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ABSTRACT

During the 2010s, conceptual art took a prominent position in Sámi struggles for political 
and social change. Narratives about contemporary colonialism and decolonising alternative 
visions, conveyed through music, visual arts, performative acts, and poetry, engaged broad 
audiences and attracted widespread attention. This PhD project, undertaken in Sámi dut-
kan/Sámi Studies, revolves around the artistic works and practices of  four contemporary 
Sámi artists: Ti/Mimie Märak, Jörgen Stenberg, Anders Sunna and Jenni Laiti (including 
Suohpanterror). Taking its point of  departure from decolonising methodologies, and 
theories of  decolonisation and artivism, the study explores how artivism is used in rela-
tion to decolonisation, and discusses what artivism does in this regard. The dissertation 
has a particular focus on the relationship between Sápmi and Sweden, and the period 
between 2013 and 2017.  

Through an entrance in the artworks, and the participating artists' points of  view, the study 
introduces new perspectives on colonialism and decolonisation in contemporary Sámi and 
Sámi-Swedish contexts. It serves as a theoretical and empirical contribution to discussions 
regarding the concept of  artivism, and shows how artivism has initiated motion in the 
issue of  decolonisation, and a movement around this issue. Starting with artivism relating 
to the 2013 Gállok mining conflict, and finishing with artivism related to resurgence and 
self-determination to land in the Deatnu area in 2017, the study portrays an artivism-driven 
decolonising process that has both influenced contemporary perceptions of  decolonisation 
(set the issue in motion) and generated positions aligned with such perspectives (activated 
a movement around the issue).

The study argues that the artivism has shaped discourse around colonialism and con-
temporary Sweden. Through various artistic works and practices, structural colonial 
patterns are uncovered, displaying ongoing dispossession of  land, exploitation of  nature 
and culture, and a discursive disclosure of  such practices as colonial, as part of  the same 
colonial structure. Simultaneously, this artivism enables for decolonising visions. These 
visions claim public space and motivate audiences to engage in a decolonising movement. 
A number of  resistance subject positions are envisioned through this artivism. These 
subjects are portrayed as proud, self-sufficient identities with integrity; subjects who are 
anchored within a Sámi and Indigenous collective, who are themselves intersectional and 
anti-oppressive, and stand in alliance with similar progressive movements. In alignment 
with the discourses related to these movements, Sámi traditional knowledge is articulated 
as a viable options to tackle continued environmental deterioration and climate change – 
problems often associated with colonialism.

The movement gradually developes into a fictional recapture of  land, which enables space 
for Sámi self-determining practices to take place. Here, the artistically created vision of  
self-determination, makes self-determination to land a reality – if  so only temporary. As 
such, the artistic creation of  a decolonised space, enables the actual space for decolonised 
practice. The study argues that there is a correlation between the artivistic enabling, and 
activation of  decolonising positions and visions.
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Bakom varje framgångsrik kvinna står en kvinna. Tack Mamma. Bok i hand, inte utan 
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Supervision: Isabelle Brännlund, Maria Johansson Wisselgren och Anna-Lill Drugge, 
tack för överhuvudtaget. Och för de sundaste, insiktsfullaste och roligaste bollplanken 
ni är. I samma anda vill jag tacka Petter Stoor. Så otroligt glad jag är att Várdduo korsade 
våra vägar. Detsamma gäller Ina Knobblock. Vilka bonusar livet levererar. Och nu 
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i Vaartoe/Várdduo-familjen: Charlotta Svonni, Åsa Össbo, Kristina Sehlin MacNeil, 
Patrik Lantto, Per Axelsson, Krister Stoor, Lena Maria Nilsson, Lenita Lindblom, Jing 
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Belančić.  Tack också till alla klokhuvuden och eldsjälar i nätverket NorrSam. Ni som 
gjorde att jag överhuvudtaget gav mig in på detta, och med öppna ögon. Tack till 
Humfaks forskarskola och alla mina gulliga doktorandkollegor. Tack till Humlab, för 
att ni är härliga och kreativa, och inte minst tack till Mattis Lindmark och Jon Svens-
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INTRODUKTION

”AV-KOLONISERAD ZON” står målat med spretiga svarta versaler på ett stort 
gult tygstycke uppspänt mellan pinnar och störar på något som liknar en ranglig klät-
terställning. Zon:ens ”o” är fyllt med rött och blått, en grön och en gul vertikal mitt-
linje – den samiska flaggan. Konstruktionen står mitt på grusvägen som går genom 
skogen, likt en barrikad som sträcker sig från dike till dike. En barrikad som samtidigt 
är en konstinstallation och som om någon månad kommer att inta plats på gallerierna. 
Dessförinnan ska här klänga aktivister samtidigt som installationen demoleras av den 
polisunderstödda baklastaren. Om och om igen byggs den upp och rivs ner, byggs 
upp, smyckas med fler konstverk, rivs ner, byggs upp... Beowulf  Mining, ett brittiskt 
gruvföretag, ska genom dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines AB provborra marken 
för att undersöka hur mycket malm som gömmer sig under livet på ytan; den som ovan 
jord innefattar gammelskog, nyskog, kulturlämningar, djur- och växtrikedom, samt en 
snäv och essentiell flyttled för samebyn Jåhkågasskas renar. 

Om prospekteringens fyndigheter uppfyller bolagets förväntningar väntas nya arbets-
tillfällen och medföljande investeringsmöjligheter tillfalla Jokkmokks kommun, vilket 
av dåvarande kommunalråd Stefan Andersson (S) och många andra i Jokkmokk ses 
som en positiv utveckling. Om de olika beslutsinstanserna går gruvbolaget tillmötes 
försvinner betydelsefulla natur- och kulturvärden, och renskötseln för Jåhkågasska ris-
kerar att gå i graven, menar motståndarna – miljöaktivister från den tidigare konflikten 
kring Ojnareskogen (Gotland), lokala samer och jokkmokkbor på motståndarsidan 
som med sina kroppar, slagord, konstinstallationer och medial exponering försöker 
skydda platsen från exploatering. Vissa av dem har denna sommar 2013 slagit läger på 
platsen, som mer börjar likna ett slagfält där de agerar mänskliga sköldar. Som en del 
av manifestationen har de bildat “Kamp Kallak/Gállok”.1 Andra motståndare kom-
mer och går, och blir fler och fler. Snart är frågan om Gálloks varande inte längre en 
lokal angelägenhet. Hit strömmar aktivister, artister och fler människor från det större 
Sápmi till. Al Jazeera, BBC och andra mediekanaler visar intresse för det som sker, och 
snart ska även svensk media uppmärksamma det som pågår. Sametinget deklarerar 
från sin plenumexkursion på platsen att inga nya gruvor i Sápmi ska öppnas förrän 
internationella urfolksrättigheter implementerats i Sverige.2 

1  Kallak är platsens svenska namn, och Gállok dess samiska.
2  Uttalandet lästes upp i Gállok den 28 augusti 2013 och antogs dagen innan av ett enigt plenum. Den 
punkt jag refererar till här lyder i sin ursprungliga form ”[Sametinget kräver a]tt svenska staten stoppar all 
pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetsplaner och koncessionsansökningar, 
i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and 
Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör 
urfolket samerna” (Sametinget 2014, s 23).



Detta är dock inte ett beslut som Sametinget har fullt mandat över. Slaget utspelas 
på marker, som samer utifrån sin nationella status som urfolk (och internationella 
konventioner som Sverige anslutit sig till) äger viss rätt att besluta över. Men det sker 
samtidigt på svenska marker, där andra lagar, som t.ex. minerallagen, och andra intressen 
reglerar förvaltandet av områdets natur och invånare.3 Markfrågan är inte löst. Därmed 
inte heller frågan om självbestämmande. Detta är inte en avkoloniserad zon. Däremot 
en plats som under de följande åren ska komma att bli något av ett epicentrum för en 
tydligt intensifierad dekoloniseringsprocess för Sápmi och dess överlappande stater. En 
dekoloniseringsrörelse som, åtminstone i artivistiskt hänseende, påtagligt tar fart denna 
Gálloks sommar 2013, bland annat genom det där gula tygstycket. I synliggörandet av 
det koloniala. I synliggörandet av motståndet som det anti-koloniala. I markeringen 
av att från och med här och nu gäller samiskt.

När stridigheterna om Gállok blossar upp sommaren 2013 har artivistkollektivet 
Suohpanterror relativt nyligen etablerats. I första hand har deras ”propaganda från 
Sápmi”, som kollektivet själv beskriver sin verksamhet, bedrivits genom bilder publi-
cerade via den sociala medieplattformen Facebook4. Med utgångspunkt i de verk som 
skapades som del av protestverksamheten i Gállok kommer Suohpanterror även att 
ingå tillsammans med andra i sin första utställning, Gállok Protest Art. En utställning 
till dels bestående av sådant som skapades och användes som kombinerad installation 
och blockad i Gállok: skyltar, banderoller, ett tusental stenar försedda med namn på 
stöttande motståndare som inte själva kunnat delta fysiskt på plats, spillror av den in-
ledningsvis beskrivna barrikadinstallationen med mera.5 Även fotografier och digitala 
verk från sociala medier ingår, däribland Suohpanterrors. Gállok Protest Art blir en 
vandringsutställning med första anhalt på Sámi Duodji (Sameslöjdstiftelsen) i Jåhkkå-
måhkke (Jokkmokk) september 2013.6 Under vernissagen hålls tal och konsthistorikern 
Sara Lahtinen säger att ”en ny kraft har ingjutits i den samiska konsten”, rapporterar 
Norrländska Socialdemokraten (NSD). Reportern Jan Bergsten bekräftar och menar 
att ”detta är kraftfullt och denna konstnärliga kraft skulle behöva nå ut också till andra 
konstformer”. Han ställer sedan frågan: 

När får vi se den samtida kolonialismen på teaterscenerna och inte bara ofar-
liga pjäser om gamla oförrätter […]? Kanske kan Gállok Protest Art sätta fart 
på kultursverige, för utställningen drar vidare genom landet under hösten 
och nästa år.7 

3  En utförligare redogörelse för rådande rättigheter och skyldigheter ges i Bakgrund.
4  Suohpanterrors facebooksida (https://www.facebook.com/suohpanterror/) startades 27 augusti 
2012 och deras första instagraminlägg gjordes 11 september 2014 (https://www.instagram.com/
suohpanterror/).
5  De signerade stenarna var den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorras initiativ. I ett 
facebookinlägg den 15 maj 2014 meddelar de att de fått in över 1200 namnunderskrifter – signerade 
stenar som de då åker tillbaka till Gállok med, i och med provborrningar, för att lägga ut och markera 
att kampen fortsätter. ”Åker du till Gállok, skriv du också ditt namn på en sten för att visa ditt stöd för 
gruvfritt Sápmi – Motståndet växer!”, skriver de (Sáminuorra 2015-05-14).
6  Utställningen Gállok Protest Art visas förutom i Jokkmokk på Umeå Folkets Hus (oktober 2013), 
Norrbottens Länsmuseum, Luleå (oktober-november 2013), Ájtte, Jokkmokk (februari 2014), Siida, 
Enare, Finland (juni-september 2014), under Sápmi Pride, Folkets Hus i Kiruna (oktober 2014), 
Cyklopen, Stockholm (januari 2015) (www.suohpanterror.com).
7  NSD 2013-09-14.
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Det reportern och vi andra snart kommer kunna bevittna är hur en samtida svensk 
kolonialism i allt större utsträckning börjar avhandlas, inte bara på teaterscenerna (till 
exempel genom förställningarna Vahák - Kolonialism, heterosexualitet och våra drömmar om 
något bättre8 och CO2lonialNATION9) utan även i mindre och större konsthallar, på 
museer, konferenser, festivaler och vita duken liksom i sociala och traditionella medier. 
Men dessa berättelser om samtiden kommer också att länkas till historiska, ouppklarade 
oförrätter som del i en mer omfattande eller samlad bild av kolonialism. 

Att berätta om kolonialism, explicit i sådana termer; att förmedla och generera – synlig/
göra – narrativ om kolonialism där Sverige och Sápmi och deras relation ingår, det är 
något som följer med Gállok Protest Art och Suohpanterrors artivism från denna tid. 
Inte så att konstnärerna bakom dessa är de enda eller de första som gör detta, men de 
gör det med nydanad intensitet och nya formspråk. Genom artivistiska grepp börjar 
man här, i samband med Gállokkonflikten, att vrida själva siktet mot kolonialismen – 
explicit formulerad som så – och fylla denna måltavla med ett innehåll som berättar om 
hur kolonialism kan uppfattas och förstås. Parallellt med detta, ofta i samma andetag, 
utforskas och manifesteras även alternativ till det som uppfattas som kolonialt, varvid 
visioner om verkligheter där bortom framträder. Att utmana koloniala strukturer ge-
nom att rikta fokus mot sådana – undersöka, problematisera, förstå, exponera – och 
samtidigt erbjuda alternativa perspektiv, förhållningssätt, praktiker och visioner som 
lösgör kolonialismens grepp, är något av kärnan i dekolonisering som begrepp. I 
denna studie undersöks hur konstnärliga praktiker använts och fungerat i förhållande 
till sådan dekolonisering, med start kring denna Gálloks första sommar 2013 och de 
efterföljande cirka fyra åren.

SYFTE och FRÅGESTÄLLNINGAR

Denna avhandling syftar till att undersöka hur samtida konstnärliga praktiker med 
samiska avsändare används och kan förstås i relation till dekolonisering av Sápmi och 
dess relationer. Mer preciserat är syftet att undersöka samtida samisk artivism i relation 
till dekolonisering. Avhandlingen har två övergripande frågeställningar. I relation till 
dekolonisering i samtida samisk kontext: 

Vad görs med artivism? 
Vad gör artivism? 

Den första frågeställningen (vad görs med artivism?) fungerar som analytisk ingång 
för att studera narrativ artikulerade genom empirin. Den föranleder mer operationella 
analysfrågor likt: Vilka narrativ artikuleras konstnärligt, och hur görs detta? Vilka före-
ställningar möjliggör artivismen? I slutet av varje empiriskt kapitel följer en samman-
fattande diskussion rörande hur konst används för att förändra samtida förhållanden 
i Sápmi och av den koloniala kontexten. Hur står exempelvis artivismens möjliggjorda 
föreställningar i förhållande till omgivande diskurser? 

8  Ögonblicksteatern 2015
9  Giron Sámi Teáhter 2017
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Den andra frågeställningen (vad gör artivism?) utgår från att många av de frågor som 
manifesteras konstnärligt på ett eller annat sätt är baserade på en mer utbredd kritisk 
diskussion i Sápmi. Därmed inte sagt att forskningsdeltagarna med sin konst enbart 
förmedlar redan etablerade sanningar. Förutom att ge föreställningar en gestalt, en 
form, bidrar de konstnärliga handlingarna till att nya visioner materialiseras (vilket 
den första frågeställningen fokuserar på). Med detta heller inte menat att en homogen 
samstämmighet råder i Sápmi kring kritiska frågor, eller kring hur denna kritik lämpligen 
bör förmedlas. Däremot finns, vilket studien även kommer visa exempel på, större 
eller mindre pågående diskussioner kring den tematik som artikuleras konstnärligt. 
Dessa frågor är dessutom i många fall sådana som länge stått föremål för samisk kritik, 
yttrade genom andra medium än just konstnärliga. En huvudsaklig fråga för studien 
blir därför att undersöka just konsten som verktyg i sammanhanget. Det vill säga, om 
sakfrågorna (tematiken, kritiken) redan i någon mån är formulerade eller debatterade 
i Sápmi – såsom kollektivt relevanta eller kollektivt mer eller mindre utbrett diskute-
rade – vad tillför då konstnärlig praktik i arbetet med dem? Varför används konsten? 
Vad gör konst? är vad studien intresserar sig för genom denna andra frågeställning. 

Begreppen artivism och dekolonisering kommer att genomsyra avhandlingen och åter-
kommande stå föremål för diskussion. Som teoretiska begrepp kommer de att beskrivas 
mer ingående i Teoretiska begrepp. Inledningsvis kan här nämnas att artivism i stora drag 
handlar om användandet av konst i medvetet syfte att åstadkomma samhällsförändringar 
(Asante 2008; Duncombe 2016; Nossel 2016; Aghed m.fl. 2018). Artivism kan inbegripa 
i princip vilken konstnärlig praktik som helst, men en förutsättning för att falla inom 
dess begreppsliga hemvist är att den konstnärliga praktiken fyller någon sociopolitisk 
samhällsförändringssträvande funktion (Aghed m.fl. 2018). I föreliggande studie ingår 
exempelvis målningar och digitalt producerade bilder, musikvideor, jojk, poesi, spoken 
word, performativa akter, konstnärliga direktaktioner och gatukonst. Studien intres-
serar sig för sådan konst vars tematik eller användning går att relatera till en medveten, 
kritisk aktivitet – en aktivitet som syftar till att påverka till en förändring av något slag. 
Forskningsdeltagarna framhåller även att de ser på sin konstnärliga praktik som ett 
sätt att förmedla kritiska perspektiv och påverka sina mottagare, därav relevansen av 
begreppet artivism. Med detta sagt inte menat att den kritiska förändringssträvande 
aspekten nödvändigtvis är det enda syftet med eller betydelsen av det konstnärliga verket 
eller verksamheten. Men häri ligger fokus för undersökningen: vad vill en förändra, 
hur används den konstnärliga praktiken för detta ändamål, och vad gör användandet 
av den konstnärliga praktiken i förhållande till detta ändamål?  

Dekolonisering kan övergripande förstås som motstånd gentemot sådant som uppfattas 
som kolonialt (Fanon 1965; Chilisa 2012; DeMuth 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015; 
Kovach 2009; Tuhiwai Smith 2012; Waziyatawin & Yellow Bird 2012). Motstånd, i sin tur, 
ses som något både reaktivt och proaktivt; något som destabiliserar maktförhållanden 
genom att både dekonstruera, kritisera, problematisera, och tillhandahålla alternativ till 
det som motstås (Lilja & Vinthagen 2009). Det innebär att studien undersöker konstens 
både reaktiva och proaktiva eller generativa funktioner i förhållande till förändringar 
av koloniala kontexter. En utgångspunkt i avhandlingsprojektet är att vi befinner oss 
i en kolonialt präglad samtid, och att kritiska tankegångar och praktiker kring detta 
finns etablerade i samiska kontexter. Således kan kritiska perspektiv på relationen 
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Sápmi-Sverige (eller andra överlappande, påverkande intressenter och influenser) och 
motståndshandlingar som syftar till att förändra nuvarande makt(o)balanser studeras 
med dekoloniseringsbegreppet som relevant närvarande. Däremot eftersöks inte budskap 
om dekolonisering explicit formulerade som så i materialet. Snarare finns en öppnare 
ingång där artikulationer av samtida samisk kritik (både reaktiv och proaktiv) genom 
konst undersöks i relation till dekolonisering som teoretiskt begrepp. 

Med ”samisk” artivism avses samhällsförändringssträvande konstnärlig praktik vars 
avsändare identifierar sig som same och vars narrativ på ett eller annat sätt uttrycker 
något av relevans för Sápmi. Mer specifikt kretsar studien kring artivistisk konst och 
verksamhet signerad artivisten Jenni Laiti (inklusive artivistkollektivet Suohpanterror 
som hon är talesperson för), poeten och spoken wordartisten Timimie Märak, bild-
konstnären Anders Sunna och jojkaren Jörgen Stenberg. Studien tar avstamp i deras 
konstnärliga verk och verksamhet som empirisk bas för undersökningen. Här används 
visuella och narrativa analysmetoder (Kohler Riessman 2008; Rose 2016). Verkens 
narrativ kontextualiseras genom samtal med forskningsdeltagarna, referenslitteratur 
och andra nedslag i pågående diskussioner i Sápmi (som till exempel i media eller an-
dra forum för samtal och debatt) (jfr Kohler Riessman 2008; Rose 2016). ”Samtida” 
innebär i detta fall 2010-talet, och huvudsakligt fokus ligger vid konst som uppträder 
under tidsperioden åren 2013–2017.10

TEORETISKA BEGREPP

Detta forskningsprojekt kretsar kring två huvudsakliga begrepp, vars betydelser har 
bäring för dess metodologiska inramning: artivism och dekolonisering. Valet att fo-
kusera på dessa begrepp mynnar dels ur forskningsprojektets övergripande syfte, dels 
(och relaterat till detta syfte) ur hur forskningsdeltagarna beskriver sin konstnärliga 
verksamhet (se Material). I föreliggande kapitel presenteras hur begreppen dekoloni-
sering respektive artivism definieras i studien, samt hur dessa definitioner påverkar de 
teoretiska perspektiv och analysmetoder som därefter används i undersökningen av 
det empiriska materialet. 

Begreppet dekolonisering
Dekoloniseringsbegreppet är mångfacetterat och omdiskuterat, och används såväl 
inom akademin, särskilt i förhållande till forskning och forskningsprocesser (Chilisa 
2012; Tuhiwai Smith  2012), som i samhällen utanför, både teoretiskt och praktiskt 
(Fanon 1965; Laenui 2000; Waziyatawin & Yellow Bird 2012; Walia 2012; Betasamosake 
Simpson 2014; Martineau 2014a; Anderson 2016). Definitionsmässigt står begreppet 
dekolonisering i direkt förbindelse med begreppet kolonisering (eller kolonialism, ko-
lonial och dylikt). Prefixet "de" pekar mot aktiviteten eller processen att göra motstånd 
eller göra sig av med detta koloniala; de-kolonisera. ”Decolonization is the ending of  

10  Vissa verk som ingår i avhandlingen är skapade och används dessförinnan (och därefter), exempelvis 
flera av Suohpanterrors bilder som offentliggjorts digitalt under 2012. Tidsavgränsningen 2013-2017 
motiveras utifrån att studien tar sin början i samband med artivism relaterad till konflikten om Gállok, 
där denna blev märkbart tydligt först sommaren 2013. Även om vissa verk uppträder innan den 
undersökta perioden avgränsas tid- och rums-kontextualiseringarna av de analyserade verken till åren 
2013-2017.
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colonialism and the liberation of  the colonized”, koncist sammanfattat av Dakota 
sociologen Scott DeMuth (2012, s 105). Även om dekoloniseringens slutgiltiga mål 
är att uppnå ett tillstånd fritt från det koloniala (DeMuth 2012; Waziyatawin & Yel-
low Bird 2012), används begreppet oftast för att beskrivande en process; ett görande 
i riktning mot detta icke-koloniala mål (Laenuis 2000; Corntassel 2012; Walia 2012; 
Betasamosake Simpson 2014; Martineau 2014b; Anderson 2016). Dakota historikern 
Waziyatawin och Hidatsa Nations sociologen Michael Yellow Bird skriver: 

Decolonization is the meaningful and active resistance to the forces of  co-
lonialism that perpetuate the subjugation and/or exploitation of  our minds, 
bodies, and lands. Its ultimate purpose is to overturn the colonial structu-
re and realize Indigenous liberation (Waziyatawin & Yellow Bird 2012, s 3). 

Detta innebär att en väsentlig del av dekoloniseringens görande ligger i den kritiska 
granskningen, eller dekonstruktionen, av det koloniala; en behöver förstå vad det är 
en motsätter sig för att ens motståndshandlingar ska vara betydelsefulla. 

Kolonialism, i sin tur, kan ses som ett fenomen som påverkar hela mänsklighetens his-
toria (Loomba 2005, s 24) och hela existensen (Waziyatawin & Yellow Bird 2012, s 3). 
Kolonialism handlar i grunden om ett övertagande, och därmed ofrivilligt fråntagande. 
Som postkolonialismens frontfigur Edward Said (1994) poängterar, så handlar sådant 
kolonialt övertagande inte enbart om materiell krigsföring, utan även om idéer, om 
former, om bilder och föreställningar. Den typen av diskursiva praktiker där koncep-
tualiseringar, gestaltningar och interaktioner mellan koloniserande och koloniserade 
sker på de koloniserandes villkor, och i strid med de koloniserades, är principiella för-
utsättningar för kolonialism (Comaroff  & Comaroff  1991, s 15). Koloniala strukturer 
finns tillgängliga för alla för att legitimera diskriminerande handlingar (Lundahl 2006, 
s 12), och som Waziyatawin och Yellow Bird nämner i citatet ovan kommer koloniala 
processer till uttryck genom förtryck och/eller exploateringen av såväl land som kropp 
och tankar. Denna nästintill allomfattning kolonialismens verkningsområden fram-
träder även indirekt när en studerar den mängd aspekter av livet som dekolonisering 
diskuteras i relation till. 

Ofta beskrivs dekolonisering handla om förändringar i relation till samhällsstrukturer, 
genomsyrande filosofier, teorier och metoder, vägledande etiska principer, norm-
system, tankemönster, gestaltningar (föreställningar om och konstruktioner av) och 
forskningsmetodologier (jfr Tuhiwai Smith 2012; Kovach 2009; Chilisa 2012; Fanon 
1963; Waziyatawin & Yellow Bird 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015). Centralt för 
dekolonisering, inte minst i urfolkskontexter, ligger frågan om land och dess förvalt-
ning (Alfred 2009; Corntassel 2012; Tuck & Yang 2012; Walia 2012; Waziyatawin & 
Yellow Bird 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015; Morris 2017). 

Decolonization work is about the divestment of  foreign occupying powers 
from Indigenous homelands, modes of  government, ways of  caring for the 
people and living landscapes, and especially ways of  thinking (Duarte & Be-
larde-Lewis 2015, s 678).
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Samtidigt som kolonialismen, i dess olika aspekter, avspeglas i princip överallt, har de 
koloniala projekten sett olika ut genom tiderna och på olika platser i världen, varför 
undersökningar av såväl kolonialismens som dekoloniseringens mer konkreta innebörder 
behöver göras utifrån sin tid- och platsspecifika kontext (Duarte & Belarde-Lewis 2015, 
s 680). Denna omfattning medför även att dekolonisering diskuteras inom många olika 
diskurser, och studeras utifrån många olika perspektiv där dess mer konkreta innebörd 
varierar. Gemensamt för samtliga kan ändå sägas vara att dekolonisering, i sin grund, 
refererar till en omdirigering av koloniala processer genom omställning från något 
som anses vara koloniserat till något som frigör sig från detta (Fanon 1965; Tuhiwai 
Smith 1999, 2012; Kovach 2009; Chilisa 2012; DeMuth 2012; Waziyatawin & Yellow 
Bird 2012; Duarte och Belarde-Lewis 2015). 

Det finns fog för att studera dekolonisering som teoretiskt begrepp genom motstånds-
teorier, och även här återfinns processtanken. Med utgångspunkt från maktteoretikern 
Michel Foucault står motstånd alltid i relation till makt, och såväl makt som motstånd 
är något som görs (Foucault 1980). Makt, utifrån detta perspektiv, är alltså inte samma 
sak som statisk dominans som utövas av en part mot någon annan, utan relationell 
och föränderlig. Makt, utifrån detta perspektiv, är aldrig fullkomlig, då makt förutsätter 
möjligheten att göra motstånd (ibid). Detta är väsentligt i dekoloniseringshänseende, 
och här anknyter jag till Oitpemisiwak/Métis läraren Jennifer Adese vid Carleton 
University som poängterar:

Indigenous peoples have been subjected to processes of  colonization and 
may feel effects from colonization, but this does not mean that Indigenous 
peoples are colonized. We are not solely defined by the conditions to which 
we have been subjected (Adese 2015, s 135). 

Adese menar alltså att även om en, å ena sidan, är utsatt för kolonialt förtryck är detta, 
å andra sidan, inte allt, eller det, som definierar en. Musikern och fil.dr. i Indigenous 
Governance, Jarrett Martineau är inne på ett liknande spår då han skriver att han ser 
på kolonialism som en ”invasive structure that orders but does not define our reality” 
(Martineau 2015a, s 4). Även om närvaron av det koloniala kan anses genomsyra och 
diktera påtagliga delar av existensen så betonar dessa röster alltså att det koloniala, 
precis som makt, aldrig är total. Vore makt fullkomlig skulle motstånd varken ha något 
att stå i relation till eller växa ur, och således inte existera. Vilket det i allra högsta grad 
gör, och själva dekoloniseringsbegreppet är ett bokstavligt kvitto på. Väsentligt för 
dekoloniseringsprocesser är därför att dessa inte enbart förstås som reaktioner mot 
det som ses som kolonialt, utan även som skapande av visioner om en annan värld 
som möjlig; en värld fri från förtryck, en värld befriad från kolonialism. Den maoriska 
dekoloniseringsteoretikern Linda Tuhiwai Smith skriver: 

Decolonization must offer a language of  possibility, a way out of  colonialism, 
[...] a language that can be controlled by those who have possession of  it, al-
lows us to make plans, to make strategic choices, to theorize solutions. Ima-
gining a different world, or reimagining the world, is a way into theorizing 
the reasons why the world we experience is unjust, and posing alternatives to 
such a world from within our own world views (Tuhiwai Smith 2012, s 204).
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Att föreställa sig en annan möjlig värld, och att detta kan bringa klarhet i hur världen 
som den ter sig idag är problematisk, kan också relateras till hur motståndsteoretikerna 
Mona Lilja och Stellan Vinthagen (2009) beskriver relationen makt och motstånd. De 
poängterar att motstånd definitionsmässigt ofta ses som en respons på maktförhållanden, 
dvs. att makten kom först, och att motståndet sedan kommer som ett svar på denna 
makt (2009, s 52). Ett annat perspektiv på motstånd är att betrakta ”motståndets” 
verksamhet som det egentligen ”ursprungliga”, och maktformerna såsom olika svar på 
motståndet, till exempel genom expropriering, exploatering eller kontroll av motståndet. 
Oftast är det dock omöjligt att avgöra huruvida makten eller motståndet uppträder 
först, då dessa är ofrånkomligen relaterade till varandra i en dynamisk process där 
vare sig motståndet eller makten, i varje fall inte definitionsmässigt, behöver tillskrivas 
drivkraften i relationen (idem, s 53). Däremot, menar Lilja och Vinthagen, kan man 
säga att motstånd definitionsmässigt konstituerar makt eftersom motstånd inte kan vara 
motstånd utan att (åtminstone implicit) peka ut, och således bekräfta, makt. Samtidigt 
understryker de att motstånd inte enbart producerar makt utan, tvärtom, att motstånd 
har förutsättningar att underminera maktrelationer. I annat fall skulle det inte handla 
om motstånd, utan enbart om konkurrerande makt (ibid). Detta relaterar tillbaka till 
ovan citerade Waziyatawin och Yellow Bird, att dekolonisering innebär frigörelse från 
själva de koloniala strukturerna (2012, s 3). Således kan alltså dekolonisering/motstånd 
också ses som ett sätt att göra makt på, eftersom det kan bidra till ny kunskap och 
nya diskurser, vilket kan rucka på maktrelationerna (Hall 1997, s 261). Även detta är 
väsentligt i relation till dekoloniseringsbegreppet, då dekolonisering (motståndet) per 
definition pekar ut det koloniala (makten), och på samma gång kommer med (de icke-
koloniala) alternativen, visionerna, förändringen. Waziyatawin och Yellow Bird lyfter 
detta i dekoloniseringshandboken For Indigenous Minds Only, och skriver: 

In accepting the premise of  colonization and working toward decolonization, 
we are not relegating ourselves to a status as victim, but rather we are acti-
vely working toward our own freedom to transform our lives and the world 
around us (Waziyatawin & Yellow Bird 2012, s 3).

Så även om dekoloniseringsbegreppet per definition implicit bekräftar det kolo-
niala, menar förespråkarna av begreppets användning, likt Waziyatawin och Yellow 
Bird i citatet ovan, att begreppet inte konstituerar ett offerskap, utan tvärtom riktar 
strålkastarljuset mot de aspekter av existensen som behöver förändras för att kunna 
frigöra sig från dess förtryckande grepp. Dekolonisering handlar alltså mindre (eller 
åtminstone inte enbart) om aktiviteter som indirekt potentiellt sett skulle kunna leda 
till frigörelse. Tvärtom stirrar dekolonisering koloniseringen i vitögat och tar striden 
explicit. Samtidigt är det där andra, de icke-koloniala alternativen, centrala för deko-
lonisering. Visionerna om att en annan värld är möjlig (Tuhiwai Smith 2012), de som 
likt maktens genuina motstånd, enligt Lilja och Vinthagens resonemang, underminerar 
maktrelationerna, eller som Waziyatawin och Yellow Bird pekar på; själva makten/
kolonialismens struktur. En dekoloniserande verksamhet innefattar därmed både en 
kritisk granskning eller avtäckning av det koloniala, och en centrering av alternativen, 
det vill säga att kärnan i aktiviteten eller ingången, utgångspunkten, utgörs av något 
som anses som icke-kolonialt (Chilisa 2012; Tuhiwai Smith 2012). Centralt här är 
att dekoloniserande omställningsprocesser behöver utgå från koloniserade gruppers 
perspektiv (Kuokkanen 2000, 2008; Chilisa 2012; Tuhiwai Smith 2012). Dekolonise-
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ringsprocesser kräver således att plats frigörs för att skapa utrymme för att därinom 
utforska och göra saker på ”sitt sätt” (Tuhiwai Smith 2012; Duarte & Belarde-Lewis 
2015; Anderson 2016). Dessa icke-koloniala alternativ handlar i stor utsträckning om 
tillämpning av sådant som de koloniala processerna och strukturerna verkat/verkar 
för att förhindra, förminska, förinta, genom förbud, assimilering eller annan metod. 
I denna centrering av icke-koloniala alternativ betonas starkt, inte minst av urfolksfe-
minister och queers, vikten av att kritiskt granska dessa alternativ, så att inte interna 
förtryckande strukturer upprätthålls eller återskapas under kulturell flagg (Smith 2011; 
Anderson 2016; Betasamosake Simpson 2017; Green 2017).

Sammanfattningsvis antas alltså dekolonisering, i denna studie, som en teoretisk diskus-
sion och praktisk aktivitet; som motståndshandlingar (mot det koloniala) som i sig också 
innefattar alternativ till den makt som utmanas, för att inte resultera i en annars enbart 
konkurrerande makt (jfr Lilja & Vinthagen 2009). På så vis kan dekolonisering ses som 
samtidigt reaktiv och proaktiv; en antikolonial protest och icke-koloniala generativa 
handlingar. Utifrån sådant perspektiv på kärnan i dekoloniseringsbegreppet undersöker 
studien både vad forskningsdeltagarna, genom sin konstnärliga praktik signalerar att 
de, vill och vad de inte vill; vad de motsätter sig och vad de försöker generera i relation 
till det som uppfattas som kolonialt respektive icke-kolonialt.

Begreppet Artivism
Begreppet artivism är ett teleskopord baserat på engelskans art (konst) och activism 
(aktivism). Det sägs ha uppstått i samband med ett samarbete mellan Zapatistas och 
Chicanoartister 1997, och har snabbt kommit att utvecklas och användas inom en mängd 
områden (Aghed m.fl. 2018, s 22). Professor i Chicana Studies Chela Sandoval och 
konsthistorikern Gisela Latorre (2008, s 82) omnämns ofta som de första att använda 
begreppet akademiskt, och de beskriver det som en lingvistisk nybildning som tar oss till 
gränslandet mellan konst och aktivism; en sorts hybrid, eller det organiska förhållandet, 
mellan dessa två. I en av de få svenska publikationerna i ämnet, Artivism – Konsten att 
göra fred (Aghed 2018), sammanfattas begreppet till att handla om sammansättningen 
av ”olika slags konst (art) och olika slags aktivism, för att uppmärksamma något och 
åstadkomma förändring” (s 21). ”Artivisten”, skriver professor i kreativt skrivande och 
film M.K. Asante Jr. (2008), ”sammanfogar sitt engagemang för frihet och rättvisa med 
pennan, linsen, penseln, rösten, kroppen och fantasin” (s 203). 

Artivism betecknar alltså användandet av konst för att åstadkomma någon form av 
frigörande förändring, och som intimt sammankopplat med aktivism diskuteras begrep-
pet ofta i relation till försök att få till stånd (större eller mindre) samhällsförändringar 
(Nossel 2016; Duncombe 2016; Aghed m.fl. 2018). Det vill säga, det engagemang för 
förändring en genom konsten försöker att generera må starta på individnivå, men mer 
omfattande förändringar är målsättningen. Att använda konst för att förändra samhället 
är ett fenomen som sträcker sig långt bakåt i tiden, och diskussioner om kritisk konst 
eller politisk konst är inte heller något nytt. Ändå upplevs begreppet artivism fylla en 
viktig språklig lucka. Benton Wolgers inledande fras i Artivism – Konsten att göra fred 
vittnar om detta: ”Äntligen finns ett begrepp för en företeelse som funnits länge, men 
som saknat ett ordhem” (Aghed m.fl. 2018, s 7). I samma skrift medverkar artivisten 
Jenni Laiti, där hon bland annat berättar om upplevelsen när hon första gången kom 
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i kontakt med begreppet via nätet 2013.

Jag var osäker i min identitet som aktivist och konstnär men visste att de sa-
kerna hörde ihop. Jag hade haft svårt att kalla mig konstnär, jag är slöjdare 
och vill vara det. Samtidigt jobbade jag med subvertising genom Suohpan-
terror och var absolut aktivist. Jag letade efter vem jag var i allt detta - och så 
fanns plötsligt ett ord för det jag håller på med. Jag blev så glad! Tänk att det 
kan vara så här! (Jenni Laiti i Aghed m.fl. 2018, s 169). 

Artivismbegreppet kan alltså ge en hemvistkänsla genom att det på samma gång är 
friare och mer begränsande än konstbegreppet. Friare i den bemärkelse att den typ av 
konst som artivismbegreppet inkluderar inte alla gånger skulle passera enligt allmänt 
vedertagna definitioner av konstbegreppet. Som exempelvis slöjd och subvertising, 
som Jenni nämner. Det befriar även personerna som skapar konsten från epitetet 
konstnär. Själva konstformen framstår även i litteraturen som tämligen irrelevant, för 
att ingå under beteckningen artivism. Det kan handla om bildkonst, poesi, teater, 
performativa akter, gatukonst, musik, video, skulptur, foto, textilkonst, installationer, 
flashmobs, subvertising – i princip vad som helst som uppfattas som någon form av 
konst eller kreativt uttryck (Aghed m.fl. 2018; Asante 2008). Desto relevantare är att 
skaparen eller användaren av konsten gör det i syfte att påverka till förändring. Att 
konsten kommer med någon form av budskap och att detta budskap har med strävan 
att förändra att göra, är med andra ord väsentligt för att beteckna konst som artivism. 
Aghed m.fl. (2008) menar att artivism kan definieras som ”en konstnärlig drivkraft 
som finns inom alla kommunikativa kulturella uttrycksformer och som i förlängningen 
vill bidra till fred” (s 21). Valet av konstnärlig eller kulturell uttrycksform är dock inte 
oväsentligt i förhållande till syftet att nå sina mottagare och genom dem generera 
förändring. Asante poängterar vikten av att använda sig av olika konstformer då varje 
konstnärlig genre kan ses som ett specifikt språk genom vilken en kan kommunicera 
med den grupp som förstår just detta språk: 

This is the power of  art as language. There are some who understand the 
language of  poetry, others who do not. Some who understand the langua-
ge of  hip hop, others who do not. The artivist must not be afraid to learn a 
new language in order to inspire and empower new people - by any medium 
necessary (Asante 2008, s 209). 

Artivism som konstform kan också ses som friare än konstbegreppet då artivism inte 
behöver falla konstinstitutionerna eller konstkritikerna i smaken, i och med att dess 
syfte inte ligger i att antas som konst utifrån den mer eller mindre etablerade konstens 
premisser. Därmed inte menat att artivism aldrig – eller att annan konst alltid – strävar 
efter sådant erkännande, men artivism har definitivt en annan, eller åtminstone parallellt 
ofrånkomlig, agenda och har därigenom frigjort sig från sådana prestationskrav. “Mötet 
mellan konst och aktivism skakar [...] om oskrivna regler inom all slags artisteri och 
retar konsten tills den hittar vägar ut ur de traditionella galleriorna och museerna och 
bort från de scener där den vanligtvis vistas, för att inta offentliga platser och vanliga 
vardagsliv” (Aghed m.fl. 2018, s 31). 
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Det är här som begreppet artivism samtidigt är mer begränsande än konstbegreppet. 
Artivism sätter sina egna restriktioner på den konst som inkluderas inom dess be-
greppsliga hemvist, nämligen genom konstens placering inom området aktivism. Här 
menar bland annat konstvetaren Anthony Downey (2014) att även om konstnärer kan 
använda sig av aktivismens principer behöver ändå en klar skiljelinje dras mellan konst 
och artivism, så till vida att konst inte behöver ackompanjeras av något tydligt syfte eller 
ambition att uppnå en viss förändring eller tydliga mål (s 4). Således kommer begreppet 
artivism med en syftesrelaterad begränsning som konstbegreppet inte behöver bry sig 
om, samtidigt som det öppnar upp konstbegreppet som innefattande av i princip vilken 
kreativ praktik som helst. ”Artivism initierar social förändring och påkallar behovet av 
nya former av konstnärlig och politisk handling” (Aghed m.fl. 2018, s 31). Förändring, 
aktivism – aktiverandet av förändring genom konstnärligt skapande och konstnärliga 
grepp – är något av kärnan i begreppet, och där finns en specificitet i artivism som 
vare sig begreppet konst eller aktivism behöver innefatta. 

För vissa artivister är avsikten att påverka mottagaren genom konsten det essentiella i 
det konstnärliga skapandet eller artisteriet. När förändringsaspekten – frihet från för-
tryck – är det innefattade syftet med artivism är själva konstformen alltså irrelevant, i 
bemärkelsen för att kunna ingå i definitionen av artivism. I Asantes (2008) formulering 
av artivism framstår med andra ord tydligt att det sociopolitiska – själva förändrings-
syftet med konsten – som, om inte överordnat så åtminstone, omisskännligt centralt 
för artivism. Även om andra är mer blygsamma gällande den sociopolitiska tyngden i 
artivism (för att definieras som sådan), och menar att artivism kan vara mer eller mindre 
förändrings- eller målinriktad, är det samtidigt svårt att helt radera den sociopolitiska 
förändringsaspekten ur begreppet. ”Att tala om artivism utan att alls tala om politik blir 
svårt”, skriver författarna till Artivism – Konsten att göra fred (Aghed m.fl. 2018, s 143). 
Artivism kan därmed förstås som en hybrid mellan aktivism och sådan konstnärlig 
produktion som syftar till samhällelig förändring, där frigörelse från olika former av 
förtryck eller begränsande strukturer står i fokus. Artivism omfamnar konsten och 
aktivismens symbiotiska transformativa syfte och kraft. 

Att vilja bidra till fred, att kämpa för frihet, att utmana orättvisor och förtryckande 
maktstrukturer – det är företrädelsevis inom den typen av kontexter begreppet artivism 
används och fenomenet studerats (Asante 2008; Sandoval & Latorre 2008; Roades 
2012; Duncombe 2016; Aghed m.fl. 2018). Även om begreppet artivism välkomnas 
och växer i popularitet och användningsområden finns fortfarande begränsat med 
forskning som använder sig av eller analyserar begreppet närmare (Sandoval & Latorre 
2008; Aghed m.fl. 2018). Bland dem som skriver om eller kring begreppet artivism 
lyfts behovet av mer forskning om fenomenet (Duncombe 2016; Nossel 2016). Hur 
fungerar konst samhällsförändrande? Gör den det? Och i så fall, hur kan vi studera 
detta? är några av frågorna som diskuteras i tidskriften Social Researchs temanummer 
dedikerad artivism (The Fear of  Art 2016, 83(1)). En förhoppning är att föreliggande 
avhandling kan fungera som ett teoretiskt och empiriskt bidrag till diskussionen om 
begreppet och fenomenet artivism.
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OM PROJEKTET och POSITIONERING

Inledningsvis vill jag här ringa in något av den tids- och platsanda som avhandlings-
projektet utvecklats inom och i förhållande till. Avhandlingen är en produkt av cirka 
sex års arbete som handlat om att utforska artivism och dekolonisering genom att 
samtidigt praktisera aspekter av dessa begrepps innebörder. Ett resultat är naturligtvis 
den slutgiltiga forskningspublikationen – avhandlingen. Andra resultat är det material 
och de perspektivutbyten som i större eller mindre påtaglig utsträckning format samtliga 
involverades respektive och gemensamma arbeten under projektets gång.

Avhandlingsprojektet tog sin formella början höstsommaren 2014 och har bedrivits 
till hösten 2020. Materialinsamlingsfasen har pågått mellan 2013 och 2017, och där-
efter har det framförallt handlat om textproduktion och bearbetning. I huvudsak har 
avhandlingsprojektet bedrivits av mig, i egenskap av författande doktorand. Därutöver 
har forskningsdeltagarna Jenni Laiti, Timimie Märak, Jörgen Stenberg och Anders 
Sunna bidragit med verk, tid och energi för samtal och diskussioner.  De har även ge-
neröst bjudit in mig att delta i olika artivistiska sammanhang där jag kunnat få inblick 
och dokumentera (genom observation, fotografi, video och ljudupptagning) både för 
forskningens och de artivistiska projektens del. 

Jag är svensk och inte same. Att som icke-urfolksperson bedriva urfolksrelaterad 
forskning, särskilt med en dekoloniserande ansats, innebär många utmaningar. Att 
dessutom ge själva dekoloniseringsbegreppet en central position kan uppfattas som än 
tunnare is att beträda. Historisk svensk, eller utifrån kommande, forskning om samer 
och samisk kultur har bedrivits på sätt som medfört såväl kollektiva som individuella 
kränkningar, diskriminering och övergrepp (Bull 2002). Detta är inte unikt i samisk 
kontext utan, tvärtom, en kollektiv urfolkserfarenhet som belyses och problematiseras, 
inte minst inom kritiska urfolksstudier, där det varit en central fråga sedan 1990-talet 
(jfr Tuhiwai Smith [1999] 2012; Kuokkanen 2000; Porsanger 2004; Kovach 2009; 
Chilisa 2012). Mot bakgrund av detta är det inte heller konstigt att det råder en viss 
skepticism gentemot forskning från det samiska samhället sida (Bull 2002, p. 15) och 
urfolkssamhällen överlag. Linda Tuhiwai Smiths ofta refererade fras om att ”forskning 
förmodligen är det smutsigaste ordet i urfolksvokabulären” (2012, s x, min översätt-
ning) har satt tonen för en (urfolks)metodologisk utveckling, där tydliga krav på att 
forskning som involverar samer eller andra urfolk ska vara relevant och bidra med 
meningsfull kunskap utifrån deras perspektiv för att överhuvudtaget befatta sig med 
(Tuhiwai Smith [1999] 2012; Rigney 1999; Kuokkanen 2000; Porsanger 2004; Louis 
2007; LaRocque 2010; Chilisa 2012; Gaski 2013; Andersen & O´Brien 2016; Melbøe 
m.fl. 2016; TallBear 2014). Inom den dekoloniseringsdiskussion, som på många sätt går 
hand i hand med denna urfolksmetodologiska utveckling, framträder å ena sidan röster 
som ifrågasätter möjligheten för icke-urfolkspersoner att bedriva urfolksrelaterad forsk-
ning med någon form av genuin dekoloniserande ansats eller inverkan (Rigney 1999; 
Alfred 2009; Wilkes 2015; Denzin & Lincoln 2008). Å andra sidan framträder röster 
som framhåller urfolksmetodologiska sätt som möjliga även för icke-urfolkspersoner 
(Porsanger 2005, s 41; Chilisa 2012), samt de som belyser och betonar vikten av såväl 
inom- som utomakademiska allianser mellan urfolks- och andra kritiska studier och 
rörelser för dekoloniseringsprocessers framgång (Tuhiwai Smith 1999; Smith 2011; 
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Walia 2012; Gaski 2013; Simpson & Smith 2014). Jag kan relatera till samtliga positioner. 
Jag är övertygad om behovet av separatistiska rum för att inom säkrade zoner tillåta i 
övrigt förtryckta eller utmanade subjektspositioner och perspektiv att utgöra normen 
utifrån vilken arbetet sedan utgår och har möjlighet att utvecklas. Jag ser samtidigt att 
vi alla står i ständig relation till varandra, varför förutsättningarna för fredlig, jämställd 
samexistens också kräver samarbeten och ömsesidiga förståelser. Därtill formar multipla 
förbindelser och kulturellt betingade insider/outsider-relationer samhörigheter mellan 
samer och icke-samer, varför en mängd gemensamma (tillika åtskilda) referensramar 
existerar (Porsanger 2005), varför vilka ramarna som definierar de separatistiska rummen 
även varierar. Som Plains Cree Metis Native Studies professor Emma LaRocque skriver: 

[I]nasmuch as we must seek to recognize the faces of  both the colonizer and 
the colonized, we must at the same time acknowledge that we are human be-
ings, and as such, are more than the sum total of  our colonial parts (LaRoc-
que 2011, s 13). 

Skillnader, likheter och maktdynamiker som präglar de individuella positionerna och 
relationerna inom ett forskningsprojekt går även att resonera om på kollektiv, samhäl-
lelig nivå. Om vi ska tala om kolonialism – vilket denna avhandling gör – behöver vi 
kunna göra det utifrån båda de positioner som ingår i en kolonial relation: den kolo-
niserade och den koloniserande. Kolonialism handlar om expansion, vilket innebär ett 
samtidigt övertagande som fråntagande. Kolonialism är med andra ord beroende av 
(minst) två parter: den/det som koloniserar och den/det som koloniseras. Kolonialism 
utgör en maktrelation mellan dessa parter. Därför rör kolonialism båda dessa parter, 
och dessa parters relation. Kolonialismens övertagande/fråntagande rör såväl den 
fysiska, materiella verkligheten – kropparna och markerna, den politiska, ekonomiska 
och juridiska kontrollen – som den mentala – världsbilder, tankesätt, språk, diskurser 
osv. (jfr Comaroff  & Comaroff  1991; Said 1994; Waziyatawin & Yellow Bird 2012). 
Vad innebär sådant övertagande/fråntagande? Hur rättfärdigas, hur möjliggörs överta-
gande/fråntagande? Hur fungerar det koloniala i Sverige? Hur fungerar det koloniala i 
Sápmi? Hur fungerar det koloniala i relationen Sverige-Sápmi? Dessa är frågor för den 
del av dekoloniseringen som syftar till att förstå kolonialismen, och de förutsätter båda 
parters medverkan i förståelsen, utforskandet, rannsakan. Men även dekoloniseringens 
andra aspekt – den proaktiva, återtagande, uppbyggande, framåtblickande – rör båda 
dessa parter och deras relation, även om respektives processer kan, och behöver, se 
olika ut. Hur kan vi dekolonisera oss själva, vår egen kultur, vårt eget samhälle, så att 
vi verkar genom andra metoder än de som bygger på övertagandets filosofi? Hur kan 
vi dekolonisera våra relationer så att vi inte hanterar dem genom dominansens logik 
(Smith 2011; Martineau & Ritskes 2014)? Om vi menar att genuint motstånd syftar 
till att förändra själva den struktur makten opererar genom (Lilja & Vinthagen 2009), 
hur förändrar vi då maktförhållanden inom Sverige, inom Sápmi, och dem emellan 
genom andra metoder än sådana som bygger på dominansens praktik? Jag delar Native 
Queerteoretikern Andrea Smiths perspektiv om att koloniala strukturer påverkar oss 
alla, oavsett vari dess hierarki vi rör oss; kolonialismens logik genomsyrar samhällens 
strukturer, oavsett om vi är urfolk eller inte (Smith 2011, s 46). Dekolonisering är 
därför något som rör oss alla, menar jag, likt hur människorättsaktivisten och förfat-
taren Hasha Walia skriver:   
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While centering and honoring Indigenous voices and leadership, the obliga-
tion for decolonization rests on all of  us (Walia 2012, s 250).

Valet att som svensk forska om just dekolonisering med avstamp i Sápmi är därför ingen 
slump, utan tvärtom, ett medvetet val att genomföra en undersökning som inbegriper 
såväl svenska som samiska positioner och relationer. 

Urfolksmetodologierna ställer direkta eller indirekta krav på att forskning rörande 
urfolk ska fungera dekoloniserande (Tuhiwai Smith [1999] 2012; Kuokkanen 2000; 
Porsanger 2004; Kovach 2009; Chilisa 2012). Ett centralt krav rör forskningsprojekts 
syfte och design, att förankra och utforma projekt så att de är gynnsamma och relevanta 
för involverade parter, under hela forskningsprocessen (Tuhiwai Smith 2012). Delvis 
mynnar sådana ansatser ur problematiserandet av en lång forskningstradition rörande 
urfolk som varken varit relevant eller gynnsam, utan tvärtom skadlig, och betoning på 
utjämnandet av maktförhållanden genom till exempel större inflytande i forsknings-
projektens utformning föreslås (Chilisa 2012; Tuhiwai Smith 2012; Kovach 2009). Mot 
bakgrund av sådan problematisering och inrådan har avhandlingsprojektets övergripande 
syfte och utformande formulerats i samråd med forskningsdeltagarna. Exempelvis 
medförde detta en tidig förankring av en relativt öppet formulerad forskningsidé kring 
konst som dekolonisering, konst som politiskt verktyg, med olika konstnärer som jag 
initialt identifierat som relevanta i sammanhanget. För att utröna huruvida projektidén 
överhuvudtaget uppfattades som gynnsam och relevant tillfrågades flertalet av dem som 
sedan kom att delta i projektet redan innan min ansökan till en doktorandtjänst skrevs 
(jfr Chilisa 2012; Smith 2012). Under detta förarbete resonerade vi även om tänkbara 
forskningsdeltagare (jfr Chilisa 2012).11 Samtliga tillfrågade ställde sig positiva till med-
verkan, vilket jag tolkade som initial bekräftelse av såväl forskningsidéns relevans som 
förtroende för mig som forskare. Därmed inte sagt att där inte funnits en mängd tvivel 
för min del under resans gång, både gällande forskningsprojektet och min roll i detta. 
Att ständigt förhålla sig till vad som är relevant och givande för samtliga inblandade 
har upptagit en stor del av mina tankegångar och avvägningar. Att som svensk försöka 
greppa och skildra samiska personers perspektiv har inneburit att ideligen fråga sig: 
Vem är jag att? Hur ska jag göra för att jag ska vara den relevanta i görandet av detta? 
Detta har medfört en kontinuerlig kritisk självrannsakan, som varit såväl nödvändig 
som intressant och plågsam. Men också stärkande – när upplevelsen av att vara rätt 
person på rätt plats infinner sig. I detta kan jag inte nog tacka forskningsdeltagarna 
Jenni Laiti och Timimie Märak för att jag har kunnat reflektera kring den här typen av 
svåra frågor med dem, och för deras ovärderliga stöd och kontinuerliga uppmuntran. 
En viktig ledsagande fråga för mig genom detta projekt har också varit: Varför är det 
här relevant för mig? Eventuellt med citationstecken omgivandes ”mig”. Varför är 
detta relevant ur vit, svensk, norrländsk, medelklass, högutbildad, någorlunda kvin-
nas etc. perspektiv och position? Att brottas med, eller reflektera kring, sådana frågor 
handlar om den typ av reflexivitet som betonas inom bl.a. feministiska studier och 
dekoloniseringsmetodologierna. Emma LaRoque, igen, som skriver: 

11  För en utförligare beskrivning av urvalsprocess, både gällande forskningsdeltagare och konstverk, se 
Urval.
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The onus to deconstruct and to rebuild cannot fall solely on the colonized. 
The responsibility to clean up colonial debris, whether in popular culture, his-
toriography or in matters literary, lies first with the colonizer (2011, s 162).

Valet att som svensk forska om samiska manifesteringar av dekolonisering är därför 
att gräva exakt där jag står, men i den processen står jag inte ensam, utan tillsammans 
med ögon, röster, tankar och kroppar som också håller i spadarna. Att titta på Sverige 
och Sápmi, och relationen däremellan, genom konsten, med dekoloniseringsradar, 
tillsammans med de reflektionspartners som utgörs av forskningsdeltagarna, är vad 
det här projektet handlar om. 

Projektet är förlagt inom ämnesområdet Sámi dutkan/Samiska studier vid Institutio-
nen för språkstudier, Umeå universitet, och min doktorandtjänst har även en digital 
humanioraprofil. Det senare har bland annat inneburit att formatet för avhandlingen 
inte varit begränsat till den klassiska tryckta texten, utan att utrymme för att presen-
tera forskningsresultaten genom mer konstnärliga digitala uttrycksformer funnits 
(åtminstone teoretiskt). Nu – med bok i hand – har slutprodukten likväl tagit denna 
klassiska skepnad (framförallt med anledning av resursmässiga begränsningar). Dock 
har projektet bedrivits med bland annat dokumentärliknande film i åtanke (och under 
delvis produktion), varför en betydande del av forskningsmaterialet dokumenterats 
med video och foto, utöver ljudupptagning. Det foto- och videomaterial som produ-
cerades under projektets gång har erbjudits forskningsdeltagarna att använda som de 
finner lämpligt, exempelvis för att sprida i sociala medier eller tillhandahålla till media, 
som del av deras artivistiska verksamhet. Detta relaterar jag till den dekoloniserande 
forskningspraktikens betoning på ”giving back” och att göra forskningsprocessen 
givande för samtliga deltagande under själva projektperioden, och även därefter, och 
alltså inte enbart i förhållande till forskningens slutliga resultat (jfr Chilisa 2009; Tu-
hiwai Smith 2012).

Forskning har idag möjlighet att vara en del av dekoloniseringsprocesser, genom me-
toder och etiska förhållningssätt som prioriterar ömsesidigt utbyte av kunskap (Kuok-
kanen 2008; Tuhiwai Smith 2012). Epistemologiskt utgår jag från att kunskap uppstår 
i relationer och sociala processer (Haraway 1988; Burr 1995; Thayer-Bacon 2003), 
vilket även utgör en central utgångspunkt inom urfolksmetodologierna (Wilson 2008; 
Kovach 2009). Detta innebär att den kunskap jag har för att skapa denna text är en 
produkt av forskningsdeltagarnas delade tankar såväl som andra forskares, författares, 
konstnärers. Detta har även inneburit att avhandlingen framskridit med ett väsentligt 
mått av transparens, där forskningsdeltagarna kontinuerligt beretts möjligheter att ta 
del av det jag skrivit, och kunnat komma med synpunkter. Denna möjlighet till insyn 
och diskussion innebär inte att forskningsdeltagarna styrt det som skrivits, vilket i så fall 
även skulle innebära att de på något sätt är ansvariga för slutresultatet. Framställningar, 
analyser och tolkningar står jag för, och jag ansvarar för texten som helhet. Snarare ser 
jag det som att jag har fått möjlighet att följa med i deras verksamhet, och de har haft 
möjlighet att följa med i min. Avhandlingen kan ses som ett resultat av ett projekt där 
forskningsdeltagarna och jag, utifrån oss som enskilda personer och genom våra olika 
positioner, utforskat och arbetat med dekolonisering på olika sätt, men genomgående 
som gemensam angelägenhet. Vi diskuterar, de gör (huvudsakligen) konst, jag skriver 
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(i huvudsak) en avhandling.12 En avhandling av undersökande karaktär, där syftet är att 
förstå vad som görs med konsten i relation till dekolonisering, och diskutera möjliga 
konsekvenser av detta; vad konst gör. 

DISPOSITION

I föregående kapitel har jag redogjort för studiens syfte och frågeställningar, hur de 
teoretiska begreppen artivism och dekolonisering används i studien, samt beskrivit 
min egen position i förhållande till forskningsetiska och metodologiska diskussioner. 
Här näst (i Bakgrund) ges en beskrivning av samtida och historiska förhållanden och 
processer som bedömts som relevanta kunskaper att bära med sig i förhållande till 
den tematik som senare kommer behandlas i de empiriska kapitlen. Därefter ges en 
forskningsöversyn, vilken föreliggande studie placeras i förhållande till (Forskningsläge). 
I Kapitel 2 beskrivs studiens empiriska material och urvalet motiveras. Därefter ges 
en redogörelse för hur dokumenterade samtal och deltagande vid olika artivistiska 
manifestationer har gått till. I avsnittet om forskningsdeltagarna presenteras de var 
och en för sig i förhållande till sin konstnärliga praktik. Här ges även deras perspektiv 
på ambitioner med sin konst. Utifrån dessa motiveras valet av teoretiska begrepp i 
användning för att tolka deras konstnärliga praktik. Begreppen artivism och dekolo-
nisering samt materialet i fråga föranleder i sin tur valet av teori och analysmetoder. 
Dessa redogörs för i det nästkommande avsnittet Narrativ teori och analysmetod. 

De empiriska kapitlen undersöker frågeställningar om vad som görs med artivism, 
och vad artivism gör i relation till dekolonisering. Varje utvalt verk behandlas utifrån 
samma systematiska genomgång, även om framskrivandet av analytiska aspekter inte 
nödvändigtvis följer samma struktur eller ges lika mycket utrymme i texten. Det är 
sällan så att ett konstverk enbart förmedlar ett enda narrativ. Tvärtom erbjuder ett och 
samma verk ofta många teman och tolkningsmöjligheter, vilket manar till ett flertal 
diskussionsfrågor. Därtill framträder många gånger liknande berättelser i flera olika 
verk, även om sammansättningen av olika teman i olika verk kan vara unik. Då det är 
de narrativ som framträder som är av centralt intresse i denna avhandling, är texten 
också strukturerad utifrån dessa. Det betyder att samtliga gjorda uttolkningar i ett och 
samma verk inte nödvändigtvis diskuteras i direkt anslutning till att detta verk presen-
teras. Istället följer de empiriska kapitlens disposition olika teman som återkommer 
i flera olika verk och som bedöms som relevanta för studiens avgränsning.13 Detta 
innebär vidare att återkopplingar till tidigare presenterade verk görs löpande, utifrån 
var i texten ett specifikt narrativ behandlas.

Avhandlingens tredje kapitel är dess första empiriska. Här studeras artivism företrä-
delsevis i relation till dekoloniseringens reaktiva aspekter. Detta genom att kritiska, 
problematiserande narrativ som artikuleras konstnärligt undersöks. Ofta framträder 
problematiserande narrativ simultant med alternativa diskurser till det som motstån-
det riktar sig mot. Dekoloniseringens reaktiva och proaktiva aspekter artikuleras med 

12  En utförligare redogörelse gällande förhållningssätt och analysmetoder i förhållande till 
dokumenterade samtal och annat arbete med forskningsdeltagarna ges i det metodologiska kapitlet.
13  Se Urval av konstempiri för motivering av tematisk avgränsning.
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andra ord många gånger parallellt. I det fjärde kapitlet vidareutvecklas undersökningen 
av de motståndsnarrativ som framträtt i samband med de kritiska artikulationer som 
diskuterats i Kapitel 3, men här med ett mer proaktivt fokus i analysen. Som dekoloni-
seringsprocess betraktad sker en utveckling under åren för detta avhandlingsprojekt. 
De första två empiriska kapitlen undersöker huvudsakligen artivism som utförts och/
eller uppträder mellan åren ca 2013 och 2016. Det tredje och sista empiriska kapitlet 
(Kapitel 5) studerar resultatet av denna utveckling, då artivismen här tillämpar föregående 
konstnärligt artikulerade narrativ genom praktisk (artivistisk) handling, vilket i sin tur 
för dekoloniseringsprocessen vidare under år 2017. I dessa empiriska kapitel analyseras 
artivismen genom ett antal aspekter som presenteras i Narrativ teori och analysmetod. Varje 
kapitel avslutas med en sammanfattande diskussion gällande vad som framträder ur 
materialet, hur det görs, och varför. 

Det sjätte och avslutande kapitlet är av sammanfattande och resonerande karaktär. Här 
diskuteras materialet i förhållande till dess syfte – i egenskap av artivism – utifrån hur 
jag tolkat verkens narrativ och forskningsdeltagarnas övergripande eller mer specifika 
motiv med sin verksamhet. Vad spelar denna artivism för roll – vad gör artivism – i 
förhållande till dekolonisering som begrepp? är den centrala fråga jag diskuterar i detta 
kapitel. Då jag menar att en artivistisk dekoloniseringsprocess kan ses under åren för 
studien, är detta något jag även försöker belysa här, genom att ta fasta på några av de 
aspekter som jag anser har varit särskilt betydelsefulla för denna process. Jag föreslår 
även ett angreppsätt för att förstå artivism, utifrån lärdomar dragna i denna studie. 

BAKGRUND

Detta kapitel syftar till att ringa in den kontext som det empiriska materialet skapas 
och uppträder inom. Många av de narrativ som framträder i materialet hänvisar till 
historiska, politiska och diskursiva processer som påverkar rådande förhållanden i 
samiskt samhälle och relationen Sverige-Sápmi. Utifrån hur dessa beskrivs inom forsk-
ning kommer jag göra nedslag i de delar av historien som jag har bedömt som särskilt 
relevanta i förhållande till empirin och dess tematik. Dessa nedslag innefattar både 
koloniala processer och samisk respons på sådana. Det senare med särskilt fokus på 
hur konsten fungerat i sådana sammanhang. Därefter följer en sammanfattning av det 
samtida politiska och rättsliga läget på svensk sida Sápmi, samt en översiktlig redogörelse 
för förändrade diskurser om kolonialism och hur dessa förstås forma förutsättningar 
för samiska självbestämmande i Sverige under tidsperioden för studiens undersökning.  

Konstruktioner av land
Sápmi (SaN) är namnet på det land och område som befolkats av samer sedan urminnes 
tider.14 Det sträcker sig mellan Ishavet i norr, Atlantkusten i väster, innefattar Kolahalvön 
i öster, och ungefär Idre i söder, på svensk sida. Geografiskt överlappar Sápmi alltså 
de nordliga och nordvästra delarna av fyra nationalstater: Norge, Sverige, Finland och 
Ryssland. Sápmi är även en beteckning för samiskt samhälle, vilket spänner utöver de 

14  Sámeednam (SaL), Saemie (SaS), Sábmie (umesamiska), Säämi (enaresamiska), Sää´mjânnam 
(skoltsamiska). I avhandlingen använder jag nordsamiskans Sápmi, om inte annat skulle vara angivet i 
exempelvis ett verk. 
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geografiska gränserna, då samer kan leva och verka var som helst i världen och fortfa-
rande vara del av samiskt samhälle, en del av Sápmi. Sedan åtminstone 1600-talet har 
det som kommit att bli de ryska och nordiska statsmakterna, såsom vi känner dem i 
dag, successivt etablerat juridisk, politisk, ekonomisk, administrativ, religiös och kul-
turell kontroll och inflytande över Sápmi (Mörkenstam 1999; Lantto 2000; Lundmark 
2008; Lindmark 2013; Norstedt 2015; Fur 2016). En betydande del av de råvaror och 
den energi som utvinns från skog, vattenkraft, gruvdrift, samt senare även vindkraft, 
som svenska statliga och privata bolag beror av kommer från just svensk sida Sápmi.15 

Förutom ekonomiska intressen kopplade till naturresursutvinning syftade 1600-talets 
uppmuntran till svensk kolonisering norrut även till social kontroll, och territoriell mar-
kering (Lindmark 2013; Fur 2016). För Fenno-Skandinaviens del hade vid tidpunkten 
fortfarande inga tydliga nationsgränser dragits. Ett sätt att ändå markera detta område 
som sitt, var att beskatta de människor som levde där (Lantto 2000, s 21). Enskilda samer 
betalade då skatt till kronan vilket säkerställde att deras familj och släkt fick disponera 
ett visst område, ett så kallat skatteland. Dessa skatteland anses motsvara böndernas 
skattejord, vilket innebar ett likartat ägandeskap (Lundmark 2008, s 37; Hansen & 
Olsen 2006, s 279-281; Päiviö 2011). Samtidigt fanns intressen att etablera nybyggen, 
vilket uppmuntrades genom ekonomiska och andra stimulansåtgärder, exempelvis som 
att slippa dåtidens motsvarande militärtjänstgöring (Nordstedt 2015, s 48). Skogshis-
torikern Gudrun Norstedt, som studerat koloniseringen av dåvarande Västerbottens 
län, menar att ambitionen var att öka områdets befolkning med nybyggare, samtidigt 
som tanken inte var att tränga undan samerna. Tvärtom skulle de få behålla sina land 
och fiskevatten, och levernet sida vid sida skulle kunna öka skatteintäkterna i området 
(Norstedt 2015, s 33). Denna så kallade parallellteori visade sig dock fungera mindre 
bra, då konkurrensen om betesmarker, jakt och fiske tilltog, vilket skapade konflikter 
mellan bönder och renskötare (Lantto 2000, s 36; Mörkenstam 1999, s 80; Lundmark 
1998, s 60). Successivt gick utvecklingen i riktning mot alltfler nybyggen och allt färre 
renskötare i skogslandet (Norstedt 2015, s 48). Idag är det endast i Máláge (Malå), 
vilket koloniserades mycket sent, som en skogssamisk kultur innefattande renskötsel 
lever kvar till våra dagar (ibid). Parallellt med den utökade jordbruksetableringen på 
svensk sida Sápmi kom gruvdriften att dra igång. Silverfyndigheter i Nasafjäll, Piteå 
lappmark, på 1630-talet fick kronan att snabbt utveckla planer för etablerandet av 
gruvverksamhet (Lundmark 2008; Lindmark 2013, s 131). 

Mot slutet av 1600-talet hade länsstyrelserna börjat hävda de så kallade lappskattelanden, 
som tidigare ansetts tillhöra samer, som statlig mark och ett skifte där länsstyrelserna 
tog över förvaltningen av markområdena blev definitivt från sekelskiftet 1800 (Lantto 
2000, s 14; 2010, s 29). Även om samerna fortfarande vid detta skifte ansågs vara de 
ursprungliga invånarna i det som nu kom att bli statlig mark, dominerade i riksdagen 

15  Geografiskt kan svensk sida Sápmi liknas vid den region som på svenska kallas Norrland. 
Norrlandsbegreppet kan spåras till mitten av 1400-talet och anses ha uppstått i Mellansverige, 
avseende allt norr om Uppsala/Dalälven (Sörlin 1988, s 13) – älven som skilde Norrland från ”det 
egentliga Sverige” (se resonemang i Sörlin 1988, s 13). Från att i dagligt tal representera detta – utifrån 
talarens position – nordliga, perifera område, kom norrlandsbegreppet efterhand att etablera sig 
i svensk förvaltning och jurisdiktion (ibid). Begreppet Norrland skulle därmed kunna ses som en 
sorts ”annexiobenämning”, då det ursprungligen konstruerats utifrån en uppfattad centrumposition, 
åsyftandes ett perifert, annekterat område till detta centrum (slutsats dragen utifrån samtal med 
historikern Åsa Össbo).
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ett synsätt på dem som nomader, vilket man hävdade innebar att de endast nyttjat 
marken, men inte kunde anses ha utvecklat någon äganderätt (Lantto 2015b, s 61). I 
och med denna utveckling grundlades många av de konflikter om markrättigheter som 
fortfarande är aktuella idag (Lundmark 2008; Ledman 2012, s 71).16 

Kyrkans och utbildningsväsendets samhällsförändring
Hand i hand med den mer markrelaterade koloniseringen under 1600-talet började kyrkan 
tillsammans med utbildningsväsendet (vilka på den tiden var påtagligt sammansvetsade) 
stärka sin närvaro i den så kallade lappmarken i försök att omvända vad som ansågs 
vara en hednisk och ociviliserad befolkning, till kristna, dygdiga undersåtar (Fur 2016, s 
241; Lindmark 2013, s 133). Kyrkans inställning till samisk religion eller världsåskådning 
överhuvudtaget var under 1600-talet att den var en form av hedendom och därmed 
oförenlig med kristendomen (Sundström 2016, s 531). Enstaka missionsförsök hade 
förekommit dessförinnan, men i samband med upptäckten av malmstråk kom svenska 
kapell, pastorat och präster på allvar att etableras, varpå deltagande vid husförhör och 
nattvard, samt ingående av äktenskap, dop och begravningar i kyrkans regi kom att bli 
ett krav (Fur 2016, s 259; Lindmark 2016). Målet var att kristna och disciplinera hela 
den samiska kulturen, vilket innebar en omformning av grundläggande relationer i 
det samiska samhället (Fur 2016, s 260). Detta utgjorde ett påtagligt hot mot samisk 
kultur och samiska livsmönster, i och med hur kraven på förändrade ceremoniella 
praktiker ”grep direkt in i den samiska vardagen och påverkade alla samer”, menar 
historikern Gunlög Fur (2016, s 260). Under 1700-talet intensifieras och formaliseras 
de kristnande ansatserna, då rapporter om fortsatt praktiserad schamanism hotade 
den sociala ordningen, enligt den Lutheranska ortodoxa skolans teori om enhetlig 
religion som förutsättning för sådan (Lindmark 2013, s 134; se även Lindmark 2006). 

Kyrkoväsendet ansvarade i stor utsträckning för utbildningen, såväl administrativt som 
organisatoriskt och innehållsmässigt, från denna tid och ända in på 1900-talet (Nor-
lin & Sjögren 2016). Under 1700-talet anlades flertalet ”lappskolor” i anslutning till 
kyrkoplatserna i Sápmi, Nya Testamentet och katekeser trycktes både på svenska och 
samiska och användes som undervisningsmaterial (ibid). Kateketer rekryterades från 
det samiska elevunderlaget i ”lappskolorna”, fick vidareutbildning och uppdraget att 
följa nomadiserande samer för att undervisa i läsning och kristendomens huvudstycken 
(Norlin & Sjögren 2016, s 407). Detta medförde en ontologisk förändring av samiskt 
samhälle, och innebar även att vissa praktiker som bedömdes som okristliga förkasta-
des eller förbjöds. Jojkande var en av de praktiker som inte godtogs av kyrkan. Jojken 
stämplades tidigt som ett djävulens verk och kom under lång tid att vara ett förbjudet 
och straffbart uttrycksmedel (Stoor 2016, s 711). Litteraturvetaren Harald Gaski menar 
att det inte enbart var jojkens associationer till noaidevuohta/förkristen samisk religion 
som föranledde dess bannlysning, utan att även dess funktion som motståndsverktyg 
– ett motstånd kommunicerat på ett språk som missionärerna hade svårt att tyda – 
innebar ett maktmedel av relevans för kolonisatörerna att tygla (Gaski 1987, s 12). ”En 
gang i historien prøvde samene å joike kolonistene bort fra Sameland”, skriver Gaski 

16  Under åren för denna studies undersökning visar det då pågående rättsmålet ”Girjas mot Staten” 
exempel på detta. Detta mål, som tvistade om rätten till småviltsjakt och fiske, och denna konflikt om 
nomadismens förenlighet med landrättigheter eller ej, är något som kommer att behandlas konstnärligt, 
och sådana verk ingår i studiens material.
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i Med ord skal tyvene fordrives. Om samenes episk poetiske diktning (idem, s 104), som bygger 
på studier av gamla jojkar och deras funktion (första nedslaget 1673). Förmågan att 
använda jojken som en form av dubbelkommunikation – innefattandes interna un-
derliggande meddelanden gömda bakom avledande berättelser riktade utåt – har varit 
väsentlig i religiösa och politiska sammanhang där representanter för kolonialmakten 
närvarat och behövt vilseledas, samtidigt som internt riktad motståndskommunikation 
varit av vikt att förmedla, menar Gaski (ibid). Stigmatiseringen av jojken som syndig 
har levt sig kvar under lång tid. Inte förrän 1993 skulle det komma att jojkas i kyrkan. 
Denna symboliska händelse möjliggjord genom prästen och jojkaren Johan Märak 
(1928–2019) vid öppnandet av ett kyrkomöte i Uppsala.

Då kyrkliga företrädare haft viktiga roller som ”sakkunniga” i fråga om samer anses 
kyrkan även ha haft betydelsefull inverkan i såväl samepolitiska frågor som för att de-
finiera samiskhet och samisk kultur i den mer allmänna kunskapsförmedlingen (Norlin 
& Sjögren 2016). Historikerna Björn Norlin och David Sjögren skriver: 

Som förvaltare av statliga intressen och som förkunnare av majoritetssam-
hällets kulturer, världsbilder, värderingar, språk och religion kan kyrkan och 
den organiserade utbildningen givetvis betraktas som nödvändiga komponen-
ter för svenska koloniala anspråk i området (Norlin & Sjögren 2016, s 411).

Sedan 1990-talet har ett försoningsarbete pågått mellan Svenska kyrkan och samerna, 
vilket innefattat en genomlysning av Svenska kyrkans historiska förfaranden i Sápmi. 
Under 2016 slutfördes några viktiga bokprojekt som behandlar denna relations historia 
– den så kallade ”nomadskoleboken” (Huuva & Blind 2016) samt "vitboken", vilken 
publicerades som vetenskaplig antologi i två band (Lindmark & Sundström 2016). 
Med vitboksprojektet följde även en sammanfattning av de vetenskapliga resultaten 
och ett underlag för vidare kyrkligt försoningsarbete (Lindmark & Sundström 2017). 
Ärkebiskop Ante Jackelén skriver i dess förord: 

Det behövs en försoningsprocess där förövare är beredda till förändring och villiga 
att gå alla stegen tillsammans med dem som drabbats, så att dessa kan vara agenter i 
stället för offer. Vi behöver bygga ömsesidiga, respektfulla och rättvisa relationer. För 
att försoning ska kunna ske behöver kunskapen om samisk historia och samisk nutid 
stärkas i Svenska kyrkan och i det svenska samhället. För närvarande ligger kyrkan 
före staten när det gäller uppgörelsen med en historia av kolonialism, ondska och 
smärta (idem, s 8).

Konstruktioner av folk
Under 1800-talet börjar föreställningar om renskötseln som det genuint samiska att 
tydligt influera och reproduceras genom svensk samepolitik, och tillämpas genom 
lagstiftning på sätt som fortsatt prägla densamma, tillika samisk rättighetsläge och 
samiskt samhälle idag (Mörkenstam 1999; Lantto 2000). Denna föreställning innebar 
en marginalisering av andra aspekter av samisk kultur och livsföring, vilka slutligen 
exkluderades helt ur den svenska samepolitiken (Mörkenstam 1999). Antingen var 
du renskötare, och då endast renskötare, med rätt till renskötsel, jakt och fiske, eller så 
uppfyllde du inte kraven för den kategoriska ”samen”, och stod därmed bortom dess 
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rättigheter och skulle assimileras (ibid). 

Diskurser som influerade svensk samepolitik under denna tidsperiod präglades av 
socialdarwinistiska, kulturhierarkiska tankegångar – föreställningar om olika kultur-
stadier placerade i en utvecklingslinje från primitiv och stagnerad till civiliserad och 
modern(iserbar) – vilket innefattande en syn på samisk kultur som lägre stående, jämfört 
med jordbruks- och industrisamhällens; en logik vilken grundade en paternalistisk politik 
gentemot samer, där de inte ansågs kunde sköta sina egna angelägenheter utan var i 
behov av beskydd från statsmakten (Lantto 2014, Mörkenstam 1999). Samisk kultur 
och samiska levnadssätt ansågs som oförenliga med civilisationens utveckling, vilket 
även medförde en diskurs om samer som utdöende (Lantto 2012), en föreställning som 
lever kvar i nutid (Cocq 2014b; Andersson & Cocq 2014). Historikern Patrik Lantto 
ser att sådana föreställningar medförde två huvudsakliga spår i den svenska samepo-
litiken kring sekelskiftet 1900 (Lantto 1998, s 145). Det ena gick ut på att samerna 
skulle assimileras in i majoritetsbefolkningen. Detta enligt den rådande uppfattningen 
om att högre och starkare kulturer (existerade och) skulle tränga undan svagare. Med 
assimilering som räddning från undergång skulle förvisso samerna upphöra som folk-
grupp, men överleva som individer (ibid). Den andra linjen gick ut på att isolera samer 
från majoritetssamhället, så att denna svagare kultur skulle kunna leva och bestå som 
en slags ”etnografisk kuriositet” (Lantto 1998, s 145; se även Salvesen 1995). Lantto 
beskriver denna politik som ”en typ av ’förädlingspolitik’, där statsmakterna ville 
renodla det som betraktades som det genuint samiska” (Lantto 1998, s 145). Med det 
”genuint” samiska kopplat till nomadism och (nomadiserande) renskötsel ingick även 
andra markörer som lávvu (kåta) och gákti (kolt) (Lantto 2014, s 54).

Denna ”förädling” framträder även i studier av museiväsendet och akademin kring 
sekelskiftet 1900 (två verksamheter som på många sätt gick hand i hand vid tidpunk-
ten). Idé- och lärdomshistorikern Mattias Bäckström (2010) visar i sin forskning hur 
Nordiska museets expeditioner i Sápmi under 1890-talet – tydligt influerade av läkaren 
och etnologen Gustaf  von Dübens skildringar av samer (se von Düben 1873) – sökte 
efter insamlingsföremål som matchade en på förhand bestämd bild av det samiska, för 
att således göra dessa begripliga, både musealt och forskningsmateriellt. Det var här 
endast det fjällsamiska som var av intresse. Skogssamisk och sjösamisk kultur uppfat-
tades som mer närliggande bondekulturer, och ansågs därmed ha tagit större intryck 
av utomstående influenser, vilket gjorde att dessa inte betraktades som lika genuint 
samiska (Bäckström 2010, s 76). Det som var av intresse för insamlarna var sådant 
som representerade nomadism, och som kunde ställas i förhållande till svenskarna och 
norrmännen ”som representerade bofasthetens ståndpunkt i utvecklingskulturen” (ibid). 

Förutom den primitiva naturmänniskan återfanns här de ståndpunkter i kul-
turutvecklingen som forskarna och samlarna vid Nordiska museet grundade 
sin verksamhet på. Dessa figurer [nomaden och bonden, mitt tillägg] utgjor-
de de enkla ursprung de kunde finna en säker grund att bygga sin utveck-
lingshistoria på, en vetenskaplig serie som gick från det enkla till det kom-
plexa (Bäckström 2010, s 76-77).

På så vis användes samer för vetenskapens ändamål, samtidigt som forskare och mu-
seiväsendet bidrog till att skapa och reproducera bilden av samer som en ”Andre”. 
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Detta Andra-görande av samer var även något samtidens författare och konstnärer 
bidrog till (Facos 1998; Hautala-Hirvioja 2006; Lindskog 2011; Conrad 2018; Andersson 
Burnett 2019; Pushaw 2019), vilket ingalunda är unikt för Sverige/Sápmi, utan tvärtom 
ett välkänt och ideligen problematiserat fenomen inom dekoloniseringslitteraturen, 
postkoloniala studier och kritiska urfolksstudier (Said 1978, 1994; Fanon [1968] 1970; 
hooks 1995; Hall 1997; LaRocque 2010; Tuhiwai Smith 2012. En rad konsthistoriker 
har belyst att medan europeiska konstnärer odlade myter om ”den exotiske Andre” 
gällande utomeuropeiska människor och kulturer, ägnade sig nordiska konstnärer åt 
en inre primitivism i sina egna hemländer (Facos 2001; Berman 2011; Meister & Sidén 
2014; Pushaw 2019). Just konstnärer och deras arbeten lyfts fram som betydelsefulla 
för normaliserandet av koloniala uppfattningar om ”de Andras” kulturer (Pushaw 
2019, s 22; se även Baglo 2001 gällande fotografer). På författar- och illustratörsidan 
har kulturantropologen JoAnn Conrad (2018) studerat skandinavisk barnlitteratur 
runt sekelskiftet 1900, med fokus på narrativ om upptäcktsresande. Hon finner att 
framställningarna av samer i denna litteratur kan placeras inom ett större narrativ om 
samer som statiska, mystiska och lägre stående ”Andra” naturvarelser, vilket samtidigt 
fyller funktionen av en rationaliserad kolonisering av både folk och plats, av ett nor-
maliserat, svenskt, civiliserat ”vi”, med framtidsutsikter (Conrad 2018, s 256, 271-278). 
Conrad menar att sådana narrativ sträcker sig långt utanför sekelskiftets sagovärld, och 
etsar sig fast, spiller över, och letar sig in i fortlevande föreställningar och medföljande 
samtida praktiker; något som bland annat återfinns i den exotism som präglar dagens 
turism i norr (s 282).

Dessa Andra-göranden fungerar inte enbart exotiserande, utan ses som en väsent-
lig komponent för en kulturhierarkisk politik, som rationaliserar – och därigenom 
möjliggör – olika koloniala projekts övertagande av sådana uppfattat lägre stående, 
eller utvecklingsmässigt stagnerade, Andras samhällen och naturtillgångar (Said 1978; 
Tuhiwai Smith 2012). För svensk samepolitisk del har forskare konstaterat att det 
förra sekelskiftets kulturhierarkiska diskurser, inklusive den om samer som utdöende, 
legat som viktig grund för att legitimera den svenska statens kontroll över samiska 
landområden och angelägenheter, då den implicerade att samer själva inte besatt egen 
kapacitet till förvaltning (Lundmark 1998; Mörkenstam 1999; Lantto 2000; Hansen 
& Olsen 2006). ”Samerna betraktades på många sätt som barn, och kunde därför inte 
anförtros med ansvar för sin egen situation. Staten var därför skyldig att träda in som 
förmyndare åt denna grupp”, skriver Lantto (2015a, s 62). 

Ett konkret uttryck för sådant förmyndarskap framkommer bland annat genom inrät-
tandet av det så kallade lappväsendet år 1885 – en ny myndighet som skulle ansvara för 
samiska frågor (ibid). Lappväsendets arbete leddes av så kallade lappfogdar; en befatt-
ning som utgjordes av svenskar, då samer – till skillnad från svenskar – ansågs partiska 
(Lantto 2015b, s 90). Dessa lappfogdar kom att ha stort inflytande över renskötande 
samers vardag. Deras uppgift var att implementera samepolitiken i praktiken och se 
till att lagstiftning efterföljdes, men kom även att påverka utformningen av politiken, i 
egenskap av erkända experter i frågor rörande samer (Lantto 2015a, s 62-63). Genom 
instiftandet av lappväsendet samt 1886 och 1898 års renbeteslagar började renskötseln att 
detaljregleras av den svenska staten på ett sätt som innebar en tilltagande maktförskjut-
ning från renskötarna till tjänstemän och länsstyrelserna (Lantto 2000, s 14). Även om 
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den uttalade paternalistiska retoriken försvann under efterkrigstiden förblev innehållet 
och inriktningen i den svenska samepolitiken i grunden länge densamma, genom att 
fortfarande till stor del vara utformad som en näringspolitik och genom att samiska 
rättigheter i stora drag fortfarande är knutna till renskötseln (Mörkenstam 1999).17 

Genom denna dualistiska politik skulle de renskötande fjällsamerna segregeras, och 
därigenom skyddas från ”skadlig civilisering”, medan de som inte ansågs ha en no-
madiserande livsstil – samer som stod utanför renskötseln, tillika renskötande skogs-
samer – skulle assimileras (Lantto 2015a, s 60). Eftersom skogsrenskötseln ansågs stå 
i konflikt med annan markanvändning, och skogssamer ansågs ha lämnat det ”äkta” 
nomadiserande livet som renskötare, fördes diskussion om att förbjuda skogsren-
skötseln helt och hållet (Lantto 2015a, s 63). Denna politik gick under beteckningen 
”Lapp skall vara lapp” (Lundmark 1998; Mörkenstam 1999; Lantto 2014). Lapp skall 
vara lapp-politiken och dess diskurser anses ligga som grund för den splittring mellan 
renskötande och icke-renskötande samer som fortfarande präglar Sápmi och svensk 
samepolitik. Detta bland annat genom att de förstnämnda fick en betydligt starkare 
position inom svensk samepolitik (Lantto 2000, s 40-41). Diskurser om ”äkta” och 
”oäkta” samer lever kvar än idag, där renskötande samer står för det förra (Ween 2009; 
Ween & Lien 2012). 

Nomadskolan
I denna segregerings- och assimileringspolitik ingick även att nomadiserande (fjäll)ren-
skötande samers barn fick en annan typ av utbildning än övriga. Detta inom ramen för 
den så kallade nomadskolan, vilken (övergripande) syftade till att förse nomadiserande 
renskötande samers barn med en utbildning och typ av skolgång som ansågs ligga 
närmre dras livsföring, samt att hålla dem borta från utbildning som skulle ”fresta” 
dem, eller skapa förutsättningar för, att lämna renskötarlivet (Norlin & Sjögren 2016). 
De som hamnade utanför den kategoriserade ”samen” skulle assimileras och sattes 
(oftast) i svenska folkskolor (ibid). Detta innefattade skogssamiska barn, vars familjer 
kombinerade renskötsel med skogsbruk, vilket gjorde att de inte betraktades som 
nomader, och därmed heller inte som genuint samiska (Ruong 1982; Lantto 2000). I 
samband med nomadskolereformen bestämdes att undervisningsspråket skulle vara 
svenska. Dels medförde detta att vissa barn tilldelades undervisning på ett språk de 
själva inte behärskade, dels att samiskan successivt försvagades (Ruong 1982; Lantto 
2000; Svonni 1996). Efter en reform kom nomadskolan att bli mer internatbetonad, 
varvid barnen skildes från sina familjer under längre perioder redan från första klass 
för att istället bo i så kallade ”hushållskåtor”, en boendeform som fick utstå mycket 
kritik för att vara otjänlig (Henrysson 1992; Sjögren 2010). Nomadskolan har kommit 
att utgöra ett mycket negativt ”kollektivt minne” för samer, förknippat med att fråntas 
sitt språk och sin kultur, samt att tvingas lämna sina familjer för en otrygg tillvaro med 
utrymme för diskriminering och övergrepp (Blind 2006, s 551).    

Stigmatisering av det samiska och assimileringspolitiken har bidragit till att många samer 

17  Empiriskt sträcker sig Mörkenstams studie fram till 1997. En, åtminstone symboliskt sett, betydelsefull 
förändring skedde valåret 2014 i samband med instiftande av kultur- och demokratiministerposten, 
som även fungerar som ”sameminister”; ett ansvarsområde som tidigare låg på jordbruksministern, då 
“samiska frågor” kategoriserades under Jordbruksdepartementet.  
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förlorat såväl sina samiska språk som samiska identiteter (Magga & Skutnabb-Kangas 
2003; Minde 2003; Olofsson 2004; Liliequist & Karlsson 2011; Liliequist 2017). Därtill 
har stigmatisering och rasism lett till att många valt att nedtona eller dölja sitt samiska 
ursprung (Liliequist 2017). Även om väsentliga återtaganden av samiska språk (och 
identiteter) skett sedan 1970-talet, och samiskan sedan år 2000 är skyddad genom 
minoritetsspråklagstifningen i Sverige, är fortfarande samtliga samiska språk listade 
i UNESCO:s Atlas över hotade språk, och åtta av tio räknas som allvarligt eller akut 
hotade (Liliequist & Cocq 2017).    

Konstruktioner av ras
1922 öppnade Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet), förlagt vid 
Uppsala universitet, med Herman Lundborg (1868-1943) som chef  och en meriterad 
skara ämbetsmän och forskare som styrande (Broberg 1995). Lundborg, som var starkt 
pådrivande för institutets etablering hade, genom sin tidigare avlagda doktorsavhandling 
i medicin, dragit paralleller mellan genetik och kulturell och ekonomisk degeneration, 
ett mönster som han ansåg kunde skönjas i Sverige överlag (ibid). Idéhistorikern 
Gunnar Broberg menar att Lundborgs forskning inte bara var ”vetenskapligt epok-
görande”, utan även fungerade som ”en social moralitet, avsedd att upplysa nationen 
om hoten mot dess biologiska kärna, om pågående degeneration och rashygien som 
evangelium” (idem, s 9). Detta i en idémässig tid då begrepp som ras, nation och folk 
hade ”ännu inte för de flesta annat än en frisk och manande klang” (idem, s 11). Även 
andra samhällsinstanser visade entusiasm för Rasbiologiska institutets verksamhet; 
från skolsidan sågs rasbiologiska undersökningar som en intressant möjlighet att pröva 
samband mellan samhällsklass och begåvning, Systembolaget erbjöd sina kontrollcir-
kulär över sina kunders civilstånd, yrke, dryckesvanor med mera som forskningsma-
terial, och såväl utbildningsväsendet som kyrkan spelade central roll i de rasbiologiska 
kartläggningarna (idem, s 20-23). Rasbiologiska institutets verksamhet syftade till att 
genomföra stora inventerande undersökningar av folkens fysiska antropologi (idem, 
s 20). Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman som, tillsammans med 
Broberg och konstnären Katarina Pirak Sikku, är en av de få som gjort djupgående 
undersökningar av den rasbiologiska historien i Sverige, skriver: ”Uppdraget var att 
rädda det svenska folket. Genom brett upplagda rasundersökningar skulle institutet 
bland annat ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt som renast, och 
var befolkningen blivit uppblandad med andra” (Hagerman 2015, s 10). Under verk-
samhetens första två år gjordes detaljerade mätningar av uppemot 100 000 svenskar 
från olika samhällsskick, befattningar och åldrar, där variabler som familjebakgrund 
och social status ingick tillsammans med olika typer av kroppsmått, behåring, färgskalor 
etc. (Broberg 1995, s 20). 

Lundborg, tillsammans med andra från institutet, genomförde under många års tid en 
rad undersökningar i Sápmi i syfte att beskriva samer rasbiologiskt och utröna effekter 
av så kallad ”rasblandning” (Broberg 1995, Hagerman 2015; Pirak Sikku 2016). I linje 
med den socialdarwinistiska uppfattningen om samer som utdöende (Lantto 2012), 
ville Lundborg undersöka detta nomadiserande folks livsbetingelser ”medan tid ännu 
är”, och utreda de orsaker som gör sig gällande då ett sådant folk, som Lundborg såg 
det, uppgår i ett annat, respektive försvinner (Broberg 1995, s 27). Inte enbart nytt 
material användes, utan även arkivmaterial, kyrkoböcker och släkttavlor ingick i den 
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undersökning som syftade till en komplett genomgång av den samiska befolkningen, 
individ för individ, från början av 1700-talet och framåt (ibid). Man arbetade med hjälp 
av en sorts hålkort, och hade år 1929 fyllt 10 000 sådana gällande samer, innefattandes 
flera hundratusen uppgifter (ibid). Förutom noggranna angivelser av olika kroppsmått, 
behåring och färgskalor samlades uppgifter om begåvning, lyten, hälsostånd, karaktär, 
social duglighet och yrke, samt kategoriseringar i nomad, halvnomad eller bofast (idem, 
s 29). De rasbiologiska undersökningarna utfördes såväl av Herman Lundborg själv 
som av andra forskare och personal från institutet. De var logistiskt understödda av 
skolor, kyrkan, samt möjligen även lappväsendet, och visst bistånd vid blodgruppsun-
dersökningar ska ha erhållits från länslasarett (ibid). I början av institutets verksamhet 
var professionella fotografer som Borg Mesch, Ludvig Wästfelt, Gunnar Sundgren 
och Nils Thomasson anlitade, men efterhand – i takt med trytande ekonomi – började 
institutets egen personal hantera fotograferingen (Pirak Sikku 2016, s 145). 

I samband med de rasbiologiska strömningarna förändras representationen av samer 
i text och bild, även utanför de vetenskapliga gestaltningarna, genom att fysiska att-
ribut träder in som betydelsefullt element i diskurser om kultur och intellekt (Baglo 
2001). Ett annorlundagörande gjordes förvisso dessförinnan, men då främst i gestal-
tandet av klädedräkter, verktyg och skildringar av sedvänjor, livsstilar och traditioner. 
Representationer av samer i text och bild uppehöll sig då föga vid fysiska attribut, 
vilket märkbart förändras i och med detta ontologiska skifte (ibid). Nu börjar fysiska 
attribut att markant framträda, och sådant som stöder rasbiologins teser om vad som 
är signifikant för en samisk ras står i fokus (ibid). Här blir stillbildskameran ett viktigt 
instrument, och dess dokumentära element – synen på fotografiet som obestridd 
sanningsskildrare – en understödjande faktor. Fotografisk manipulation – exempelvis 
genom ljussättning – för att få fram de eftersökta dragen i framställningarna förekom 
också (Broberg 1995; Baglo 2001), tillika valet av ”modeller” som kunde styrka veten-
skapens tes (ibid). Socialantropologen Cathrine Baglo menar att det senare 1800-talets 
nya visuella praktiker – fotografi och ”levande utställningar” – användes som instru-
ment i den rasbiologiska ideologin och praktikens tjänst, genom att möjliggöra de 
rasbiologiska uppfattningarnas genomslagskraft hos den bredare allmänheten, mycket 
tack vare dessa visuella praktikers förmåga att naturalisera stereotypa föreställningar 
om samer (Baglo 2001). 

Rasbiologiska institutets arbete väckte entusiasm från det framväxande Nazityskland 
och Lundborg hade nära samarbeten med flera tyska rasbiologer. I ett personligt brev 
från SS-chefen Heinrich Himmler hyllas Lundborg (Hagerman 2015, s 336) och han 
blev utnämnd till hedersdoktor vid universitetet i Heideberg (Heith 2015, s 121). 
Rasbiologiska institutets kvantitativa metoder, där hålkort användes för att dela in 
befolkningen i olika raser, kopierades i princip rakt av av SS:s speciella rasavdelning, 
som ledde arbetet med en stor urvals- och omflyttningsprocess där etnisk rensning 
på europanivå var målet (Hagerman 2015, s 335-43). Trots institutets och Lundborgs 
kopplingar till det som skulle komma att bli Nazityskland, menar Broberg att det i 
Sverige länge saknats en uppgörelse om vetenskapsmännens roll i Förintelsen. Även 
om Herman Lundborgs forskningsinriktning fick utstå samtida kritik hade den likväl 
genomslag vid den här tiden, men hur framgångsrik dess etik egentligen var, skapade 
föga diskussion, menar Broberg (1995, s 86-87). Det innebär även att den svenska 
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statliga rasforskningen och politiken ”gömts och glömts, som om sådan verksamhet 
tillhörde en annan tid än vår”, menar Broberg (1995, s 87; se även Hagermans liknande 
kritik). ”I vart fall behövde inte Rasbiologiska institutet rida ut någon opinionsstorm 
efter 1945 beroende på att dess namn skulle ha komprometterats. Nazismens raslära 
var en så uppenbar perversion att institutet i Uppsala inte ansågs sig träffat. Svensk 
genetik har i stället kunnat peka på den viktiga samhällsroll som ämnet spelat i jordbruk 
och sjukvård” (Broberg 1995, s 86-87).   

En första våg av samisk rörelse
Hela 1900-talet präglas av ett uppvaknande av etnisk medvetenhet och tilltagande 
organisering i Sápmi (Drivenes & Jernsletten 1994; Eidheim 1997; Jernsletten 1998; 
Lantto 2003; Seurujärvi-Kari 2005; Seurujärvi-Kari 2010). 1900-talets början kan ses 
som den första vågen av samisk politisk mobilisering (Lantto 2000, s 57). Sporadiska 
försök till samisk organisering gjordes under det senare 1800-talet, men dessa var 
kortlivade och motarbetade från statligt håll, då de sågs som hot mot assimileringspo-
litiken (Seurujärvi-Kari 2010, s 271).18 Den nya samiska organiseringen hade nytta av 
erfarenheter av engagemang i dåtidens frikyrkor och nykterhetsrörelsen, inom vilka 
många samer var aktiva, och även från kvinno- och arbetarrörelsen (Lantto 2015b, 
s 88). Grunden för sådan organisering härleds ofta till en reaktion mot samtidens 
idéströmningar kring kulturers hierarkiska utvecklingsnivåer och föreställningar om 
det genuint samiska (Lantto 2000; Mörkenstam 1999). Tidningen Lapparnes egen tidning  
(idag Samefolket) startades 1904 och kom att fungera som ett viktigt språkrör för samers 
rättigheter och den samiska rörelsen (Lantto 2000, s 157).

Då förvridna bilder och generaliserande antaganden präglade diskurser om samer 
kom en hel del samiska konstnärer och skribenter att skapa verk utifrån föresatsen 
att nyansera bilden och medvetandegöra omvärlden om förhållanden i Sápmi utifrån 
ett inifrån-perspektiv. Elsa Laulas kampskrift Inför lif  eller död? Sanningsord i de lappska 
förhållandena (1904) är det första kända verket, och Karin Stenbergs något senare Dat 
läh mijen situd. En vädjan till Svenska Nationen från Samefolket (Lindholm & Stenberg 1920) 
innefattar båda substantiell kritik gentemot svensk samepolitik.19 De var båda även 
tydliga med att framhålla att samer behövde föra sin egen talan och ha makten om sin 
egen representation (Hirvonen 2008). Inom bildkonsten är Johan Turi (1854 – 1936) 
ett betydelsefullt namn för denna tid. Turi föddes i Kautokeino i en renskötande familj, 
men kom att flytta till Sverige på 1870-talet till följd av gränsdragningen mellan Norge 
och Finland.20 Hans verk Muitalus sámiid birra (1910) kom till stånd med assistans av 
den danska konstnären och folklivsforskaren Emilie Demant (senare Demant Hatt) 
samt LKAB:s dåvarande disponent Hjalmar Lundbohm.21 Boken, som är det första 
skön- och facklitterära verket utgivet på samiska (Gaski 2011), består både av text och 

18   Att fokus för forskning om samers politiska ageranden ofta rör just 1900-talet handlar även om att 
källmaterial gällande tidigare försök att hävda rättigheter och protestera mot orättvisor är knapphändigt 
(Lantto 2015b, s 85).
19  Karin Stenberg (1884-1969) var ansvarig utgivare för Dat läh mijen situd. En vädjan till Svenska Nationen 
från Samefolket (1920), som skrevs av författaren Valdemar Lindholm utifrån ett innehåll väl genomarbetat 
och klubbat av Arvidsjaursamerna.
20  Denna gränsdragning var del av det som gav upphov till Kautokeinoupproret 1852 (se Turi [1910] 
2011 års utgåva).
21  Muitalus sámiid birra publicerades med Demants översättning till danska (En bog om lappernes liv). 
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bild och vänder sig till såväl samer som icke-samer. Turi förklarar att syftet med pu-
blikationen var att ge en förklaring till samernas liv och villkor så att folk slapp fråga, 
slapp få det om bakfoten och slapp förvrida det, samt att det kunde fungera som ett 
sätt för samer sinsemellan att låta höras om varandras villkor (Turi 1910, s 11). Verket 
innehåller en hel del samhällskritik, där konflikter mellan samer och nybyggare samt 
den intensifierade naturresursexploateringen problematiseras, och såväl Lundbohm som 
Demant var noga med att betona och lyfta fram dess politiska karaktär (se Cocq 2008, 
s 42-45). Boken fungerade som en medveten insats från Turis sida att demonstrera 
samisk rätt till land i ett omstritt territorium, genom att sätta samisk tillhörighet och 
långvarigt självförsörjande leverne i området på pränt (Kuutma 2002, s 155). Boken 
blev en enorm succé, och inom kort skulle den komma att ges ut i flera nyutgåvor samt 
översättas från den första utgåvans nordsamiska och danska, till såväl svenska som 
finska, tyska, engelska, japanska och en rad andra språk (Svonni 2015a). Samtidigt kom 
dess kritiska perspektiv att hamna i skymundan då den mottogs och lyftes fram som ett 
exotiskt verk av den europeiska publiken (Cocq 2008, s 44; se även Valkeapää 1994).  

Elsa Laula
Den första kända samiskt författade publikationen på svenska står Elsa Laula för, 
med sin Inför lif  eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena (Laula 1904). Laula har en 
framträdande roll i avhandlingens empiriska material, varför jag ägnar henne lite extra 
uppmärksamhet här. Elsa Laula (gift Renberg) (1877-1931) var sydsame, uppvuxen i 
Dikanäs, Vilhelmina socken i södra Lappland. Som 27-åring vidareutbildade hon sig till 
barnmorska i Stockholm (1904-1905), där hon ska ha stiftat bekantskap med dåtidens 
feminister och rösträttsaktivister (Hallhagen 2017). Under denna tid (1904) var hon 
också med i bildandet av det första kända samiska förbundet – Lapska Centralförbundet 
– till vilket hon valdes som ordförande (Åhrén 2003). På grund av bristande resurser 
blev denna förening inte särskilt långlivad, men snart bildade hon kvinnoföreningen 
Brurskankens samiske kvindeforening (1910), vilken initierade det första samiska gemen-
samma landsmötet i Tråante (Trondheim) 6 februari 1917 – därav ”Samefolkets dag/
den samiska nationaldagen” detta datum. På svensk sida ombildades 1918 det nedlagda 
Lapska Centralförbundet till Lapparnas Centralförbund (Staare/Östersund). Dessförinnan 
var Laula en drivkraft bakom Fatmomakke respektive Tärnaby sameföreningar, samt 
sameföreningen Brurskanken samiske lag (1908) på norsk sida. Laula var med andra ord 
högst central i organiserandet av samer under det tidiga 1900-talet. I detta organisa-
tionsarbete var hon även starkt pådrivande för att just kvinnor skulle organisera sig 
(Åhrén 2003).

Skrift Inför lif  eller död? (Laula 1904) trycktes i hela 6000 exemplar och kan sägas vara 
Lapparnas Centralförbunds politiska program (Samefolket 2017). I den endast trettio 
sidor långa skriften vänder sig Laula till såväl svenska som samiska läsare. I den första 
delen till svenskarna. Här tar hon upp orättvisor som svenska staten åsamkar det sa-
miska folket och hon vill slå hål på några av de myter som florerar om samer genom 
att förklara hur dessa kommer sig, och nyansera bilden genom att beskriva hur det 
egentligen förhåller sig. Hon problematiserar föreställningen om samer som nomader, 
som missbrukare av alkohol och som tiggare, och beskriver istället hur dessa problem 
kan förstås som en konsekvens av svensk kolonial politik. Vidare kritiserar hon både 
svenskarnas bristande kunskaper om samer och den rådande kulturhierarkiska logiken 
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och politiken. ”Man sätter sig icke in i lappbefolkningens förhållanden utan betraktar 
det hela som en föråldrad brokig tafla bredvid svenskens högre kulturstadium” (Laula 
1904, s 5). En central problematik som hon behandlar i skriften gäller markfråntagan-
det, där samiska rättigheter till land och självbestämmande åberopas. Hon beskriver en 
svensk koloniseringsprocess som successivt motar undan samer från självförsörjande 
livsföring, till förmån för svensken som tar över makten över marken:

För en tid tillbaka, låt oss säga 30- à 40-tal år, kommo de svenska nybyggar-
ne och frågade vänligt om de kunde få slå sig ned och odla upp en bit mark. 
Lappen såg i detta förhållande ingen som helst orsak att neka den arbetsam-
me mannen. [...] Så gick väl några år och en vacker dag infinner sig vederbö-
rande synemän och kungör för den olycklige lappen att han icke längre äger 
rättighet till den gröda, som af  honom vidare inbärgas (Laula 1904, s 15). 

Sättet hon skriver på och tonen i hennes framställning är, enligt min mening, rättfram, 
kritisk, problematiserande, men utan vare sig hatiska eller förmildrande ordalag. Hon 
vill få ut sitt budskap, vilket innefattar en skarp kritik gentemot svenska staten och 
nybyggarna, och på samma gång nå den svenske läsaren. ”[D]å jag tror att de rader 
jag skrifvit om denna sak, ändrar svenskens uppfattning” (idem, s 13). Efter att ha 
redogjort för svårigheter som samerna står inför, och varför, och genom att skriva 
om dessa tror sig kunna ”ändra svenskens uppfattning”, övergår hon till att vända sig 
till det samiska folket. 

Vi kunna icke längre lita på att utom saken stående skola så intressera sig för 
vårt folks ställning att de skola bevaka vår rätt. Och med all möjlig möda kun-
na de det icke [...] Men då måsta lappen taga saken i sin egen hand. På hvad 
sätt? frågar mången (Laula 1904, s 27). 

Svaret lyder att organisera sig, och att därigenom kunna föra sin egen talan. 

Det är de betryckta, som skola föra sin talan fram i ljuset (idem, s 30). När 
vi stå en och en kunna vi föga eller litet uträtta. Gemensamt hafva vi dock 
ett intresse, och detta intresse måste förenas och blifva en makt (idem, s 28). 

Laula ställde sig således mycket kritisk till den samtida omyndigförklaringen av samer, 
och var starkt pådrivande för att bredda basen för svensk samepolitik så att den skulle 
omfatta alla samer, oavsett näring (Lantto 2000, s 280). Laula framställde samer som 
ett folk, bortom livsföring som signifikant, och framhöll en politisk organisering samer 
emellan som nödvändig för att stärka sin ställning i förhållande till staterna (Lantto 
2015b, s 88). Med Laula som frontfigur för den samiska politiska mobilisering som 
tar fart kring tidigt 1900-tal föreslogs en rad åtgärder för att hjälpa såväl renskötare 
som dem som lämnat eller stod utanför renskötseln (Lantto 2000, s 280). Dessa 
idéer vann emellertid inget gehör hos statsmakterna, som fortsatte att driva linjen att 
samiska politiska frågor uteslutande var renskötselfrågor, varför de samer som föll 
utanför denna inramning per definition ej heller ingick i politikområdet (Mörkenstam 
1999; Lantto 2000, s 280). Detta medförde i sin tur att samiska företrädare och or-
ganisationer tvingades utgå från renskötseln för att vinna acceptans och trovärdighet 
hos statsmakterna, och således indirekt bidrog till att upprätthålla denna kategoriska 
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klyvning. Eller som Mörkenstam uttrycker det: ”Enskilda aktörer måste förhålla sig 
till de ramar som varje specifik föreställningsvärld skapar, om de inte vill riskera att 
deras politiska förslag blir obeaktade” (Mörkenstam 1999, s 49). 

Den samiska politiska organiseringen tog dock fart och form i Laulas kölvatten. Ett 
tidigt uttalat mål var att bilda samiska lokala och rikstäckande organisationer för att på 
så sätt kunna hävda sig och föra sin egen talan i förhållande till staten (Lantto 2000). 
En drivkraft var ambitionen att ena det samiska folket, baserat på etnisk grund till 
skillnad från sysselsättning. I båda dessa avseenden hade Laula varit starkt pådrivande. 
Lantto menar att denna rörelse således handlade om mycket mer än enbart en strävan 
efter att bilda samiska organisationer som skulle kunna företräda samerna gentemot 
statsmakterna (idem, s 298). ”Det handlade om att skapa respekt för det samiska, 
att träda ur de begränsningar som den svenska samepolitiken innebar” (ibid). Under 
upp- och nedgångar mellan 1900-talets början och mitt tog det samiska politiska or-
ganisationsbildandet form, med såväl bildandet av lokala sameföreningar som det mer 
rikstäckande Same Ätnam (1945), och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) (1950). Till 
den senare anslöt sig samtliga lappbyar och sameföreningar inom ett decennium (ibid). 
Same Ätnam var en organisation öppen för både samer och icke-samer, vars syfte var 
att verka för främjandet av samisk historia, traditioner, språk och konst (Ledman 2012, 
s 79). Organisationen fick stor betydelse för att bevara, synliggöra och kvalitetssäkra 
duodji – den samiska slöjden (Lantto 2000). 

En andra våg av samisk rörelse 
Tiden kring 1960/1970-talet innebar i många avseenden en intensifiering av etnisk och 
politisk mobilisering i Sápmi och urfolksvärlden på ett mer omfattande plan. Slutet 
av 1960-talet anses markera starten för en samisk renässans, där en tydligare och mer 
diversifierande, självdefinierande konst, tillsammans med nya konstnärliga praktiker (t.ex. 
visuell modern konst, film, fotografi och teater), ett uppsving för samisk litteratur och 
musik, och en politisering av de konstnärliga arenorna börjar växa fram (Lehtola 2009, 
2012). Konsten kom här att utgöra en av flera markörer tänkta att identifiera en samisk 
nation och dess folk (Horsbeg Hansen 2014, s 8). Masigruppen (Máze joavku), som 
bildades under det senare 1970-talet, anses utgöra en viktig drivkraft för utvecklingen 
av modern samisk visuell konst (Lehtola 2014, s 127). Gruppen, som främst bestod 
av konstnärer under 30 år, kallade sig själva Sámi dáidojoavkku, vilket kan översättas 
”Sámi expertise and skill group”, enligt kulturvetaren Veli-Pekka Lehtola (idem, s 128). 
Även om gruppen hade sina konstnärliga föregångare och traditioner togs här ett steg 
i en ny riktning genom att konstnärerna aktivt engagerade sig och involverade sin 
praktik i den etno-politiska rörelsen (idem, s 127). Vissa av Masigruppens konstnärer 
hade redan tidigare genererat en hel del uppmärksamhet, som Hans Ragnar Mathi-
sens med sin kartbild över Sápmi, vänd upp och ner utifrån normativt perspektiv, och 
Synnøve Persen med sitt utkast till det som skulle komma att bli den idag officiella 
samiska flaggan (ibid). Konsthistorikern Hanna Horsberg Hansen (2010) noterar en 
utveckling av naturtemat inom samisk konst under denna period, där naturen genom 
Masigruppens framställningar framträder mer som metaforer för politiska frågor om 
skydd för samiska land och vatten än vad tidigare varit fallet.
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Bildandet av Masigruppen kan även relateras till samtida nationella och internationella 
strömningar, där konstnärer gick samman, både för utbyte i form av gemensamma 
konstnärliga intressen och i politiska syften för att göra sina röster hörda samt påverka 
konstinstitutionerna (Lehtola 2014, s 127). Gruppen hölls samman endast under fyra 
års tid, men deras verksamhet fick stort inflytande på förändrade perspektiv på samisk 
konst och den samiska konstens status i en nordisk konstkontext (ibid). Gruppen var 
viktig för utvecklingen av en mer oberoende samisk modern konströrelse (Lundström 
2014, s 13). En uttalad drivkraft för konstnärerna i Masigruppen var organisering av 
den samiska konstkåren i syfte att stärka konstnärers position och få bättre förutsätt-
ningar att styra riktningen för den samiska konsten (Lehtola 2014, s 128). Bland annat 
arbetade man för etableringen av ett samiskt konstcenter, vilket tog konkret form 
genom bildandet av organisationen Sámi Dáiddacehpiid Searvi (1979-80) och Sámi Art 
Centre i Karasjok i mitten på 1980-talet (idag, Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Senter for 
Samtidskunst/Sami Center for Contemporary Art) (ibid). Organisationens aktiviteter kom att 
ha betydelser för den samiska konstkåren och samtida konstens anseende (ibid).22 Den 
visuella konsten under 1970- och 80-talet kom att anta en mer framträdande position 
i gestaltandet och konstruerandet av samiska identiteter, jämte litteratur, musik och 
teater (idem, s 130). Den etnopolitiska mobiliseringens tilltagande under 1960-talet 
och därefter kom att generera intresse och nyfikenhet för samisk kultur från media, 
vilket i sin tur gav kulturfrågor en skjuts framåt (Ledman 2012, s 208).  

ČSV
“Čájet Sámi Vuoiŋŋa” (”visa samisk själ”) är en slagordsfras som myntades under 
1970-talet. Dess akronym – ČSV – betecknar den rörelse som uppstod då och som 
fått nytt syre idag, åtminstone i artivistiska kretsar, vilket bland annat kommer framgå 
genom denna avhandling. Samhällsvetaren Vigdis Stordahl jämför ČSV med Red 
Power- och Black Power-rörelserna och beskriver det som ett begrepp för dem som 
ville ”ändra på de förtrycktas position och som stod i konfrontationslinje i förhållande 
till det norska civila samhället” (Stordahl 1998, s 87 – min översättning). Akronymen 
och dess betydelse utarbetades vid ett litteraturseminarium i Sirbmá (Sirma) 1972, där 
eldsjälar diskuterade den samiska framtiden och komponerade dikter utifrån dessa tre 
bokstäver.23 Diktandet sprang ur behovet att uttrycka tillhörighet i en samisk nation, 
menar författaren Laila Stien, och dikterna var optimistiska och framtidsorienterade, 
och uppmanade till kulturstolthet, sammanhållning och konstruktiv handling (Stien 
2000, s 24). Snart användes akronymen inte bara litterärt, utan anammades även av 
samer som arbetade politiskt på olika sätt, fick mer omfattande betydelser, och kom 

22  Framflyttningen av den samiska konstens positioner under 1970/80-talet kan antas ha betydelse för 
samisk samtidskonst och samiska konstnärer överlag, men hur förutsättningarna för samiska konstnärer 
på svensk sida Sápmi mer specifikt förändrades är oklart, då ovanstående initiativ utspelade sig på 
norsk sida. Inga vetenskapliga studier eller andra fokuserade undersökningar rörande förutsättningar 
för samtida samiska konstnärer på svensk sida finns, mig veterligen. Under panelsamtalet ”Konst är 
politik” med bland andra Britta Marakatt-Labba, Lena Stenberg, Tomas Colbengtson och Maj-Doris 
Rimpi på Lars Thomasson-symposium vid Ubmejen Biejvieh (Samiska veckan i Umeå) i mars 2019 
lyfte dessa samtida, samiska, väletablerade konstnärer behovet av bättre förutsättningar för samiska 
konstnärer på svensk sida Sápmi, med blick mot motsvarande på norsk. Ansatserna för utformandet och 
genomdrivandet av sådan typ av organisering lämnades dock vidare till den yngre generationen.  
23  Inledningsvis, på skämt (Aslaksen Ravna 2017, s 27) stod akronymen för ”Čiegus Sámi Veahka” 
(hemlig samisk styrka). För en lång lista av olika ord representerade av denna bokstavskombination, 
se Anders Guttormsens artikel ”ČSV – Ja mii daina oaivilduvvu” i Ottar 2000(4):24-26, samt Ságat 
1973(5):4.
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att fungera som ett eget språkligt begrepp (Stien 2000, s 24). 

En av upphovsmännen till begreppet var författaren och predikanten Anders Gut-
tormsen. I en insändare till den samiska tidningen Ságat 1972, likställer han ČSV med 
en hälsningsfras kommen från himlen, och uppmanar samer att arbeta in frasen som ”et 
kjenningssignal, en appell, et kamprop, en fredshilsen, et kontaktord”. ČSV ska fungera 
som moraliskt stöd och källa till nya idéer, önskar Guttormsen, och hoppas få se ČSV 
använt i sång och i jojk, stämplat på vimplar och kuvert, skyltat med på bilrutor och 
ytterdörrar. Han menar att ČSV anslår ”det innersta i hjärtat hos alla samer”, och att 
ett utbrett användande av frasen visuellt blir ett sätt för ”samerna att finna varandra, 
komma ut ur isoleringen, och markera på ett värdigt sätt att de finns till” (Ságat 1972, 
s 6, min översättning). I ett senare nummer av Ságat diskuteras svårigheterna med 
att definiera ČSV, inte minst på norska (som artikeln är skriven på). Man slår fast att 
ČSV först och främst är ett samiskt identitetstecken, och där den används fungerar 
den som en sorts markering av att här är/pågår något samiskt (Ságat 1973, s 1). ”Vi 
vinner ikke venner for ČSV uten orientering, og det å være venn av ČSV, vil si det 
samme for en same som å finne seg sjøl og sin egen identitet i sitt eget folk, i sin egen 
eldgamle, fredsamme, frie folkestamme” (idem, s 4). Denna identitet kopplas samman 
med naturen genom slutpläderingen: ”Leve ånden fra den store, mektige rene natur, 
den samefolket har fått i seg fra fjerne tider” (ibid). 

1970-talets ČSV-rörelse fungerade som ett sorts uppvaknande (Cocq 2000) och upprop 
för samer med konfrontativ hållning gentemot majoritetssamhället (Bjørklund 2000, s 
29). I en artikel publicerad år 2000 menar Laila Stien dock att bokstavskombinationen 
visserligen fungerade som idiom eller symbol i det samepolitiska arbetet under en 
period under sjuttiotalet, men att ČSV nog inte kom att bli den symbol man kanske 
hade hoppats på, då begreppet fungerar som ”en betengelse på en gruppe mennesker 
som markerte sin politiske holdning i en bestemt tidsepoke, og der mye av markeringen 
foregikk utenfor tradisjonelle politiske organer” (Stien 2000, s 24). Under 2010-talet 
har dock begreppet, symbolen, tecknet, kommit att användas relativt frekvent som 
del i samiskt artivistiskt arbete, vilket bland annat denna avhandling kommer att visa 
exempel på. “Čájet Sámevuođa” (visa samiskhet), ”Čielga Sámi Varra” (rent samiskt 
blod) ” Čájet Sámi Vuoiŋŋa” (visa samisk själ) var några av de mer välkända represen-
tanterna för bokstavskombinationens betydelse under 1970-talet. Den senare – Čájet 
Sámi Vuoiŋŋa/visa samisk själ – är den en vanligtvis stöter på idag, vilken även används 
i olika sammanhang och gestaltningar signerade forskningsdeltagarna.     

Áltá
Masigruppens konstnärer och verksamhet hade betydelsefullt engagemang i Alta-
konflikten, vilken rörde utbyggnaden av Alta-älven under slutet av 1970-talet (Horsberg 
Hansen 2010; Lehtola 2014). Detta exploateringsförfarande ledde till stor konflikt mellan 
miljöaktivister och samer, kontra norska staten. Masigruppens konstnärer var märkbart 
involverade i och betydelsefulla för denna konflikt, och en hel del konst skapades som 
specifikt berörde konflikten, eller samiskt samhälle i relation till majoritetssamhället 
(Horsberg Hansen 2010; Lehtola 2014). Händelserna väckte stor nationell och interna-
tionell uppmärksamhet gällande den norska statens hantering av samers rättigheter, och 
solidaritetsmanifestationer från den tidens miljörörelse och internationella urfolksrörelse 
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(Marakatt-Labba, 2010; Hjorthol 2013). Altakampen kulminerade 1979-1981 i hunger-
protester, demonstrationer och slutligen i den största polisinsatsen någonsin gentemot 
samer och miljöaktivister (Lehtola 2014, s 129). Händelserna har fått stor symbolisk 
betydelse för den samiska rättighetskampen. Slaget om Altaälven förlorades förvisso 
på så sätt att kraftverket som protesterna avsåg att förhindra slutligen byggdes (1981). 
Ändå har Altakonflikten fått ett symboliskt värde i den samiska historieskrivningen 
som en händelse då det samiska folket framgångsrikt gjorde motstånd och vann ett 
ökat inflytande över sitt eget samhälle. Inte enbart för att norska Sametinget skapades 
och konvention ILO 169 ratificerades av Norge (delvis) till följd av händelserna, utan 
också på grund av omfördelningen av makt genom själva erfarenheten av att kunna 
påverka (Briggs 2006). Den egna kampen och de samiska perspektiven hade synlig-
gjorts nationellt och internationellt och samiska livsvillkor och behov hade erkänts 
och resulterats i konkret förändring (ibid). Altakonfliktens symbolvärde kan också 
förstås inom ramen för den större etnisk politiska och kulturella revitaliseringsperiod 
som präglade samtiden, där gamla och nya uttrycksformer – som kolten och jojken, 
respektive flaggan – användes aktivt och medvetet för att symbolisera samiskhet och 
positionera det samiska folket som folk i relation till majoritetssamhället (jfr Gaski 
1987; Amft 2000; Hilder 2012). När synliggörandet av etniska markörer länge inneburit 
en risk för negativ stigmatisering, kom sådana markörer vid denna tidsperiod istället 
att börja omkodas till någonting positivt (Stordahl 1998).

Samer som urfolk
Under 1960/70-talet började samer organisera sig tillsammans med andra urfolksö-
relser internationellt och genomdriva förändringar som bland annat resulterat i FN:s 
urfolksorgan (Seurujärvi-Kari 2010). Bildandet av den första internationella urfolks-
organisationen – the World Council of  Indigenous Peoples (WCIP) – år 1975, den 
rådgivande status många urfolksorganisationer tilldelades av FN 1977, och instiftan-
det av FN:s Working Group of  Indigenous Populations (senare Peoples) (WGIP) 
år 1982, utgör några viktiga milstolpar. Språkvetaren Irja Seurujärvi-Kari (2010) 
betonar betydelsen av den globala urfolksrörelsen och framväxten av internationella 
urfolksrättighetsorgan för idékonstruktioner om samer som urfolk, och urfolksepite-
tet som starkt relaterad till mänskliga rättigheter och jämlikhet i förhållande till andra 
folk och nationer (s 269). I samband med inrättandet av FN:s permanenta forum för 
urfolksfrågor år 2000 stärks det internationella samarbetet mellan urfolk än mer, och 
urfolks inflytande inom den internationella debatten får en uttalad plattform (Green 
2009, s 64). Idag tillhör samerna några av de mest välorganiserade urfolken i världen 
(Seurujärvi-Kari 2010, s 271). På kulturfronten syns samröret mellan samer och andra 
urfolk – och den kollektiva urfolksidentiteten – bland annat i och med den samiska 
och internationella urfolkskultur- och musikfestivalen Davvi Šuvva som hölls första 
gången i juni 1979 (Angell 2009).

Samtida rättsläge på svensk sida Sápmi
Sedan 1977 är samerna erkända som urfolk i Sverige, och sedan 2011 som folk i 
grundlagen. Urfolksdefinitionen grundar sig på att ett folk med lång, sammanhäng-
ande historisk anknytning och distinkt kultur levt och verkat inom ett område före 
tidpunkten för nationalstaters bildande (prop. 1976/77:80). 1993 inrättades svenska 
samernas egna politiska organ – Sametinget – som både fungerar som folkvalt organ 
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och en svensk myndighet (Lawrence & Mörkenstam 2012). På svensk sida Sápmi har 
samer som urfolk enligt såväl nationell lagstiftning som internationell rätt en rad instru-
ment som är tänkta att likställa deras position i förhållande till majoritetssamhället.24 
Detta innefattas bland annat av språkrättigheter och rätten till självbestämmande, som 
handlar om att som folk själv få avgöra sin politiska status och ekonomiska, sociala 
och kulturella utveckling.25 I praktiken har svenska staten dock inte lyckats leva upp 
till att tillgodose urfolksrättigheter för samer och har vid åtskilliga tillfällen tagit emot 
kritik från det internationella samfundet.26 Inte sällan rör denna kritik bristande förut-
sättningar till reellt självbestämmande, inte minst i förhållande till möjligheter att delta 
och påverka i beslutsfattande rörande mark- och vattenanvändning i Sápmi, något som 
även problematiseras inom forskning (Löf  2014; Reimerson 2015; Brännström 2017).27 
Parallellt med bland annat Europarådets och FN:s återkommande kritik gällande Sveri-
ges hantering av samiska rättighetsfrågor pågår ett allt igenom ökat exploateringstryck 
på svensk sida Sápmi, både från statligt håll (exempelvis genom statliga bolag som 
LKAB, Sveaskog och Vattenfall) och från globala aktörer (som sanktioneras av staten). 
Under de senaste åren har bland annat den så kallade ”gruvboomen” (Sjöstedt Landén 
2017; Larsson 2017), som ett led i svenska statens generösa minerallagstiftning (jfr 
Tillväxtanalys 2016/06), ofta stått fokus för kritiken. I augusti 2013 yttrade sig FN:s 
rasdiskrimineringskommitté i frågan: 

The Committee [...] expresses its concern that the State party allows major in-
dustrial and other activities affecting Sami, including under the Swedish Mi-
ning Act, to proceed in the Sami territories without Sami communities offe-
ring their free, prior and informed consent.28 

Rasdiskrimineringskommittén bygger på en folkrättsligt bindande konvention som 
Sverige ratificerat och därmed förbundit sig att följa.29 Att just Rasdiskrimineringskom-
mittén yttrar sig angående ojämlika maktförhållanden rörande förvaltning av natur och 
naturresurser signalerar i sig att detta inte enbart är en ekonomisk eller miljömässig 
angelägenhet, utan även handlar om förvaltandet av människor och kultur. Här ser alltså 
FN Sveriges förvaltande av natur i Sápmi som diskriminerande av urfolk. Diskrimine-
ringsaspekten av naturresursförvaltningen är även något Diskrimineringsombudsman-
nens (DO:s) särskilda satsning på utredning och åtgärder gällande diskriminering av 
samer tar fasta på, där just mark- och vattenfrågan är central (Liliequist & Cocq 2014). 

24  Sverige har bland annat antagit FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter (SOU 2008:125)
25  Självbestämmanderätten återfinns i Artikel 3, FN:s Deklaration om urfolkens rättigheter och 
språkrättigheter behandlas explicit i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Sverige har därtill ratificerat Europarådets stadga och ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
och minoritetsspråk (prop. 1998/99:143). Sverige har dock inte ratificerat konvention C169 – Indigenous 
and Tribal Peoples Convention (ILO 169), vilken i vidare utsträckning stärker rätten att delta i förhandling 
och beslutsfattande gällande användandet av mark och vattenresurser i Sápmi. Detta i likhet med Finland, 
och till skillnad från bland annat Norge, Danmark och de flesta sydamerikanska staterna.
26  Se t.ex. FN (2011) Report of  the Special Rapporteur on the Rights of  Indigenous Peoples, James Anaya och FN:s 
rasdiskrimineringskommittés (2013) CERD/C/SWE/CO/19-21 
27  Se t.ex. FN (2011) Report of  the Special Rapporteur on the Rights of  Indigenous Peoples, James Anaya och FN:s 
rasdiskrimineringskommittés (2013) CERD/C/SWE/CO/19-21, IV. Areas of  concern, avsnitt A2, 
punkt 37, 38 och 56.
28  FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) Concluding observations on the combined nineteenth to twenty-first 
periodic reports of  Sweden, adopteb by the Committee at its eighty-third session (12-30 August 2013).
29  FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (signerad 1966, ratificerad 1971).
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Samtidigt har Sverige länge varit ett land där värnandet om mänskliga rättigheter, 
inklusive minoriteters och urfolks rättigheter, är högt värderat (Mörkenstam 2005; 
Johansson 2008; Fur 2015). Förutom att se sig som ett land som kämpar för mänskliga 
rättigheters ställning i världen, har Sverige som stat varit benägen att hävda vikten av att 
följa de normer och regler som den internationella rätten ställer upp, även för egen del 
(Johansson 2008, s 5). Sverige var under slutet av 1980-talet en av de drivande staterna 
i framtagandet och formulerandet av FN-organet International Labour Organizations 
konvention 169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO 169), vilken bland annat 
skyddar urfolks rättigheter till land (mark och vatten) inom sina traditionella områden. 
Från att argumentera för snabb ratificering av ILO 169 ändrade dock Sverige sin in-
ställning och menade att konventionen var vek och saknade internationellt stöd, och 
föreslog istället att man skulle vänta med ratificering under en femårsperiod (Fur 2015, 
s 13430). Detta var ca trettio år sedan, och även om stora resurser lagts på utredningar 
gällande konventionen har inga konkreta åtgärder vidtagits.31 Senast i april 2015 rös-
tade samtliga riksdagspartier, förutom Vänsterpartiet, emot en motion om ILO 169.32 
Sveriges biståndsmyndighet Sida ger substantiellt ekonomiskt stöd till projekt i syfte att 
stärka landrättigheter för andra urfolk i världen.33 Dessutom stöder Sverige finansiellt 
den ”Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter”, bildad 2017, vilken har 
som huvudsakligt fokus att bistå urfolks kamp för traditionella landområden. Samebyar 
har dock inte rätt att ansöka om medel.34 

Samhällsvetaren Peter Johansson (2008) finner i sin studie av svensk samepolitik att 
staten genom sin passiva och otydliga hållning i frågan om landrättigheter, bland an-
nat kopplade till ILO 169, bidragit till att skapa en konfliktsituation präglad av stort 
missnöje och osäkerhet för olika berörda aktörer gällande samers ställning och rättig-
heter. Detta har allvarligt påverkat relationerna mellan människor i renbetesområden; 
en situation som staten heller inte tagit ansvar för, utan låtit konflikterna fortgå utan 
att ingripa (Johansson 2008, s 226). Statsvetaren Ulf  Mörkenstam ställer frågan: ”Hur 
kan vi förstå spänningen i nutida politik mellan att å ena sidan föra en retorik som 
värnar urfolksrättigheter, men som å andra sidan för en näst intill stillastående politisk 
praktik och utveckling av lagstiftning?” (2005, s 434 – min översättning). Historikern 
Åsa Össbo (2014) menar att även om lagar länge funnits som rent principiellt skulle 
kunna skydda samiska intressen på svensk sida Sápmi, har en kolonial kulturhierarkisk 
syn och lagtolkning lett till motsatt utfall och en utbredd diskriminering av samer i 
juridiska hänseenden. Juristen Malin Brännström (2017) har i sin avhandling under-
sökt förhållanden mellan olika lagar som påverkar markanvändning i skogssamiska 
renskötselområden. Hon finner i sin analys av nuvarande lagstiftning att skogsbrukets 
och skogsindustriernas stora betydelse för samhällsekonomin påverkar dess utform-
ning och sätter ramarna för relationen mellan äganderätten och renskötselrätten, och 
skriver att ”[d]en starka rättsliga ställning som fastighetsägaren har i förhållande till 
renskötselrättshavaren kan till stor del förklaras av den produktionsinriktning som 
lagstiftningen har” (s 318). I likhet med Mörkenstam pekar även statsvetaren Annette 

30  Motion 2015/16:104 En samlad samepolitik
31  SvD, 2018-06-29.
32  Sameradion, 2015-04-24. 
33  Mellan 2008 och 2018 gavs via Sida 1.4 miljarder kronor (SvD, 2019-02-10).
34  SvD, 2019-02-10.
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Löf  (2014) på ett stillastående i svensk lagstiftning i förhållande till samiska rättigheter 
(s xii). Löf  finner i sin forskning att styrningssystemet för renskötseln att förhålla sig 
till är utformat så att renskötare har begränsade möjligheter till inflytande. Hon menar 
vidare att dessa bör balanseras mot andra system – skogsbruk, vindkraft, gruvnäring 
m.m. – för att ”möjliggöra förutsättningar för mer jämlika interaktioner och samstyre 
över de resurser som nyttjas gemensamt” (s xiii). Historikern Anna Lill Ledman (2014) 
menar att brister gällande samisk delaktighet, inflytande och självbestämmande framstår 
som ett genomgående drag på alla nivåer i svenskt samhälle (s 82).

Kunskapsläge gällande samiska frågor i Sverige
Trots att den svenska och samiska relationens historia har utretts, utforskats och 
granskats kritiskt under flera decennier, råder i många sammanhang fortsatt bristande 
kunskap om svensk kolonial historia och samisk kultur, historia, samhälle och rättsta-
tus i dagens svenska samhälle. ”Samiska frågor”, det vill säga frågor som rör förhål-
landen av betydelse för geografiska och kulturella Sápmi, har länge varit icke-frågor 
inom såväl svensk politik (Mörkenstam 1999) som svensk media (Ledman 2012) och 
svenskt utbildningsväsen (Svalaskog 2014; Svonni 2015b; Larsson 2017). Historikern 
Charlotta Svonni (2015b) finner i sin undersökning av svenska läroplaner att där saknas 
målbilder när det gäller kunskap om samisk historia, kultur och rättigheter, att jämföra 
med de målbilder som finns för motsvarande områden i det svenska samhället. Hon 
noterar även att termerna kolonisation eller kolonialism inte behandlas i relationen 
Sverige-Sápmi (ibid). I en rapport från Skolverket 2006 konstateras att behandlandet 
av etniska minoriteter i svenska skolböcker i historia och samhällskunskap är alltför 
mager och fragmenterad i sina presentationer av samer för att kunna anses ligga till 
grund för någon kunskapsförankrad eller nyanserad utgångspunkt för diskussion (Fur 
2015, s 144). Samtidigt har Skolverket under 2019 lagt fram ett förslag om att ytterligare 
reducera undervisning om minoriteter i Sverige, vilket bland annat fått forskare inom 
utbildningsvetenskapen att reagera.35 Eftersom det finns så starka samband mellan 
kunskap och social identitet utgör utbildningsväsendet en viktig social institution med 
möjligheter att förmedla föreställningar om vad samhället är och borde vara (Ledman 
2015, s 2). Även inom högskolans lärarutbildningar råder en utbredd brist på moment 
som ger blivande lärare kompetens att undervisa om specifika samiska ämnesområden 
(som samisk kultur, historia och rättigheter), eller att väva in samiska exempel som del i 
andra undervisningsmoment.36 Bristande undervisning om samiska frågor och Sveriges 
relation till Sápmi underbygger en fortsatt kompetensbrist hos andra samhällsinstanser 
som förvaltar ansvarsområden som rör Sápmi. 

Då allmänkunskapen om samiska frågor generellt sett är låg, och utbildningsväsen-
det brister i saken, blir media en viktig kunskapskanal och diskursiv arena, och även 
här identifierar forskare en brist, både vad gäller bevakning av frågor av relevans för 

35  Se Thomas Nygren och Olle Nolgårds debattinlägg i Skolvärlden, 2019-10-03.
36  En brist som bland annat legat som motiv för Várdduo – Centrum för samisk forskning och Samiska 
studier vid Umeå universitet att utforma kursen ”Fatta Sápmi”, vilken vänder sig direkt till blivande 
och befintliga lärare med ambitionen att ge grundläggande kunskaper om Sápmi och Sverige-Sápmis 
relation, och förutsättningar för att behandla samiska frågor i sin undervisning. Intresset och anmälningar 
till kursen har varit stort, och nationellt. Kursutvärderingar visar att kursdeltagare saknar dessa 
grundläggande kunskaper och förutsättningar att behandla samiska frågor och ämnen i sin undervisning, 
samt att de önskar större kunskap och bättre förutsättningar för undervisning. 
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Sápmi, och gällande hur samiska frågor framställs (Ledman 2014; Sehlin MacNeil & 
Lawrence 2017). Anna-Lill Ledman menar att samiska frågor länge varit icke-frågor i 
svensk press, och att när samer ges utrymme i media är det på grund av att de tillskrivs 
samiska markörer, vilket gör att sådant som hamnar utanför gängse uppfattning om 
vad som är ”samiskt” inte heller garanteras något utrymme i press (Ledman 2012). 
Liknande tendenser uppmärksammas av etnologen Kristina Sehlin MacNeil och 
statsvetaren Rebecca Lawrence (2017) som i sin forskning om riksmedias debatt kring 
gruvor i samiska områden åren 2012-13 finner att ”samer” gärna görs till en homogen 
samstämmig grupp av media i denna typ av frågor. När det kommer till frågan om 
Gállok mer specifikt rådde ett initialt sett svalt intresse i svensk media jämfört med 
utländsk media, t.ex.  Al Jazeera och Washington Post, som fanns på plats redan sommaren 
2013. Förutom en begränsad bevakning av Gállok av svensk riksmedia finner Sehlin 
MacNeil och Lawrence att när något rapporteras så fokuserar majoriteten av inslagen 
på konflikter mellan demonstranter och polis eller gruvbolag. ”Större strukturella 
frågor som omger gruvnäringens framfart i Sápmi, exempelvis rättighetsfrågor eller 
Sveriges mineralpolitik, behandlas därmed inte”, skriver författarna, och drar paral-
leller till tidigare forskning med liknande resultat (Sehlin MacNeil & Lawrence 2017, 
s 145). Ordet kolonialism, och kolonialism som förklaringsmodell uteblir även i den 
rapportering som avser gruvkonflikter (idem s 156). Samtidigt ser Sehlin MacNeil och 
Lawrence tecken på att alternativa diskurser börjar ta plats i svensk media, genom att 
större fokus ägnas gruvmotståndares röster och samiska röster än gruvnäringens (ibid). 
De lyfter även fram mediernas internkritiska granskningar gällande bristande fokus på 
gruvprotester i Sápmi som en indikator på att samiska rättigheter börjat etablera sig 
på den mediala agendan (idem, s 157).37

Sammantaget visar tidigare forskning om svensk media, politik och utbildningsväsende 
att bristande kunskap om samiska frågor är ett utbrett fenomen i samtida Sverige (jfr 
Mörkenstam 1999; Ledman 2012; Svonni 2015b; Sehlin MacNeil & Lawrence 2017). 
Låg kunskap leder till bristande hantering av samiska frågor, och denna brist är ett 
återkommande tema för vetenskaplig problematisering och uttryckt frustration i Sápmi. 
I ett samtal om rasism mot samer och samisk psykosocial hälsa mellan psykologen Jon 
Petter Stoor och konstnären Carola Grahn, konstateras att just avsaknaden av gemen-
samma svenska och samiska narrativ, när det gäller denna relation och denna relations 
historia, är nog så psykiskt påfrestande och problematiskt som explicit uttryckt rasism 
(Grahn 2017, s 18). Den stora bristen på grundläggande kunskaper om samisk kultur, 
samhälle och historia berövar majoritetsbefolkningen verktyg för att förstå och tolka 
samiska frågor på andra sätt än genom välkända stereotyper (Sköld 2005; Pikkarainen 
& Brodin 2008; Ledman 2012, 2014). Det innebär i sin tur ett återskapande av stereo-
typer i samtida diskurser om samer i Sverige (Ledman 2012). 

En tredje våg av samisk rörelse?
Under 2010-talet syns återigen en våg av konst med politiska förtecken i Sápmi. Detta 
parallellt med en tydligt uttryckt samisk identitetsmässig stolthet, där dekoloniserings-

37  Här kommer en intressant utveckling av rapporteringen om Gállok och andra frågor av betydelse för 
Sápmi, med exempelvis strukturella analyser, minerallagen och samiska rättigheter som urfolk i fokus, att 
ske i dagspressens rapportering under avhandlingens undersökningsperiod. Den mediala bevakningen 
av SvD och DN, inklusive dessa tidningars debattsidor, post-Gállok 2013 vore väl värda vidare 
forskningsinsatser.
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diskursens centrala ”tillbakatagande av oss” (jfr Tuhiwai Smith 2012) samsas med en 
stor medvetenhet om samiska rättigheter och urfolksrättigheter, tillika uttryckta krav 
på dess tillämpning i praktiken. Samtidigt står geografiska Sápmi, och urfolksmarker 
globalt sett, under ett ökat tryck från globaliserade naturresursexploaterande industrier, 
påtaglig miljöförstöring och klimatförändringar. Även om det kan vara svårt att peka på 
exakta kausala samband är det samtidigt omöjligt att åtskilja dessa aspekter från varan-
dra. Den möjliga ”tredje våg av samisk rörelse” jag föreslår i detta avsnitt är delvis ett 
förslag baserat på den artivistiska verksamhet som avhandlingen belyser och undersöker. 
Samtidigt befinner sig studiens material i en samtidskontext, varför jag här vill lyfta 
fram något av det som formar denna samtid, med fokus på de konstnärliga arenorna.

Kampen för att samiska frågor ska få gehör, att samiska rättigheter ska tillgodoses och 
tillämpas, och kritik gentemot svensk samepolitik, förs under 2010-talet inom en rad 
arenor i Sápmi, och de konstnärligt betonade utgör en väsentlig del. Inom såväl visuell 
konst som spoken word, teater, musik, film, tv-serier, pod-casts och artivism framträder 
synliggöranden av historiska och samtida strukturella orättvisor och övergrepp, samsat 
med budskap om främjandet av samiska rättigheter till självbestämmande, mark och 
vatten, samt en självklar, rakryggad stolthet i det samiska. Fortfarande år 2014 väljer 
regeringen att inte genomföra en sanningskommission om statens hantering av det 
samiska folket genom historien.38 Istället ger oss regissören Pauliina Feodoroff  tillsam-
mans med Giron Sámi Teáhter en teatral sannings- och försoningskommission med 
CO2lonialNATION (2017). Amanda Kernells film Sameblod (2016) som skildrar den 
svenska assimilerings- och kulturdarwinistiska samepolitiken med avstamp i 1930-talet 
når rekordhöga tittarsiffror, gyllene kritik och en rad prestigefulla nationella och inter-
nationella utmärkelser. Vittnesmål från biosalonger runtom i landet berättar om den 
bestörtning många uttrycker över att ”Herregud, var det såhär, varför har vi ingenting 
fått veta?”, parallellt med smärtfylld igenkänning av blottlagda, kollektiva sår.39 Musikern 
Sofia Jannok lanserar sitt ”dekoloniseringsalbum” Orda (2016) innehållande ljudspår 
från den kontroversiella rättegången ”Girjas mot staten” (Gällivare tingsrätt, 2015) och 
titlar som ”This is my land”, ”Čuđit/Colonizer”, och ”Noaidi/Decolonizer”. SVT ger 
henne en egen dokumentärserie; Världens Sofia Jannok (2016), och sänder även sin då 
mest påkostade produktion genom tiderna; Idjabeaivvaš/Midnattssol (2016), där rasismen 
mot och aktivismen för samer löper som röd tråd. Kulturprogrammet Kobra ställer 
frågan ”Ska konsten rädda Sápmi?” (2015) i ett avsnitt dedikerat tematiken, som ett led 
i raden av svenska mediala aktörers intresse för den ”samiska kampen” och ”samiska 
politiska konsten”. På teaterscenen byggs fotografi- och livsberättelseprojektet Queering 
Sápmi (Bergman & Lindquist 2013) ut till scenkonstföreställningen Vahák  – kolonialism, 
heterosexualitet och våra drömmar om någonting bättre (2015) och i Riksteaterns föreställning 

38  Det ska dröja till år 2020, det vill säga till efter den tidsperiod som avhandlingen skildrar, innan den 
svenska regeringen beslutar att inleda en Sanningskommission.
39  Som exempel postar miljöpartisten och renägaren Henrik Blind ett facebookinlägg där han beskriver 
filmen som ”ett slag mot mellangärdet” som lämnade ”djupa avtryck”. ”Kvinnan till höger om mig grät, 
det äkta paret med sin tonåriga son som satt till vänster om mig satt stilla då eftertexten rullade. De ville 
som inte lämna sin plats utan pratade stilla om hur de skämdes över sitt lands historia. I trängseln ut 
från salongen vandrade ett tjejgäng där alla hade svarta luvor med trycket BACK och slarvigt knutna Dr. 
Martenskängor. De förundrades över varför de aldrig fått lära sig om denna del av Sveriges historia och 
om samer. Det var som att Amanda Kernell hade ryckt bort osynlighetsmanteln och öppnat ögonen hos 
de som lämnade biosalongen. En stark upplevelse på så många plan” (Henrik Blind, Facebook, 2017-03-
09).
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Dagbrott (2016) får vi följa renskötares omskolning till aktivister i samband med den 
alltmer existenskvävande gruvindustrins framfart. För att nämna endast några samtida 
exempel på konstnärliga uttryck som problematiserar relationen Sápmi-Sverige, kopplat 
till en diskurs om kolonialism där Sverige ingår i bilden. 

Även utanför de mer formella konstnärliga arenorna används konsten för att gestalta 
och uppmärksamma frågor av betydelse för Sápmi, inför en större publik. Detta blev 
inte minst tydligt i händelserna kring gruvetableringen i Gállok under sensommaren 
2013, där både folkvalda sametingspolitiker, samebyrepresentanter, konstnärer och 
aktivister riktade skarp kritik mot den svenska statens inställning till exploateringar i 
Sápmi. Termerna kolonialism och kolonisation användes flitigt av kritikerna.40 Demon-
strationerna präglades till stor del av uppseendeväckande konstnärliga uttrycksformer. 
Musiker, professionella konstnärer, street art-aktivister, bloggare och poeter strömmade 
till platsen för att med sin konst göra motstånd och uttrycka samhörighet. Muséer och 
konsthallar har i senare skeden visat samlingar av verken som skapades på demonstra-
tionsplatsen (Gállok Protest Art) och händelserna blev ”inte bara en angelägenhet för 
riksmedia, utan även en världsnyhet” (Kråik Jannok 2014). 

Betydelsen av konsten och konstnärers engagemang i samepolitiska frågor har bekräf-
tats i olika sammanhang. Till exempel ställdes Gállok Protest Art ut under Sápmi Pride 
i Kiruna 2014, där Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson hyllade konstnärernas 
kamp, och menade att den inte bara visar på en fantastisk styrka och mod som råder 
bland samiska ungdomar idag, men också på konstens potential för samhällsförändring. 
Paralleller drogs mellan det tillfälligt stoppade gruvprojektet i Gállok och liknande utfall 
i Kautokeino och Stekenjokk. Trots sin gedigna erfarenhet som Sametingspolitiker 
hävdade Mikaelsson att konsten och konstnärernas betydelse för den samiska rättig-
hetskampen är långt mycket mer genomslagskraftig än politiska propositioner. Som 
en annan av många indikatorer på att samisk, kritisk konst når fram och ut betonar 
kultur- och demokratiministern (och därmed ”sameministern”41) Alice Bah Kuhnke vid 
en återblick över den gånga mandatperioden (2014-2018) hur aktivister och konstnärer 
”spelat stor roll i att förtydliga att det är statligt sanktionerat förtryck som fortfarande 
har konsekvenser för samiskt liv idag” (Samefolket 2018). 

Diskurser om kolonialism i förhållande till Sverige
Samtidigt som kunskapen inom svenskt majoritetsnormsamhälle rörande Sveriges 
koloniala relation till Sápmi är bristande, råder desto påtagligare diskussion om detta i 
samisk kontext. Här behövs inte ta större omväg än ett besök vid Sametingets infor-
mationsportal Samiskt informationscenter (www.samer.se) för att konstatera att aspekter 
av denna relation problematiseras, och att relationen beskrivs som kolonial (Samiskt 
informationscentrum 2014; Sametinget 2013). 

I akademisk och svensk politisk kontext har diskurser om kolonialism rörande Sverige 
och svensk samepolitik skiftat över tid. Fur menar att mer än hundra år av historiska 

40  Koloniala begrepp används bland annat av Lars Johan Johansson (Sametinget) i sitt uttalande i SVT:s 
Uppdrag granskning Kampen om gruvan (130918) om ”Sverige, kolonisatören […]”, på plakat i området 
står budskap om avkolonisering (se t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=VAwZgZevRgs).
41 Kultur- och demokratiministerposten innefattar (sedan 2014) även den samepolitiska företrädarrollen, 
varför denna i folkmun ofta hänvisas till som ”sameministern”.
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studier ger gott om stoff  för att se att Sverige ”fully participated in European expansion 
and shared in all its bolstering argument” (2013, s 24; se även Naum & Nordin 2013). 
Sveriges koloniala historia förgrenar sig i samtliga väderstreck, med etabliseringar i 
Baltikum, Afrika, Turtle Island/Nordamerika, Karibien och Sápmi.42 Sverige har såväl 
bidragit till som gynnats av en kolonial världsordning, på ett politiskt, ekonomiskt, 
ideologiskt, ontologiskt och epistemologiskt plan. Däremot är det sällan som svenska 
förfaranden framställts som koloniala. Gällande svensk expansion i och kontroll över 
Sápmi relaterar flertalet forskare till dags dato dessa processer med koloniala koncept 
(se t.ex. Lundmark 1998, 2008; Mörkenstam 1999; Lantto 2000, 2012; Lindmark 2006; 
Cocq 2008; Johansson 2008; Öhman 2009; Ledman 2012; Lawrence 2014; Össbo 
2014; Brännlund 2015; Fur 2015; Norlin 20015; Reimerson 2015; Norlin & Sjögren 
2016; Sehlin MacNeil 2017). Detta är dock fortfarande ingen självklarhet, och samtida 
politisk diskurs och hegemoniskt svenskt narrativ har länge präglats av tystnad gällande 
Sveriges koloniala kopplingar, eller perspektiv på Sverige som icke-kolonialt (Johansson 
2008; Brännlund 2015; Fur 2015). 

I Colonialism and Swedish History: Unthinkable Connections? (2013) presenterar Fur en 
studie av hur historiker genom tiderna skrivit fram Sveriges position i förhållande till 
kolonialism. Under perioder när Sverige beskrivits som aktiv kolonisatör har detta 
samsats med narrativ om att a) inte ha varit en särskilt framgångsrik sådan, och b) varit 
”den goda kolonisatören” som hade ”good hand with the natives” (Fur 2013, s 18). 
Före andra världskriget hade diskursen om kolonialism fortfarande något av ett opro-
blematiserat skimmer kring sig, och framhölls tillsammans med relaterade berättelser 
om storslagna upptäcktsresande äventyrare och vetenskapsmän (exempelvis Linné) 
som del av den nationella stoltheten (idem, s 20). Efterkrigstiden präglades istället av 
diskurser som distanserade och exkluderade Sverige från europeisk kolonialism, och 
istället allierade nationen med de dekoloniseringsprocesser som följde (Engh 2009). 
Från 1980-talet och framåt syns en långsam men stadig ökning av historiska studier av 
kolonialism och Sveriges roll i sammanhanget (Fur 2013, s 22). Magnus Mörner blir 
1980 den första historikern att beskriva Sveriges förfaranden i Lappland som kolonialt 
övertagande (ibid).43 Även om en ökning sker i historikers studier och beskrivningar av 
svensk expansion, är det fortfarande långt ifrån självklart att göra det med kolonialism 
som konceptuellt ramverk (ibid). Istället har svenskt förhållande till kolonialism länge 
präglats av en bild av Sverige som minimalt involverat i företeelser som ligger långt 
bakåt i tid (Ipsen & Fur 2009). Varken någon trovärdig aspirant på världsherravälde, 
eller koloni i beroendeställning, balanserar svensk självbild i en positionering som 
ansluter sig till ”the perceived centre of  European power politics”, samtidigt som den 

42  Sveriges koloniala historia utanför (nuvarande) Skandinavien kan anses ta sin början i slutet 
av 1500-talet genom annekteringen av delar av Baltikum (Naum & Nordin 2013). Därefter följde 
etablerandet av kolonier och koloniala handelsposter på Turtle Island/i Nordamerika och Afrika (”New 
Sweden” och Cabe Corso) under 1600-talet. Svensk kontroll över dessa blev inte särskilt långvarig, 
men de koloniala drömmarna fortskred. Hovet diskuterade flera möjligheter att finansiera etableringar 
i Afrika, Karibien, Sydamerika och Asien, och finansierade även expeditioner till Tobago, Guyana, 
Senegal och Cape Verde (se Naum & Nordin 2013). Drömmen om en egen koloni materialiserades 1784 
genom koloniseringen av Saint-Barthélemy (Schnakenbourg 2013). För en översikt och sammanflätande 
resonemang om Sveriges koloniala historia, såväl inom som utom Skandinavien, se Naum & Nordin 
2013. 
43  Lennart Lundmark, senare fil. dr. i historia (1982), hade dessförinnan skrivit om Sveriges relation till 
Sápmi som kolonial i (1971) Koloni i norr: om 650 års utsugning av Norrbotten, Stockholm: Gidlund.
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kvarstår som icke-allierad, och därmed neutral, menar Fur (2013, s 18, min översätt-
ning). Detta tillsammans med narrativ om Sverige som den goda kolonisatören – när 
väl en kolonial identitet lyfts fram – fungerar behjälpligt för att positionera Sverige 
som föregångsland gällande minoriteters rättigheter, och som en opartisk, framgångsrik 
förhandlare på den globala politiska arenan (Ipsen & Fur 2009; Fur 2013).     
    
Ur ett globalt perspektiv har dekoloniseringsprocesser skett under olika historiska 
tidsperioder och sett ut på olika sätt.44 En första fas utgörs av USA:s och Latinamerikas 
frigörelse från Europa under 1700- och 1800-talet; en andra fas av asiatiska och afri-
kanska koloniers frigörelse under 1900-talet (Johansson 2008, s 245). Vid denna tidpunkt 
hade Sverige redan förlorat sina utomskandinaviska kolonier till andra kolonisatörer 
samt avskaffat slaveriet år 1847.45 Gemensamt för de första två dekoloniseringsfaserna 
har varit att de både syftade och ledde till upprättandet av nya suveräna nationalstater 
(ibid). Den självbestämmanderätt som följer sådan suveränitet har kommit att för-
ankras i såväl politisk retorik som internationell praxis, och sedermera utvecklats till 
en diskurs om folkens rätt till självbestämmande och ett avskaffande av det koloniala 
systemet (ibid). Detta avspeglas bland annat i FN-stadgan och konventionerna om 
grundläggande mänskliga rättigheter (ibid). En annan gemensam nämnare för dessa 
dekoloniseringsprocesser, vilket även präglar den diskurs om kolonialism som följt därur, 
handlar om att där funnits en betydande geografisk distans mellan kolonialmaktcentrat 
och kolonin, ofta ett världshav däremellan. Inte minst från urfolkshåll har denna så 
kallade saltvattensdoktrin kritiserats, då urfolks traditionella territorier annekterats av 
vid tidpunkten redan diskursivt legitimerade suveräna nationalstater. Detta innebär att 
dekoloniseringsprocesser för urfolks del inte omfattas av några realistiska möjligheter att 
territoriellt sett bryta sig loss och etablera egna suveräna nationalstater (ibid). Samtidigt 
är urfolks ekonomiska, sociala och kulturella utveckling intimt sammankopplad med 
hur deras rättigheter till självbestämmande och till ägande, kontroll över och tillgång 
till sina ursprungliga landområden, skyddas, respekteras och tillämpas av de stater som 
inlemmat dessa områden i sin jurisdiktion (Tauli-Corpuz 2010, s xvi).   

Samhällsvetaren Peter Johansson (2008) gör i sin avhandling Samerna – ett ursprungsfolk 
eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 1986-2005 en diskursanalys av svensk 

44  På svenska används ibland begreppet avkolonisering istället för dekolonisering. På engelska är dessa 
synonyma, i och med det enda ordet (decolonising). Jag gör heller ingen principiell åtskillnad mellan 
avkolonisering och dekolonisering och använder mig därför genomgående av dekolonisering, mest för att 
vara konsekvent och inte ge upphov till funderingar kring möjlig distinktion. Detta även då jag hänvisar 
till texter där författaren använder sig av begreppet avkolonisering, likt Peter Johansson (2008). En möjlig 
väsentlig distinktion mellan begreppen dekolonisering och avkolonisering skulle dock kunna ligga hur 
avkolonisering kan avse ett mer territoriellt fokuserat tillbakadragande från en kolonial situation styrt av 
kolonialmakten, utan den medvetna anti-koloniala kritik och centrering av den (tidigare) koloniserade 
gruppens perspektiv och praktiker, vilket har betydande bäring för dekoloniseringsbegreppet. I 
exemplet USA karaktäriseras avkoloniseringsfasen av att det brittiska styret utfasats, men utifrån ett 
urfolksperspektiv är det fortfarande en europeisk politisk makt som består.  
45  Initiativ för att uppmärksamma datumet för Sveriges avskaffande av slaveri, 9 oktober 1847, drivs av 
vissa politiker och grupper som Afrosvenskarnas forum för rättvisa. Flera motioner till riksdagen har 
lagts om att göra dagen till officiell svensk minnesdag, vilket Momodou Jallow (V) menar skulle lyfta 
upp historien och på så vis öka kunskapen om den diskriminering och rasism som idag finns gentemot 
afrosvenskar i samhället (Vergara 2015). Exempelvis föreslog Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i 
en motion 2010 att införa minnesdagen samt att Sverige dessutom ber om offentlig ursäkt för sin roll i 
slavhandeln. Mehmet Kaplan (MP) lade 2012 en liknande motion, och även Hillevi Larsson (S) ska ha 
lagt en motion om minnesdag (ibid). Samtliga motioner har fått avslag i riksdagen (ibid).
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samepolitik, som innefatta Sveriges syn på sitt förhållande till kolonialism. Johansson 
finner att ”[Sverige inte upplever sig ha] varit involverade i kolonisationsprocesser över 
huvud taget, vare sig som kolonisatörer eller koloniserade”, vilket bland annat lett till 
att samer ”har svårt att få gehör för att de skulle vara koloniserade folk med rätt till 
självbestämmande” (Johansson 2008, s 5). I studien ingår bland annat en statlig of-
fentlig utredning från 1986 (SOU 1986:36 Samernas folkrättsliga ställning), vilken fastslår 
att Sápmi inte är koloniserat och att Sverige inte är någon kolonialstat.46 Utredningen 
utgår bland annat från den kritiserade saltvattensdoktrinen (Johansson 2008; Fur 2015, 
s 135), det vill säga att expansionen och övertagandet av kontrollen över ett annat 
territorium förutsätter just detta ”annat” territorium, en plats bortom moderlandet 
eller det koloniala maktcentret. Utifrån sådant perspektiv har det varit svårt att se 
geografiska Sápmi som ett koloniserat område, då samer och svenskar (och andra) 
länge samexisterat och beskattats av kronan sedan 1300-talet (Fur 2013, s 26). Här har 
beskrivningar av svensk expansion i Sápmi som ”inre” kolonisation gjorts, men även 
kommit att kritiseras, då sådan formulering både förutsätter och återskapar synen på 
den geografiska platsen som trots allt svensk (Fur 2013; Lindmark 2013). Det gör även 
utvecklingen i regionen till något väsensskilt från den kolonialism som praktiserats av 
andra europeiska kolonialmakter (Lindmark 2004, 2013; Fur 2013). 

Framställningen av olika expanderande, övertagande projekt som karaktäristiskt åt-
skilda, underbygger en diskursiv positionering av Sverige som utanför sfären för den 
”propra” kolonialismen (Fur 2013, s 26, min översättning). Detta har fått åtminstone 
två konsekvenser, menar Fur. För det första möjliggör det för Sverige (och Skandina-
vien överlag) att framträda som obefläckad av kolonialism och därmed som moraliskt 
högtstående och en pålitlig förmedlare av, och förhandlare i, frågor rörande minori-
teters eller undertrycktas rättigheter. För det andra innebär det att vi kunnat anamma 
postkoloniala och dekoloniala teorier i samtida Sverige utan att, varken teoretiskt eller 
empiriskt, ha behövt behandla en lång historia av expansion och konflikt (ibid). Här 
menar Fur att Sverige, såväl akademiskt som i det offentliga samtalet, gått från ”ingen 
kolonialism till post-kolonialism” utan att stanna till däremellan, dvs. utan att behöva 
genomgå någon dekoloniseringsprocess (ibid). Kritiker av denna diskursiva exkludering 
av Sverige från berättelsen om kolonialism menar att oviljan eller oförmågan att se 
och förstå det koloniala förflutna begränsar möjligheter att tyda hur dess strukturer 
upprätthålls och formar vår samtid (Lundahl 2006). En konsekvens av detta kan ses i 
den stagnerande debatten om rasism och rasifiering i samtida Sverige, menar Fur (2013). 

Idéhistorikern Mikaela Lundahl menar att svensk självbild präglas av berättelser om 
ett Sverige som representerar en lång historia av icke-ifrågasatt humanism, vilket 
bevarar en idé om svensk kultur som genomsyrad av rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, 
tolerans och solidaritet (2006, s 12). Därmed har det varit svårt att i Sverige få gehör 
för en diskurs om kolonialism som relevant i förhållande till Sápmi, eftersom sådan 
innebär att Sverige måste omdefiniera sin självbild, menar Johansson (2008, s 246). 
Förutom att det kan vara nog så komplicerat framstår frågan om landrättigheter som 

46  Denna slutsats grundas på den kritiserade saltvattensdoktrinen, men även på perspektiv av att det 
koloniala inflytandet i Sápmi (i bemärkelsen etablerandet av icke-samiska bosättningar i området) och 
assimileringsprocessen har varit särdeles påtaglig och framgångsrik i jämförelse med andra koloniala 
projekt, samt att de nordiska staterna har ackrediterat sig territoriet sedan 1500-talet och aldrig 
uttryckligen bedrivit något kolonialt program i regionen (Fur 2015, s 135).
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den stora stötestenen för avancerandet av samiska rättigheter i Sverige (Fur 2015, 
s 135; Johansson 2008, s 253). Dessutom medför samernas position som numerär 
minoritet, inom en statsbildning där uppfattningar kring majoritetsdemokratin som 
grunder för politisk legitimitet råder, ett begränsat utrymme för dem att påverka sin 
egen framtid (Johansson 2008).

Fur föreslår ett perspektiv på kolonialism som ”en process varigenom en statsmakt 
egensidigt bemäktigar sig rätten att bestämma över ett urfolks territorium, kultur och 
ekonomi, under förevändning att man har ett överlägset samhällssystem” (Fur 2016, 
s 244). Detta, menar hon, ”leder till att kolonialism också innefattar uppfattningar om 
rasmässig/etnisk och kulturell ojämlikhet mellan styrande och underordnade folk, 
strävan efter politisk dominans, samt fysisk och ekonomisk exploatering av urfolk” 
(ibid). I SOU 1986:36 görs en annan tolkning av kolonialbegreppet, där man tvärte-
mot framhåller att lyckade assimileringsprocesser står som argument för avsaknad 
kolonisering. Detta belyser i sig en tolkning av kolonialism som exkluderar kolonise-
ring av medvetandet, omintetgörandet av politiska system, påtvingandet av religion, 
raderandet av språk, förbud mot olika kulturyttringar och andra förminskande eller 
förintande praktiker i förhållande till den dominerades kultur som del av en kolonial 
process. En sådan tolkning av kolonialismens innebörd går stick stäv med vad många 
inom dekoloniseringsdiskursen lyfter fram; att assimilering i allra högsta grad utgör 
en viktig komponent för förståelsen av kolonialism. Bastien m.fl. (2003, s 28) påpekar 
exempelvis hur den koloniseringen internaliserats mentalt till den grad att även om 
samer har sina egna politiska organ, välfärdssystem och viss kontroll över utbildning, 
är ingen av dessa system baserade på samisk kultur. Fur är en av dem som ställer sig 
kritisk till statens snäva tolkning av kolonialbegreppet, och menar att ”The historical 
record […] demonstrates Swedish policies that imposes cultural, religious, and economic 
changes on Sami society, policies that can clearly be described as colonial practices. Such 
colonial relations have resulted in profound and traumatic consequences.” (Fur 2015, 
s 138). Statens synsätt, utifrån hur det framgår av SOU:1986, verkar dock begränsa 
det koloniala till en territoriell fråga, och territoriet i fråga ses inte som förbehållet 
någon annan grupp, i väsentlig mening, innan etablerandet av de skandinaviska natio-
nalstaterna och Ryssland. 

FORSKNINGSLÄGE

Denna avhandling förläggs inom ämnesområdet Sámi dutkan/Samiska studier och är 
av tvärvetenskaplig natur, där dess tematik rör sig mellan olika fält som har betydelse 
för studien. Huvudsakligt fokus ligger vid det samtida användande av konst i förhål-
lande till dekolonisering och relationen Sápmi och Sverige, varför följande kartläggning 
av tidigare forskning i första hand ringar in hur sådan tematik studerats. Betraktad 
utifrån samiskt perspektiv är en sådan avgränsning inte självklart relevant, då konst av 
dekoloniserande betydelse för Sápmi som kollektiv har en nationsgränsöverskridande 
utgångspunkt. Avgränsningen är dock relevant i förhållande till studiens syfte, vilket 
närmast fokuserar på förhållanden på svensk sida Sápmi och den samiska artivistiska 
dekoloniseringsprocessen i förhållande till svensk politisk och social samtid. Ett fokus 
som bland annat motiveras utifrån en betoning inom kritiska urfolksstudier om att 
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undersöka och förstå varje enskild kolonial kontext utifrån sitt lokala, unika sam-
manhang, samtidigt som universella paralleller kan dras och gemensamma teoretiska 
nämnare lyftas (Duarte & Belarde-Lewis 2015). Det empiriska materialet i avhandlingen 
rör däremot inte enbart relationen Sápmi-Sverige utan, tvärtom, kan en stor del av 
de narrativ som framträder i artivismen förstås som riktade till en samisk eller global 
mottagare. I den fortsatta forskningsöversikten lyfts därför forskning fram om samisk 
konst som samhällsförändrande i vidare bemärkelse. Därefter görs en internationell 
utblick med fokus på studier av konst som samhällsförändrande i urfolkskontexter.

Även om en utveckling med dekoloniserande forskningspraktiker inom samisk forsk-
ning kan konstateras, råder fortfarande en brist på forskning som på ett medvetet sätt 
analyserar det samiska i relation till betydelser av kolonialism (Fur 2006; Kuokkanen 
2006; Ledman 2012; Össbo 2014; Drugge 2016b). Flertalet forskare inom det samiska 
ämnesområdet kopplar dock samman historiska och nutida händelser på svensk sida 
Sápmi med kolonialbegreppet och dekoloniseringsbegreppet (utöver ovan nämnda, 
se t.ex. Lundmark 1998; Mörkenstam 1999; Lantto 2000; Baglo 2001; Cocq 2008; 
Johansson 2008; Lindmark 2013; Lawrence 2014; Löf  2014; Brännlund 2015; Norlin 
2015; Norstedt 2015; Reimerson 2015; Norlin & Sjögren 2016; Brännström 2017; 
Bydler 2017; Liliequist 2017; Svonni 2017; Conrad 2018; Pushaw 2019; Tlostanova, 
Thapar-Björkert & Knobblock 2019; Öhman m.fl. 2019). Föreliggande studie blir ett 
bidrag till denna utveckling, genom att dekoloniseringsbegreppet genomsyrar såväl 
forskningsprojektets design som dess teoretiska ramverk och empiriska fokus.

Studier av samisk konst i relation till dekolonisering
Samisk konst är ett relativt ungt forskningsområde (Aamold 2017a), åtminstone om 
jojk och duodji (slöjd) utesluts. Detta beror delvis på att samisk konst länge behandlats 
som väsensskild från västlig konst, vilket lett till en marginalisering och ett osynliggö-
rande från konsthistorien, både på ett ideologiskt och konkret plan, bland annat genom 
exkluderingen av samisk konst från betydelsefulla konsthistoriska sammanställningar 
(Horsberg Hansen 2007, 2010; se även Grini 2016). Idag syns tendenser inom den 
samiska konstvetarkåren som tar avstånd från den västerländska modernismens uni-
versalism och, istället för att undersöka samisk konst i förhållande till konventionella 
idéer om ”konst”, betonar plats, kontext, agens och reception, för förståelser av vad 
som gör konst, eller kanske snarare vad konst gör (Lundström 2015a; Aamold 2017a). 
Antologin Sámi Art and Aesthetics. Contemporary Perspectives (Aamold, Haugdal & Angkjær 
Jørgensen 2017) visar exempel på detta.

De samlade studierna i antologin kretsar kring undersökningar av samtida samiska 
konstnärers förhållningssätt till kolonialism och självdefinition, och hur dessa repre-
senteras genom deras konst. Här framträder exempelvis hur konsten använts för att 
gestalta, bevara och synliggöra aspekter av samisk kultur som hotats av olika kolo-
niala processer, för att avtäcka och revoltera mot internaliserade koloniala perspektiv 
och strukturer, och för att återta och omformulera sådant som närmast gått förlorat 
(Hautala-Hirvioja 2017). Konsthistorikern Tuija Hautala-Hirvioja (2017) menar att 
många av dagens yngre konstnärer saknar aspekter i sitt samiska arv, och hos dem 
blir konsten ett sätt att söka efter sådant, och laborera med det som del av identitets-
skapande processer. Hon konstaterar också att de är märkbart stolta över sin samiska 
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identitet (2017, s 117). Svein Aamold betonar hur samtida samisk konst ansluter till 
ekologiska diskurser och urfolksdiskurser, liksom frågor om självdefinition och kultur 
på en global skala (2017a, s 22).    

Att försöka överblicka hur samisk konst fungerat dekoloniserande eller hur samiska 
konstnärer genom tiderna arbetat med dekoloniseringsfrågor i sitt konstnärskap, skulle 
innebära ett alltför omfattande arbete för denna översikt. Varje individuell konstnär 
har sitt unika förhållande till samisk identitet, kultur och varierande erfarenheter av 
koloniala strukturer utifrån sin specifika tid/rumsliga kontext, vilket i sin tur sedan 
kan manifesteras konstnärligt på en obegränsad mängd olika sätt. Detta är också ett 
perspektiv som lyfts fram som väsentligt när det kommer till studier av samisk konst 
och konstnärlig praktik, och som behöver betonas i relation till de generaliserande 
tendenser som samer i termer av koloniserat folk ofta erfar (Hautala-Hirvioja 2017, s 
99; Lehtola 2012a, s 409-411; Lehtola 2014, s 44). Samtidigt lyfts ett antal konstnärer 
återkommande fram som särdeles betydelsefulla för anti-kolonialt motstånd och kon-
struerande och stärkande av samisk identitet och kultur, utifrån sin tid/rumskontext. 
I bakgrundskapitlet har några sådana berörts, framförallt i samband med historiska 
processer där konstnärer setts som betydelsefulla aktörer och konsten som väsentlig 
arena i förhållande till samhällsförändringar av betydelse för Sápmi. Här är det tidiga 
1900-talets visuella konst av återkommande forskningsintresse, med konstnärer som 
Johan Turi (1854-1936), Nils Nilsson-Skum (1872-1951) och John Saivo (1902-1938) 
ansedda som viktiga aktörer i förmedlandet av inifrånperspektiv på samisk kultur och 
samhälle (Hautala-Hirvioja 2014; Aamold 2017b). Dessa lyfts även fram som bety-
delsefulla för efterkommande konstnärer, verksamma under nästa mer välstuderade 
konstepok, 1970/80-talet (Hautala-Hirvioja 2014). 

Konstnärer verksamma under denna tid – ”den samiska renässansens” – har rönt 
betydande forskningsintresse. Här är Masigruppen, som nämnts tidigare (se Bakgrund), 
och betydelsen av dess medlemmars arbete för sin egen politiska och sociala samtid, 
såväl som efterföljande, har studerats (Horsberg Hansen 2010, 2014; Lehtola 2014). 
En annan central aktör under denna period var multikonstnären – poeten, jojkaren, 
bildkonstnären – Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) (jfr Gaski 2008, 2015; Dana 2003; 
Morset 2009). Med avseende på dekoloniseringsaspekter har bland annat kultur- och 
medievetaren Anne Heith studerat Valkeapääs re-kontextualisering av gamla etnogra-
fiska, antropologiska och rasbiologiska fotografier av samer i verket Beaivi, áhčážan, 
som del av en anti-kolonial kulturell mobilisering under 1980-talet (Heith 2014). Även 
socialantropologen Kristen Dobbin (2013) har studerat detta verk tillsammans med 
bland annat konstnären Katarina Pirak Sikkus användande av historiskt rasbiologisk 
fotografiskt material. Hon ser på dessa praktiker som en form av visuell repatriering 
som sker genom att extrahera historiska element, minnen och identiteter associerade 
till fotografierna.

Under denna tidsperiod framträder jojken som en konstnärlig uttrycksform av bety-
delse både som samisk identitetsmarkör och motståndsmedel. Jojken har undersökts 
såväl musikaliskt som utifrån narrativa, andliga, metafysiska, kosmologiska, kulturella 
och politiska funktioner och betydelser (Gaski 1987; Jones-Bamman 2001; DuBois 
2006; Stoor 2007; Hilder 2015). Från att ha förpassats ur den offentliga sfären och 
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på olika sätt skambelagts av koloniala och kristna krafter har jojken sedan sjuttiotalet 
återtagits som ”samiskt signum” och används såväl privat som för politiska syften 
(Gaski 1987; Hilder 2012). Således har även jojken kommit att betraktas som politisk 
inom forskningen. Etnomuseologen Thomas Hilder gör sådan koppling och beskriver  
jojken som någonting utöver en särskild musikalisk genre. Jojken är en kanal genom 
vilket motstånd gentemot statlig assimilering, förlorad tillgång till mark och påtvingade 
gränsdragningar uttrycks, menar Hilder. Den är både ett verktyg för revitalisering av 
språk, identitet och kosmologi, och ett forum för samer att representera sig själva i 
såväl lokalt som nationellt och globalt (2012, s 163). Litteraturvetaren Harald Gaski har 
också studerat jojken som motståndsmedel, och visar hur den använts i protestsam-
manhang (1987, s 109). Han menar att jojk kommit att utgöra en symbol för samiskt 
motstånd i och med hur den användes i samband med protester rörande Altaälvens 
utbyggnad och den norska statens hantering av samiska rättigheter under sent 1970-tal 
(Gaski 1987, s 109). ”Den gang lød jojken dag og natt og minste oss om Sámi eatnan 
sin rett til å leve sitt eget autonome liv”, skriver Gaski (1987, s 109). Hilder menar att 
jojkens länge hotade existens på grund av långtgående och intensivt förtryck, parallellt 
med dess blotta kvarlevan, gör att jojken i sig utgör en symbol för samiskt politiskt 
och socialt motstånd och kulturella överlevnad (2012, 163). Genom kolonisationens 
förbud och förtryck av jojken kan dagens jojkande, enligt Hilders resonemang, därför 
ses som en politisk handling oavsett vad eller vem som jojkas. 

Veli-Pekka Lehtola, professor i samiska kulturstudier, har studerat den institutionella 
samiska teaterns framväxt och utveckling under 1970- till 90-talet (Lehtola 2009). 
Teatern Dálvadis på svensk sida Sápmi, Rávgoš på finsk, och Beaivváš på norsk etable-
rades ungefär samtidigt, och även om de hade olika inriktningar förenades de i ett 
samtidigt reflekterande över, och konstruerande av, samisk identitet (idem, s 437). 
Dessa teatrar sågs från start som politiska verktyg, menar Lehtola (ibid). Inte enbart 
för att samisk språkanvändning nu tog plats på scen – vilket är nog så betydelsefullt 
i dekoloniseringshänseende – utan även för att föreställningarnas tematik i stor ut-
sträckning adresserade många av de komplexa frågor och konflikter som präglade 
samtida samiskt samhälle: intergenerationella komplikationer, språkbarriärer mellan 
samer och majoritetssamhällen, betydelser av nationsgränsernas splittring av Sápmi, 
och naturresursexploateringsproblematik, för att nämna några (Lehtola 2009, s 437). 
Samisk mytologi och historia var också framträdande element (idem, s 439). Lehtola 
ser på Dálvadis som betydelsefull för samisk revitaliseringsprocess, vars föreställningar 
riktade sig såväl till samisk som icke-samisk publik (ibid). En uttalad målsättning för 
Beaivváš under 1980-talet, vilket skapade viss kontrovers, var att finna ett ”samiskt sätt” 
att göra teater på, såväl gällande manus, produktion, skådespeleri och scenografi, som 
kontrast till bland annat klassisk världslitteratur vilken ansågs representera kolonial 
kultur (idem, s 453). Detta som del av ett samiskt identitets- och nationsbygge, där 
kontrastering gentemot omgivande språk och traditioner ingick (ibid). Denna linje 
stötte på visst motstånd, och i takt med teaterns ökade produktion blev det svårt att 
finna tillräckligt med samiskt baserat material för att upprätthålla sådan principiell linje 
(idem, s 450). Under 1990-talet öppnades teatern upp för andra influenser, och tema-
tiskt tog föreställningarna en riktning mot att adressera komplikationer inom samiskt 
samhälle gällande t.ex. våld i hemmet, homofobi och suicidalitet, men också samisk 
samtidshistoria med sviterna av miljöförstöring, krig och nomadskolan (ibid). Samiska 
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frågor började under denna period att formuleras som mer generellt existentiella, ett 
fenomen Lehtola även ser i den samiska konstvärlden överlag (idem, s 453). Lehtola 
menar att Beaivváš bidrog till att förändra en era präglad av samisk folknationalism 
genom att möjliggöra för en form av kreativ hybriditet, sedd som resurs i sig, något 
utöver blott en sammanflätning av olika influenser (idem, s 455).

I relation till majoritetssamhällen ser Lehtola att den samiska teatern fungerade som 
ambassadör för samisk kultur som behövde anpassas för att samtidigt stärka samiska 
språk och identiteter, och översätta eller mediera dessa inför en icke-samisk publik 
(idem, s 454). Denna medierande funktion noteras även inom andra samiska konsta-
renor; folkloristen Thomas DuBois och filmhistorikern Ingrid Dokka tar upp det i 
relation till samisk film (DuBois 2000; Dokka 2015). Historikern Anna-Lill Ledman 
(2012) finner i sin forskning om representationen av samiska kvinnor i dagspress att 
konst och kulturarbete fungerat som en betydelsefull brygga för journalistiken för 
att komma till samtal av mer politisk karaktär. När framställningar av samer i media 
generellt handlat om konflikter och problem, såväl inom samiskt samhälle som i rela-
tionen Sápmi-Sverige (Ledman 2012; Sehlin MacNeil & Lawrence 2017), ser Ledman 
att den kulturella spelplanen fungerat som en plattform där kritiska frågor om ojämlika 
maktrelationer och koloniala mönster kunnat behandlas på sätt som varit accepterade 
ur både samiskt och svenskt perspektiv (2012, s 208-209). Med konst och kulturarbete 
som ingång för samtalet skapades en brygga mellan minoritets- och majoritetskultur, 
med möjlighet för konstnärerna att påverka diskursen kring det samiska, vilket därmed 
kunde få konstruktiva konsekvenser i ett större perspektiv (Ledman 2012, s 210). Ingrid 
Dokka finner också att det genom konstnärliga uttryck gått att nå en majoritetspubliks 
förståelse för samiska kritiska perspektiv. I From conceptions of  Sami culture in Norwegian 
film to an independent Sami film expression (Dokka 2015, s 107-127) undersöker hon ut-
vecklingen av framställningen av samisk kultur eller ”samiskhet” inom film på norsk 
sida Sápmi från 1920-talet till idag. Från norska produktioner med generaliserande och 
diskriminerande skildringar av ”den Andre” och stereotypa föreställningar om samer, 
går utvecklingen mot ett självklart samiskt ägandeskap av berättelserna, vilket resul-
terar i helt andra framställningar.47 De senare genererade stor uppmärksamhet kring 
den norska statens hanterande av det samiska folket, där storsamhällets påtvingande 
språk- och utbildningspolicys var något norska barn och ungdomar kunde identifiera 
sig med på helt andra nivåer genom att problematiken framställdes i samtida kontexter, 
menar Dokka. Hon finner även att frågor om diskriminering av samer fick en betydligt 
mer framträdande position på den politiska agendan, genom dessa filmatiseringar. 
Som betydelsefull för denna förändrade gestaltning av samiska berättelser, och dess 
genomslag, relaterar hon den produktionsmässiga utveckling som gått från norska 
produktioner till ett idag mer självklart och tydligt samiskt inflytande under hela pro-
duktionsprocessen (Dokka 2015).

Överlag har konst som verktyg för samhällsförändring studerats i större utsträckning 
på norsk sida Sápmi än på svensk. Det betyder inte att denna forskning inte studerar 
konst såsom relevant för hela Sápmi (och där utöver), men när denna konst undersöks 

47  Dokka lyfter här särskilt fram den första filmatiserade berättelsen av samer själva, på samiska villkor – 
Ofelaš/Pathfinder/Vägvisaren (1987) av Nils Gaup – och TV-serien Ante (1975), som senare även gjordes till 
film (1976).



INTRODUKTION       47    

i förhållande till sin koloniala kontext med betoning på dekoloniseringens utmanande 
eller reaktiva aspekter, tenderar fokus ändå att ligga på koloniala förhållanden i Norge. 
Det innebär att konst som adresserar förhållanden i den mer specifika koloniala relatio-
nen Sverige-Sápmi behandlats i mindre utsträckning. Här blir föreliggande avhandling 
ett bidrag till kunskap om samisk konst som uppträder i samtida svensk kontext, och 
många gånger tematiskt berör just relationen Sápmi-Sverige. 

Vissa studier av samtida samiska konstnärers engagemang i frågor gällande svensk 
samepolitik mer specifikt finns dock. Stefan Jonsson (2016), professor i etnicitet, har 
studerat Katarina Pirak Sikkus konstnärliga utforskande och uppgörelse med den 
svenska rasbiologiska historien. Han menar att hennes verk engagerar mottagaren i en 
”act of  identification” med kolonialt utsatta subjekt, samtidigt som det lösgör viktiga 
frågeställningar gällande svensk samepolitisk historia och var det svenska samhället 
möjligtvis kan positioneras i relation till sådan (s 231). Jonsson lyfter även hur Pirak 
Sikku väver in övertagandet av land och exploateringen av naturresurser i berättelsen 
om den rasbiologiska historien, vilket ger ett större samlande narrativ om svensk 
kolonialism (s 232). 

Folkloristerna Coppélie Cocq och Thomas A. DuBois har i Sámi Media and Indigenous 
Agency in the Arctic (2020) undersökt hur samiska konstnärer och kulturarbetare använt 
olika former av media, inklusive digitala och sociala medier, för att avancera sociala, 
kulturella och politiska agendor utifrån självrepresentativa positioner, och i självbe-
stämmande syften. I detta gör de en gedigen genomgång av samiska konstnärer kom-
munikation genom olika medier, från 1970-talet till idag. I mer specifik samisk-svensk 
relation lyfter de bland annat fram Amanda Kernells spelfilm Sameblod (2016) och menar 
att samtidigt som filmen understryker den svenska historiska koloniseringen av Sápmi, 
når dess berättelse om främmandeskap och förändrad identitet en igenkänning hos 
en bred och global publik. De studera även vissa verk av musikern Sofia Jannok och 
Jörgen Stenberg (Vuortjis) som väver samman historiska konflikter med dagsaktuella, 
vilket de menar understryker en kontinuitet i samiskt motstånd mot kolonialism, som 
sträcker sig decennier bakåt och kvarstår som aktuella idag (s 154). Marika Nordström 
(2017) har forskat om samtida musiker aktiva på svensk sida Sápmi ur ett kulturellt, 
musiketnologiskt perspektiv. Hon visar hur politiska frågor framstår som en ofrånkomlig 
del av det samiska livet och vardagen, och att den samhälleliga kontext av kolonialt 
förtryck som många av dessa upplever befinna sig i fungerar som en fond för deras 
musikskapande och artisteri – en fond genom vilket de försöker beröra och påverka 
sina lyssnare. Även om de musiker som ingår i Nordströms forskning varierade mel-
lan att vara mer explicit politiska eller mer subtila i sin förmedling, ansåg sig samtliga 
vara politiskt engagerade vad gäller situationen i Sápmi, men också i ett större globalt 
perspektiv, framförallt gällande miljöfrågor. Nordström lyfter specifikt den samtida 
mineralpolitiken som en brännande fråga att förmedla kritiska perspektiv på genom 
musiken (s 40). 

Motståndets platsskapande
Mineralpolitiken som utgångspunkt för konstnärliga artikulationer av samiska rättighets-
krav lyfts även av Cocq. I artikeln Kampen om Gállok. Platsskapande och synliggörande (2014a) 
analyserar hon Kamp Gállok som ”en form av platsskapande för identitetsuttryck och 
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mötesplats för olika perspektiv” (s 10). Här lyfter hon bland annat hur konstnärliga 
och kulturella uttryck, exempelvis i form av skyltar, installationer och musikframträ-
danden, fungerar för att synliggöra samisk närvaro och markera platsen som del av ens 
identitet. Cocq och etnologen Marianne Liliequist menar att den kritik Sverige fått ta 
emot från exempelvis DO och FN:s rasdiskrimineringskommitté angående behand-
lingen av samer, inte enbart bör förstås som ett resultat av bristfällig urfolkspolitik, 
utan också som ett resultat av den nationella och internationella uppmärksamhet som 
väckts genom dagens kraftfulla mobilisering i Sápmi (Liliequist & Cocq 2014, s 2). I 
detta hänseende menar de att ”gruvboomen” i Sverige ”har resulterat i ett uppsving 
för den samiska rättighetskampen” (ibid). Även etnologen Kristina Sehlin MacNeil 
och statsvetaren Rebecca Lawrence (2017) menar att den mediala uppmärksamhet som 
protesterna i Gállok-konfliktens initiala skede genererat har inneburit att länge tystade 
diskurser fått ett större utrymme i det mediala landskapet. 

Studier av samisk konst görs även från ingångar som närmast intresserar sig för den 
politiska kontext som konsten används inom. Antropologen Simone Abram har 
undersökt turism som performativ akt i förhållande till gruvkonflikter, och här har 
performativ konst och konstnärer berörts i studien. I Jokkmokk: Rapacity and Resistance 
in Sápmi (2016) utgår Abram från Jokkmokks marknad åren 2014-2015. Hon menar 
att här spelar svenska statens gruvpolitik, utländska gruvbolag, renskötare och miljö-
aktivister sina respektive roller i en kolonial kontext där extraktivismens48 ”scramble 
for resources” kontra dess motståndare utgör scenen (idem, s 83). Några av de arti-
vistiska manifestationerna (Tjáhppis Rájddo och Sámi Manifesta 15) samt utställningen 
Gállok Protest Art (Ájtte 2014) som ingår i föreliggande avhandlings empiri omnämns 
i Abrams studie. Abram menar att dessa ”artistic interventions”, tillsammans med 
andra konstnärliga och aktivistiska inslag, ”show how multiple such touristic events 
can be, uncovering it as a stage both for more conventional forms of  tourism […] 
and as a political arena” (idem, s 86). Abram konstaterar att gruvmotståndsrörelsen 
karaktäriseras av konstnärliga inslag och att en yngre generation samiska konstnärer 
har betydelsefulla positioner i sammanhanget (idem, s 80). Hon analyserar inte själva 
de konstnärliga akterna närmare, men lyfter in deras inslag som värdefulla element 
i den samlade performativa akten av turism och konstnärers aktiva deltagande i den 
gruvkritiska rörelsen. Vidare ser hon Gállok som en katalysator för yngre samer att 
engagera sig i den politiska debatten, uttrycka sina synpunkter i media, samt använda 
sig av olika konstnärliga metoder i sin protest (idem, s 87). Abram noterar även att 
den ökade gruvaktiviteten inom renskötselområden har inspirerat till samiskt motstånd 
i en bredd av frågor, bland annat formulerade i explicita termer av kolonialism och 
neokolonialism (ibid). Detta kommer även kunna konstateras utifrån föreliggande av-
handling, vilken närmare undersöker denna bredd av frågor och diskuterar betydelsen 
av att belysa dem i termer av kolonialism, samt genom just konst. 

Konst och samhällsförändring i samtida internationell urfolkskontext
Urfolk har genom historien använt olika typer av konst eller kreativa uttryck strategiskt, 

48  Termen extraktivism (eng extractivism) relaterar till aktiviteter som extraherar stora mängder 
naturresurser, framförallt ämnade för export (Acosta 2013; Burchardt & Dietz 2014). Extraktivism 
relateras av flertalet forskare till kolonialism. För en genomgång av dessa länkar, samt en diskussion om 
extraktivism i samtida Sápmi, se Sehlin-MacNeil 2017).
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för att skapa någon form av renässans, och därigenom, dels rucka på dominerande 
konstdiskurser, dels mobilisera kollektiv kreativitet i förhållande till politisk kamp (Mar-
tineau 2015a, s 20). Jarrett Martineau, Cree/Dene forskare i Indigenous Governance, 
har i sin avhandling Creative Combat: Indigenous Art, Resurgence, and Decolonization (2015a) 
undersökt urfolksbaserad konstnärlig praktiks transformativa och dekoloniserande 
potential i Turtle Island/nordamerikansk kontext. Han menar att samtida renässans 
för urfolkskonst inte nöjer sig med generell acceptans inom dominerande diskurser, 
utan syftar till att generera själv-affirmativ kollektiv kraft inom gruppen (ibid). Detta 
kommer till märkbart uttryck under Idle No More-rörelsen (INM), som Martineau är 
del av och även berör i sin forskning. Studier av INM är av relevans för föreliggande 
avhandling, i och med dess nutida urfolksrörelserelaterade kontext samt att konstnärer 
inom ramen för avhandlingsprojektet allierat sig särdeles aktivt med INM-rörelsen, 
vilket även görs och kommer till uttryck genom deras konst. INM startade i slutet av 
2012 som en massiv uppgörelserörelse med kanadensisk miljö- och urfolkspolitik, och 
närmast väckelserörelse bland First Nations. Rörelsens betydelse för First Nations, 
kanadensiskt samhälle överlag och urfolk internationellt är mycket stor, och behandlas 
av en rad involverade och utomstående forskare (se Coulthard 2014; The Kino-nda-
niimi Collective 2014; Young 2014; Aguirre 2015; Coates 2015; Denis 2015; Martineau 
2015b). På ett liknande sätt som forskning visat på betydelsen av jojken under Alta-
konflikten (Gaski 1987) lyfts trumspel och round dances fram som centrala medel i 
INM-rörelsens offentliga platsskapande (The Kino-nda-niimi Collective 2014; Aguirre 
2015; Martineau 2015b). Konsthistorikern India Rael Young har studerat sociala medier 
och konstnärers betydelse inom INM, och konstaterar att konstnärer haft en central 
roll som brygga mellan faktiska fysiska och digitala communities, vilket enat, breddat 
och stärkt motståndsrörelser genom sådana allianser (Young 2014). 

I #IdleNoMore and the Remake of  Canada (2015) har historikern Ken Coates studerat 
användandet av sociala medier i INM-rörelsen, och menar att sådana (inte minst 
Twitter) varit ideala plattformar för en rörelse som i större utsträckning handlat om 
att kommunicera idéer och engagemang, än att fokusera på någon särskild ledare 
eller organisation. Närliggande Coates forskning har sociologerna Michael Dahlberg-
Grundberg och Johan Örestig (2017) studerat aktivisters användande av sociala medier 
i anslutning till Gállokkonflikten. De finner att sådan användning fungerade för att 
skapa en diskurs kring Gállok som både nådde ut bortom – och således expanderade 
– det lokala, samt drog det globala till sig genom etablerandet av allianser med mot-
ståndsrörelsen. Cocq och DuBois (2020) finner liknande fenomen. De betonar att olika 
medier idag i stor utsträckning är sammanflätade, och att vi dessutom befinner oss i en 
utveckling där digital teknologi blir en alltmer integrerad del av våra liv (idem, s 281). 
Detta innebär i sin tur att digitala och icke-digitala platser vävs samman, och i detta 
lyfter de bland annat fram hur specifika lokala konflikter – likt Gállok och Standing 
Rock (som båda ingår i föreliggande studie) – kunnat relateras till globala fenomen 
relaterade till urfolksrättigheter och exploatering, och på så vis ramas in i en global 
kontext (idem, s 206). Föreliggande studie kommer att bidra till denna diskussion 
genom att visa på användandet av konst i digitala miljöer, och hur detta bland annat 
fungerat relationsskapande för olika grupper, och fungerar således som ett bidrag till 
mer kunskap om användandet av konst i digitala miljöer för att stärka den typen av 
globala rörelsesamarbeten. 
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METODOLOGISK RAM

SÁMI DUTKAN och SAMISK FORSKNINGSETIK

Det finns ett talesätt i Sápmi som säger att i varje riktig samisk familj finns det hund 
och en forskare. Det säger något om forskningsintresset för Sápmi, men föga om hur 
och varför denna forskning bedrivits. Sápmi har länge närt ett stort forskningsintresse, 
men forskningen har huvudsakligen bedrivits av personer som inte själva är samer 
(Bull 2002). Detta är ingalunda unikt för Sápmi utan tvärtom räknas urfolk till de mest 
studerade människorna och kulturerna genom tiderna (Kovach 2015, s 59). Detta 
betyder inte samisk forskning nått en punkt av överflödighet. Tvärtom finns stora 
vetenskapliga luckor att fortsätta fylla i relation till ständigt föränderliga samhällen, 
vilket också konstaterats från svensk regerings håll (Jordbruksdepartementet 2005). 
Snarare än att gäller de kritiska frågorna varför och hur forskning med samisk eller an-
nan urfolkstematik bedrivits och bedrivs, vilket problematiseras inom de akademiska 
dekoloniseringsdiskussionerna och urfolksmetodologierna (Tuhiwai Smith [1999] 2012; 
Kuokkanen 2000, 2008; Porsanger 2008; Chilisa 2012; Gaski 2013; Kovach 2015; Drugge 
2016a; Löf  & Stinnerbom 2016; Juutilainen & Heikkilä 2016; Sehlin MacNeil 2017). 

Ett huvudsakligt och grundläggande motiv bakom framväxten av fältet Indigenous 
Studies (urfolksstudier) har varit att skapa en arena för urfolk i akademiska sammanhang, 
vilket historiskt och geografiskt sett inte varit någon självklarhet. Det innebär att de 
ämnen som ingår inom urfolksstudierna tar tydligt avstånd från den historiska blicken 
på urfolk som studieobjekt (vilket i samiskt fall präglade lappologins tid), och som 
regel problematiserar utifrån de berörda gruppernas perspektiv. Sámi dutkan/Samiska 
studier hör till det detta fält. Samiska studier är ett tvärvetenskapligt universitetsämne 
som innefattar en rad olika inriktningar, bl.a. lingvistik, historia, statsvetenskap och 
folkloristik. Ofta har ämnet en etnologisk eller historisk inriktning, där synen på den 
intima relationen mellan kultur och språk är påtaglig, och kulturella, samhälleliga och 
språkliga fenomen står ofta i fokus. Begrepp, teorier och metoder ligger ofta nära et-
nologin och antropologin. Ämnet Samiska studier startades på samiska initiativ under 
1970-talet, och finns idag etablerat vid flera lärosäten i Norden, och så även i USA. 
Krav på att forskning rörande samer ska ta sin utgångspunkt i samiska perspektiv, vär-
degrunder och behov börjar vid denna tidpunkt att tydliggöras och succesivt etableras 
(Keskitalo 1976; Porsanger 2004, 2008; Kuokkanen 2000; Gaski 2013; Juutilainen & 
Heikkilä 2016). Det internationella fältet Native Studies – med ursprung och främsta 
säte på Turtle Island/i Nordamerika – har påverkat utvecklingen av Samiska studier. 
Native Studies har i sin tur utvecklats, och i och med flera ledande initiativ och aktörer 
i andra delar av världen, inte minst Australien och Aotearoa/Nya Zeeland, har fältet 
Indigenous studies (urfolkstudier) etablerat sig. 
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För urfolksstudiernas del spelar även framväxten av urfolksmetodologierna roll, både 
i sina kritiska, dekoloniserande ansatser av akademiska traditioner, och i funktionen 
som verktyg för att bedriva forskning som tar avstamp i den berörda urfolksgruppens 
egna ontologiska, axiologiska och epistemologiska sätt och sanningar (jfr Rigney 1999; 
Tuhiwai Smith [1999] 2012; Kuokkanen 2000; Porsanger 2004; Louis 2007; Kovach 
2009; LaRocque 2010; Chilisa 2012; TallBear 2014; Andersen & O’Brien 2016; Melbøe 
m.fl. 2016). En utveckling som även skett på detta plan bottnar i en kritik gällande hur 
urfolksstudier tenderar att placeras inom etniska och kulturella studier, och därmed 
icke-normativt, perifert, marginalläge. Här framförs hur urfolksstudier istället borde 
ses som en enhet med intellektuell bäring och förändringspotential för akademisk 
diskurs överlag, och som distinkt utifrån sitt metodologiska och teoretiska ramverk, 
och inte på grund av dess studieobjekt (Cook-Lynn 1998; Tuhiwai Smith [1999] 2012; 
Grande 2004; Smith 2011, s 45). Urfolksstudier och urfolksmetodologierna har alltså 
vuxit fram ur urfolkskontexter, men dess grundläggande principer och perspektiv på 
vetenskaplig giltighet och forskningsprocesser bör inte ses som isolerade till att handla 
om enbart urfolksfrågor, utan kan vara minst lika relevanta för andra ämnesområden, 
och lyfts även som kritiska ståndpunkter inom andra fält än specifikt urfolksrelaterade. 

Kovach (2009) och Chilisa (2012) placerar urfolksmetodologierna i det kvalitativa 
landskapet eftersom där finns många gemensamma nämnare med andra relationella 
kvalitativa angreppssätt (t.ex. inom feministisk metodologi och participatory research); 
relationella förhållningssätt som värdesätter såväl process som innehåll i forsknings-
projektsdesignen (Kovach 2009, s 25, 32). Dessa gemensamma förhållningssätt, menar 
Chilisa, är viktiga att påpeka eftersom de visar på hur urfolksforskare och andra kan 
mötas i ömsesidig förståelse. Binärhierarkiska konstruktioner och grundantaganden, 
eurocentrism och anspråk på objektivitet utmanas inom en rad skolor som återfinns 
både inom urfolksmetodologier (Chilisa 2012; Kovach 2015; Kuokkanen 2000), 
critical race studies (Scheurick & Young 1997), black feminism (Collins 1991; hooks 
1995), Afrocentric epistemology (Asante 1987), och sektioner av det ”västerländska” 
paradigmet, såsom genusvetenskapen (Thayer-Bacon 2003) poststrukturalismen, 
postmodernismen, och i postkolonial teori (Warren 1990; Thayer-Bacon 2003; Ko-
vach 2009; Chilisa 2012). Vikten av att föra sin egen talan (med sitt eget språk, om 
sina egna erfarenheter, på sitt eget sätt, för sin egen frigörelse) och/i kampen mot 
förtryckande strukturer är exempel på några parallella principer som återfinns inom 
dessa fält (Rigney 1999, s 109). 

I samisk forskningskontext har utvecklingen gentemot mer etiskt grundad forskning 
pågått på norsk sida Sápmi sedan 1970-talet (Drugge 2016b). På svensk sida har utveck-
lingen varit långsammare men under det senaste årtiondet har diskussionerna tagit fart 
och i dagsläget lyfter flertalet juniora och seniora forskare betydelsefulla aspekter på 
hur och huruvida urfolksmetodologier och samisk forskningsetik är relevanta (Drugge 
2016b; Löf  & Stinnerbom 2016; Sehlin MacNeil 2017). Antologin Ethics in Indigenous 
Research (Drugge 2016a) är exempel på ett viktigt bidrag i belysandet av den samtida 
metodologiska diskussionen i förhållande till samisk forskning på svensk sida. Sam-
tidigt konstaterar författare i denna antologi att även om den teoretiska diskussionen 
kring dekoloniserande forskningsetiska perspektiv kommit en bit på vägen råder fort-
farande svårigheter med att tillämpa dessa (Drugge 2016b, s 14). Statsvetaren Anette 
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Löf  och renägaren Marita Stinnerbom (2016), som medverkar i antologin, menar att 
kritiska utmaningar råder i förhållande till hierarkiska strukturer som fortsatt präglar 
relationer mellan samiskt och majoritetssamhälle. Därtill råder brist på strukturer och 
mer specificerade riktlinjer för samisk forskning, vilket medför risker att forskning 
involverandes samer inte genomförs på ett kulturellt tryggt och etiskt sätt (ibid). Utifrån 
sina erfarenheter med kollaborativ forskning finner de att en viktig förutsättning för 
en dekoloniserande forskningspraktik ligger i forskarens reflexivitet och förmåga att 
bemöta historiska orättvisor. Sammantaget tolkar jag detta, och förhåller mig till det, 
som att en viktig förutsättning för att en etiskt grundad samisk forskning ska kunna 
bedrivas ligger vid att forskaren har relevanta förkunskaper, såväl gällande samisk his-
toria och samtid, som koloniala strukturer och processer som påverkar Sápmi. Inom 
detta avhandlingsprojekt anser jag att denna typ av förkunskaper har varit väsentliga 
för att i tillräcklig utsträckning kunna ”tala samma språk”, och på så vis starta kon-
versationen på en nivå som inte varit en ”ruta ett” utan, tvärtom, tagit avstamp i ett 
grundläggande samförstånd utifrån vilket möjligheterna att frambringa ny kunskap haft 
goda förutsättningar. Därtill anser jag att denna typ av gemensamma, grundläggande 
kunskaper varit väsentliga för att kunna mötas i ömsesidigt förtroende, vilket varit en 
förutsättning såväl för forskningsprojektets design, som för att kunna ha meningsfulla 
samtal och givande diskussioner. 

Utöver de specifikt samiska och urfolksrelaterade forskningsetiska perspektiv som 
avhandlingsprojektet utformats i relation till, har det genomgått en formell etikpröv-
ning, och godkänts (2015-04-14).

MATERIAL

Studiens empiriska material består i första hand av olika konstnärliga verk (inklusive 
manifestationer) signerade forskningsdeltagarna (konstempiri). I vissa fall ingår även 
skildring av forskningsdeltagarna och/eller deras arbeten i media, utställningskataloger 
eller andra vetenskapliga och populärvetenskapliga källor som intertextuellt och kon-
textualiserande underlag (jfr Kohler Riessman 2008; Rose 2016). Vidare ligger en rad 
dokumenterade samtal med forskningsdeltagarna som empirisk grund (samtalsempiri). 
Denna samtalsempiri fungerar framförallt som kontextualiserande ingång för analys 
av artivismen i relation till dekolonisering, och behandlas därmed som kompletterande 
material. I vissa fall kan även forskningsdeltagarnas egna förmedlingar genom offentliga 
eller privata konton i sociala medier belysa någon viktig aspekt av resonemanget och 
därmed blivit föremål för analys. Därtill innefattar den empiriska materialsamlingen 
en stor mängd ljud-, foto- och videodokumentation från olika sammanhang där forsk-
ningsdeltagarna bedrivit aktiviteter och jag deltagit. När sådant material framkommer i 
de empiriska kapitlen är det i form av transkriberade inspelningar, reflektioner utifrån 
deltagande observationer samt fotografier jag tagit i anslutning till olika manifestationer.

Urval av forskningsdeltagare
En initial avgränsning av forskningsprojektet gjordes utifrån valet att genomföra studien 
tillsammans med de personer vars konstnärliga praktik stod i fokus, samt utifrån att 
jag ville koncentrera diskussionen till svensk sida Sápmi, för att (åtminstone delvis) 
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undersöka konstens betydelse för relationen Sverige-Sápmi.1 Detta innebar för det 
första att urvalet konstnärer begränsades till sådana som är verksamma i dag, som 
således skulle kunna diskutera sin konstnärliga verksamhet eller föra fram sina perspek-
tiv kring de teman som deras verk artikulerar. För det andra innebar det ett urval av 
forskningsdeltagarna utifrån att de bedriver en konstnärlig praktik som i något avseende 
rör relationen Sápmi-Sverige. Jag ville även att avhandlingsprojektet skulle omfatta en 
viss bredd i samiska och genusrelaterade identiteter. Därtill fanns avsikten att lyfta 
fram röster som inte gjort sig hörda inom tidigare forskningsprojekt i någon större 
utsträckning.2 Detta både för att bredda samiska perspektiv inom forskning och för att 
inte betunga redan ideligen forskningsmässigt involverade personer än mer (se ovan). 

Samtal och dokumentation
Min tolkning av dekoloniseringsbegreppet i forskningssammanhang har bland annat 
inneburit att jag antagit en öppen och flexibel inställning till vad projektet i slutänden ska 
komma att handla om. Det hänger ihop med strävan efter icke-dominanta forsknings-
metoder – att hellre än att styra, låta komma till sig. Detta har också inneburit en öppen 
och flexibel inställning till hur och i vilken utsträckning de olika forskningsdeltagarna 
behövt engagera sig i projektet. Här finner jag stöd hos statsvetaren Anette Löf  och 
renägaren Marita Stinnerbom (2016) som, utifrån sina erfarenheter med kollaborativ 
forskning, betonar vikten av forskarens flexibilitet under forskningsprojektets gång, 
inklusive en öppenhet inför att metoder kan komma att förändras. Därtill framhåller 
de att rätten till självbestämmande i förhållande till material och definitionsfrågor inte 
per automatik ligger hos forskaren, utan primärt hos forskningsdeltagarna. 

Förutom en eller ett par dokumenterade samtalsträffar som grundförutsättning för 
medverkan har en önskan om engagemang lämnats till var och en. Här har utfallet 
varierat. Vissa av projektdeltagarna har jag träffat några gånger för samtal fokuserade 
kring forskningsprojektets syfte, samt haft kompletterande kommunikation med genom 
email och chat. Med andra har jag även kontinuerligt kommunicerat genom telefon- och 
videokontakt, samt haft perioder av mer eller mindre arbetsbetonad samvaro, varvat 
med privat. Forskningsdeltagarna har på förhand fått ta del av studiens progression 
och beretts möjlighet att komma med synpunkter i anslutning till publikationer eller 
andra presentationsformer av studien. 

Inom urfolksmetodologierna och andra kritiska discipliner återkommer en problema-
tisering av ”västerländska” synsätt, inklusive forskningspraxis, som anses präglas av 
dualistiska konstruktioner med binära språk och tankemönster (Butler 1990; Warren 
1990; Kuokkanen 2000; Thayer-Bacon 2003; Kovach 2009; Driskill m.fl. 2011). Denna 
ställs i kontrast till urfolksspråks icke-binära, holistiska basis och de epistemologiska 

1  Att studien har detta som delvis fokus innebär inte att konsten i fråga är låst till sin svenska kontext 
eller att dess artikulationer enbart handlar om relationen Sápmi-Sverige (eller relationer överhuvudtaget). 
Den går såklart att läsa såväl global som nationell, och i detta nationella; som relevant för hela Sápmi. 
Det visar även avhandlingens tredje empiriska kapitel särskilt prov på; hur den samiska artivismen inte 
går att låsa fast inom någon av nationsgränserna. Samtidigt finns en poäng med att avgränsa studien till 
undersökningar av konsten i dess relation till svensk kontext, då det förflyttar fokus från enbart Sápmi till 
Sápmis relation till just Sverige, och därmed även fokus till Sverige, på svensk samepolitik och strukturer 
som påverkar den specifikt svensk-samiska relationen; ett fokus vars relevans även markeras som 
väsentligt inom kritiska urfolksstudier (jfr Duarte & Belarde-Lewis 2015).
2  Forskningsdeltagarna presenteras närmare i Forskningsdeltagarna.
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grundantaganden som relaterar till dessa (Kovach 2009, s 59; Kuokkanen 2000). 
Epistemologiskt präglas det västerländska paradigmet av antaganden om kunskap som 
något individuellt, vilket i forskningssammanhang innebär att den individuella forskaren 
söker kunskap, erhåller individuell kunskap och därmed äger denna kunskap (Wilson 
2008, s 56). Inom urfolksparadigmet ses istället kunskap som något relationellt och 
som något som delas av all skapelse (ibid). En relationell epistemologi betonar denna 
relationella kunskapsförmedlingsprocess, vilket präglat mitt förhållningssätt till de 
samtal och sammanhang jag deltagit vid som del av avhandlingsarbetet (jfr Haraway 
1988; Burr 1995; Thayer-Bacon 2003). Den kritiserade binärismen och den relationella 
epistemologin har betydelse för rollfördelningen mellan forskare och forskningsdel-
tagare. Inom västerländsk forskningstradition beskrivs ofta de senare genom termen 
”informanter”, vilket återspeglar en hierarkisk rollfördelning och förespråkandet av ett 
distanserat förhållningssätt mellan forskare och forskningsdeltagare som förutsättning 
för objektivitet och neutralitet (Tuhiwai Smith 2012, s 58). Här väntas forskaren und-
vika att bli alltför ”personlig” med informanten eller alltför involverad i ett ömsesidigt 
samtal, och den individuella intervjun är norm (Fontana & Frey 2005, s 660). Denna 
envägsprocess, där forskaren står för frågorna och respondenten för svaren, har visat 
sig obrukbar i vissa intervjusammanhang, vilket den brittiska genusforskaren Ann 
Oakley var en av de första att lyfta, och utmana, under tidigt 1980-tal (Oakley 1982). 
Genom att, istället för att avvisa försök till dialog, anta ett ömsesidigt förhållningssätt 
mellan forskare och respondent kunde Oakley visa att helt nya möjligheter till tillgång 
till värdefull kunskap öppnade sig. Istället för att se det sociala interaktionsfältet mel-
lan forskare och respondent som en faktor som kan leda till snedvridna resultat borde 
samspelet ses som en viktig del av metoden, menar Oakley, och jag instämmer.

I min strävan efter att anta mer av ett ömsesidigt flödande samtal, framför en strukturerad 
intervjusituation, kan mitt förhållningssätt liknas vid informell eller ostrukturerad metod 
(Bernard 2011). Informell intervjumetod är nära besläktad med deltagande observation, 
och handlar i stora drag om att finnas på plats i det sammanhang en vill utforska, och 
utifrån de konversationer som uppstår vid ett senare tillfälle samla anteckningar (Ber-
nard 2011, s 156-158). Genom foto, video och ljudupptagning har jag dokumenterat 
olika manifestationer och sammankomster. Ett material som jag sedan gått igenom och 
transkriberat eller sammanfattat. Även mer inofficiella sammankomster – där enbart jag 
och en eller ett par av forskningsdeltagarna varit närvarande – har dokumenterats på 
detta vis, framförallt genom ljudupptagning men ibland även genom video. Samtalen 
har då flutit på organiskt mellan privata och forskningsmässigt relevanta områden, där 
både jag som forskare och forskningsdeltagarna uttryckt sin mening eller blottat sig 
själva på, som jag uppfattat det, likvärdiga grunder. I andra fall har situationerna antagit 
en ostrukturerad intervjuform. Ostrukturerade intervjumetoder baseras på att en tydlig 
plan finns gällande vad intervjun syftar till, vilka ämnesområden en ämnar täcka in, men 
karaktäriseras samtidigt av en minimal kontroll över forskningsdeltagarnas svar, och i 
vilken ordning en angriper de olika frågorna (Bernard 2011). Den ”tydliga planen” i 
mitt fall har till stor del inneburit att både jag som forskare och forskningsdeltagarna 
är medvetna om vad forskningsprojektet ungefärligen syftar till. Utifrån det har diskus-
sionerna fått flöda på – ibland med forskaren som mer aktiv genom att jag ställt frågor 
eller lyft funderingar eller resonemang. I andra fall har forskningsdeltagaren varit mer 
drivande i samtalet och själv tagit upp det vederbörande funnit relevant i sammanhanget. 
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Även om forskningsprojektet undersöker konst i relation till dekolonisering, har 
samtalen sällan kretsat kring enskilda konstverk. Vid ett initialt försök att göra så med 
Jenni Laiti, säger hon:

Jag känner att jag inte vill förklara konsten, för konsten måste få tala sitt eget 
språk. Och alla får ju tolka den som de vill. 3

Istället har samtalen i större utsträckning handlat om begrepp, eftersträvade sam-
hällsförändringar och sätt att verka för sådana genom konsten. Dessa perspektiv 
– de som lyfts i samtalsempirin – har på så vis fungerat som hjälp vid mina analyser 
och tolkningar av det konstempiriska materialet; samtidigt som jag har tagit del av 
deltagarnas redogörelser för vad de ställer sig kritiska till, söker förändra, och hur de 
försöker åstadkomma sådan förändring, har jag haft de enskilda verken aktuella i mitt 
bakhuvud. I vissa fall återger jag sådant som framkommit i våra samtal i relation till 
en berättelse som uttolkas ur konstempirin för att berika analysens underlag. Således 
används samtalsempirin främst för att kontextualisera konstempirin.4 

Den samtalsempiri som återges som citat har jag i vissa fall ändrat marginellt. Exempelvis 
kan jag ha gjort grammatiska justeringar eller ändrat meningsbyggnad, och översatt ljud 
och gester till skriftspråk; detta för att läsaren lättare ska kunna följa med i det som 
uttrycks. Jag har resonerat som så – särskilt inom ramen för studiens syfte – att det är 
själva budskapen som i sammanhanget är väsentligare än exakt hur dessa formuleras.5 
För att minimera risken för (mina) misstolkningar vid eventuella mindre justeringar 
har forskningsdeltagarna erbjudits att läsa alla sina uttalanden med möjlighet att såväl 
justera citat som att dryfta alternativa betydelser av utsagor med mig innan publicering. 

Inom dekoloniserande forskningsmetodologiska diskussioner betonas att forskning 
existerar inom ett maktsystem, där vissa ståndpunkter, teorier och metoder premie-
ras (Tuhiwai Smith 2012). Därför har en som forskare ett ansvar att kritiskt granska 
forskningsprocessen och procedurer så att de möjliggör för forskningsdeltagarna att 
kommunicera sina erfarenheter utifrån sina referensramar (Chilisa 2012, s 39). I relation 
till detta lyfts narrativa forskningmodeller fram som lämpliga inom urfolksforskning, 
då sådana tenderar att skapa utrymme för forskningsdeltagarnas egna berättelser och 
berättande, utan omskrivningar baserade på forskarens tolkning (Kohler Riessman 
2008; Kovach 2009; Chilisa 2012). Inom berättelsens struktur ryms fluiditeten av 
metaforer, symbolik, och såväl verbal som icke-verbal kommunikation, och genom att 
låta narrativen ta plats inom forskning ges även lyssnaren/läsaren möjlighet att själv 
färdas genom berättelsen, och genom dess specifika ordval och energetiska flöde, bilda 
sin egen uppfattning om dess budskap (Kovach 2009, s 60). Detta är en uppfattning 

3  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
4  Jenni Laiti och jag har även utbytt en hel del litteratur som vi funnit relevant i relation till 
dekolonisering och artivism. Sådan litteraturutväxling har varit berikande för våra samtal kring exempelvis 
olika begrepp och strategier, då det lagt grunden för en typ av samförstånd – att vi i diskussionerna 
kunnat utgå från samma källa. Detta har även inneburit en vägledning för min del i förståelsen för vad 
det är Jenni syftat till med sin artivistiska verksamhet, inte minst gällande den som utgör det material som 
behandlas i Kapitel 5.   
5  För en närmare redogörelse för analysmetoder i förhållande till samtalsempiri, se Narrativ teori och 
analysmetod.
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som jag delar och tagit fasta på, genom att i vissa fall inkludera långa, oretuscherade 
utsagor i texten. I avsnittet om forskningsdeltagarna har jag valt att presentera dem 
genom att referera till deras egna ord, och utan någon ingående analys. I de empiriska 
kapitlen ingår viss samtalsempiri – i första hand för att kontextualisera konstempirin. 
Där använder jag Kohler Riessmans (2008) tematiska narrativa analysmetod, där vad 
som sägs, snarare än hur, är det som undersöks.6 

Deltagande vid artivistiska manifestationer
I vissa sammanhang är det svårt att dra en tydlig gräns mellan vad som är att betrakta 
som samtals- respektive konstempiri. Detta gäller de artivistiska manifestationer jag 
deltagit vid eller fått återberättade, dvs. konstnärligt präglade direktaktioner och demon-
strationer, performativa akter. Själva manifestationerna behandlas som konstempiri, 
och aktiviteter runt i kring dessa – förberedelser, förhandlingar på plats, diskussioner 
och reflektioner efteråt – som samtalsempiri. Mina foto- och videodokumentationer av 
manifestationer och utställningar ingår också i materialet, och kommer att analyseras 
genom samma typ av systematiska genomgång som övrig konstempiri. 

I dokumentationen av forskningsdeltagarnas aktiviteter, särskilt de artivistiska manifes-
tationerna, har jag i vissa fall själv kommit att aktivt delta och därmed blivit en del av 
verket. Initialt hade jag föreställt mig att jag skulle hålla mer distans för att minimera 
min egen inverkan på studiens material. Det har dock, i några situationer, visat sig vara 
omöjligt. Avvägningen mellan att vara med – och således bli del av materialet – eller 
inte vara med överhuvudtaget har i sådana fall gjorts utifrån frågan om hur mycket 
min medverkan skulle påverka materialet. I dessa lägen har jag försökt inta en position 
där min roll vare sig varit styrande eller betydelsefull för manifestationen som sådan. 
Dock en positionering som indikerar sympati med manifestationen. Här finner jag att 
jag befunnit mig i mellanrummet mellan rollen som forskare och rollen som artivist. 
Genom att inta position i detta mellanrum har mer givande relationer uppstått mellan 
mig och forskningsdeltagarna, vilket bland annat visat sig i hur våra inspelade samtal 
successivt blivit mindre och mindre likt intervjusituationer och mer och mer en samvaro 
där bandet rullat och samtalen flödat organiskt mellan det privata och forskningsrele-
vanta. En återkommande samvaro mellan mig och forskningsdeltagare har dock lagt den 
huvudsakliga grunden för denna typ av öppna samtal. Jag upplever att jag här kommit 
att närma mig de urfolksmetodologiska antagandet att relationerna i sig och processen 
i sig är minst lika betydelsefulla som resultatet av forskningen (Tuhiwai Smith 2012).  

Urval av konstempiri
Forskningsprojektets materialinsamlingsfas har alltså, särskilt inledningsvis, bedrivits 
under relativt ostrukturerade och förbehållslösa former, för att succesivt anta en mer 
fokuserad, avgränsad riktning. Den konstempiri som ingår i studien har många gånger 
skapats/genomförts under själva projektets gång, varför nytt material tillkommit 
successivt. Med något undantag har samtliga verk som ingår i studien skapats eller 
offentliggjorts inom ungefär samma tidsram som forskningsprojektets materialin-
samlingsfas, dvs. mellan åren 2013–2017. Urvalsprocessen av de verk som valts ut för 
närmare analys har varit hermeneutisk, genom en initialt sett större kartläggning av 
samtalsempiriska beröringspunkter, konstverk och artikulerad tematik. Vissa teman 

6  För en utförligare redogörelse, se Narrativ teori och analysmetod.
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har där framstått som centrala eller återkommande, vilket väglett ett fortsatt urval av 
verk där liknande tematik framträder, men inte nödvändigtvis formulerats exakt lika. 
Genom detta urval visas vilka återkommande kritiska frågor som lyfts av de olika 
konstnärererna i olika verk och sammanhang, samt på vilka sätt de förhåller sig till 
och behandlar en i grunden liknande tematisk fråga. 

FORSKNINGSDELTAGARNA

I följande avsnitt presenteras forskningsdeltagarna och deras konstnärliga praktik 
samt deras egen syn på konst och konstnärlig verksamhet.7 I slutet sammanställs vissa 
gemensamma nämnare, vilka vidare underbygger valet av relevanta teoretiska begrepp 
och analysmetoder för studien.  

Jenni Laiti

Jag har ju provat allt annat. Jag har jobbat på Sametinget, jag har jobbat på 
Samerådet, jag har jobbat i olika organisationer och projekt. Så nu jobbar jag 
med artivism.8 Målet är att folk börjar tänka. Allt som händer; man vill visa 
alla samer och icke-samer att det här är viktigt. Vi behöver diskutera dessa 
frågor och vi måste agera. För när vi agerar tillsammans kan vi förändra sa-
ker. Och det har vi gjort också!9

Jenni Laiti (f 1981) kommer från Anár (Enare), Finland, och är sedan flera år bosatt i 
Jokkmokk. Hon är traditionellt skolad och experimentellt utövande mjukslöjdare, och 
talesperson för det i övrigt anonyma artivistkollektivet Suohpanterror. Under tidsperioden 
för detta avhandlingsprojekt har hon varit en av de mest påtagligt drivande och driftiga 
artivisterna i Sápmi. Hon har varit involverad i eller stått bakom en rad konstnärligt 
präglade direktaktioner, protester, performativa akter, och arrangerat flertalet större 
sammandragningar av människor för kunskaps- och erfarenhetsutbyten och mobilisering 
inför någon särskild eller mer generell vision om förändring. Hennes arbete har även 
fått stor uppmärksamhet, och hon är en mycket efterfrågad föredragshållare vid olika 
konferenser, seminarier och dylikt. Samtidigt som hon länge varit engagerad i samiska 
rättighetsfrågor, samiskt politiskt arbete, ägnat sig åt aktivism, och ofta medverkat i olika 
diskussions- och samtalsforum, har det under de senare åren alltid funnits konstnärliga 
inslag i det arbete hon bedriver. Som hon själv framhåller i ovanstående citat, har hon 
försökt åstadkomma förändringar genom de mer konventionella politiska arenorna, 
men funnit det svårt. I ett reportage i Sveriges Radio P3 Verkligheten (2015) berättar 
hon att något hände första gången hon kom till (Kamp) Gállok: 

Jag hittade lite färg och penslar och skrev på vägen: ”Eadni eatnamet” – Jor-
den, vår mamma. Det var något som hände just i den stunden. Att, ok, så här 
det ska bli. Jag ska använda konst som vapen. Om vi ska vinna det här kom-

7 Jag har som genomgående princip att ange forskningsdeltagarna vid för- och efternamn när jag 
introducerar eller återintroducerar dem i de empiriska kapitlen,. I övrigt endast vid förnamn.
8  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2016
9  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2015
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mer det att vara konsten som ska förändra.10

Jenni återkommer ofta till att det är genom att göra saker tillsammans som menings-
full förändring kan ske. Detta syns även i stora delar av hennes konstnärliga praktik, 
som oftast innefattar andra kreatörer utöver henne själv, och som definitivt har andra 
målsättningar än att nå framgång som enskild artist: 

Jag vill inte leda, jag vill vara med och skapa något. Jag vet att folk förväntar 
sig att jag ska leda, men jag vill vara fri. Och det är just det jag tycker är en 
av de starkaste fördelarna med just det jag gör. Att jag är fri. Och jag hoppas 
att alla andra också är fria. Att det är det som det här handlar om – att vara 
fri och bestämma själv. 

Hon återkommer även till – både i samtal och genom sina artivistiska verk – att ingen 
förändring kommer att ske utan att göra motstånd, och genom uttryckt protest.11 
Samtidigt som hon i sin artivistiska praktik riktar fokus mot att problematisera rådande 
förhållanden, och synliggöra kritiska perspektiv på samtiden, syns ett stort engagemang 
för att stärka samer och ”det samiska” i hennes verksamhet:

Det är så svårt att dekolonisera det samiska samhället från kolonisering. Men 
det är just det jag, om man kan kalla det strategi, försöker göra. Liksom städa 
bort kolonialismen eller hugga ner allt, städa bort allt och bygga något helt 
nytt och annorlunda. Eller inte helt annorlunda, men mer utifrån hur vi är; det 
som är grunden i vår filosofi och vår traditionella kunskap.12

Jennis konstnärliga verksamhet i denna avhandling utgörs av ett flertal av Suohpanter-
rors visuella verk, de performativa akterna och direktaktionerna Sámi Manifesta 15 och 
Tjáhppis Rájddu, samt de artivistiska community-baserade projekten Moratoriadoaimma-
hat/Moratoriumkontoret, Ellos Deatnu och Rájácummá. Inledningsvis, i denna avhandling, 
berördes även samlingsutställningen Gállok Protest Art. Inget av dessa verk eller ma-
nifestationer står Jenni ensam för, och flera av dessa inkluderar Ti/Mimie Märak och 
Anders Sunna som medverkar i detta avhandlingsprojekt. Oavsett konstellation arbetar 
Jenni på ett övergripande plan med frågor om dekolonisering, både i dess reaktiva och 
proaktiva eller generativa form (se Teoretiska begrepp). Att medvetandegöra människor 
om orättvisor, väcka kritiska tankegångar och finna produktiva vägar framåt – tillsam-
mans med andra – karaktäriserar mycket av hennes arbete. 

Suohpanterror
Suohpanterror, som Jenni Laiti är talesperson för, är ett i övrigt anonymt, samiskt ar-
tivistkollektiv som är mest känt för sin visuella ”propaganda från Sápmi”. Så beskriver 
kollektivet sin verksamhet på de sociala medieplattformarna Facebook13  och Instagram14, 
genom vilka en betydande del av deras verksamhet synliggörs, samt på deras webbsida 

10   Sveriges Radio P3 Verkligheten  2015-11-25.
11  Se exempelvis Jennis uttalanden i anslutning till sin medverkan i ”klimatloppet” eller stafetten Run For 
You Life, 2015, i Sandström (2017) eller på Runforyourlife, Riksteaterns youtubevideo 2015-11-10.
12  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2016.
13  https://www.facebook.com/suohpanterror/ (hämtad 2019-0616).
14  https://www.instagram.com/suohpanterror/ (hämtad 2019-0616).
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där även annan information om gruppen, dess aktiviteter och medverkan i fysiska 
utställningar och i press finns tillgänglig. 15 Suohpanterrors facebooksida startades 
i augusti 2012 och sedan dess har de varit aktiva, visuella kommentatorer gällande 
specifika, aktuella händelser, eller behandlat mer allmänna, långlivade tendenser av 
relevans för Sápmi genom sin verksamhet. 

Vi är mest kända för våra bilder, men vi gör också andra grejer; aktioner, per-
formances, vi skriver. Syftet är inte att göra konst, och vi vill heller inte se oss 
som konstnärer. Därför att syftet är mer politiskt.16 

Jenni återkommer ofta till detta, att människorna bakom Suohpanterrors verk, eller 
till och med verken i sig – som konst betraktad – är sekundära. Istället är det budska-
pen som genereras genom verken som är det centrala med hela verksamheten. För 
att manifestera dessa budskap återanvänder Suohpanterror ofta kända varumärken, 
konstverk eller redan etablerade visuella ikoner i sina bilder, vilket kan liknas vid ”sub-
vertising” eller ”culture jamming”. Dessa begrepp använder även Jenni i relation till 
artivistkollektivets verksamhet. Subvertising och culture jamming är kreativa praktiker 
där återanvändning eller remix av redan etablerat visuellt material görs, för att genom 
sin nya komposition generera andra budskap än originalens. Av läsvänliga skäl slås 
de i denna avhandling samman och försvenskas genom ”subvertisering” som praktik 
och substantivet “subvert”.17 Ofta fungerar subvertisering som visuella parodier eller 
satiriska, inverterade versioner av existerande marknadsföring i syfte att konfrontera 
och problematisera konsumism och globalisering, och istället få betraktaren att beakta 
sociala och politiska frågor om dominans och förtryck (Barley 2001; Nomai 2008). 
Denna praktik är ett ingalunda nytt kulturellt uttryck. Situationist Internationalens 
(1957-1972) anti-auktoritära, anti-kapitalistiska subvertiserande verksamhet kan ses 
som subvertiseringens vagga (Debord 1957). Billboard Liberation Front i 1970-talets 
Los Angeles följde Situationist Internationalens fotspår (Barley 2001) och är en före-
gångare till magasin som Adbuster och Whatever. Internet tillsammans med mer sentida 
lättillgängliga visuella tekniska verktyg medför obegränsat utrymme för publicering 
och spridning av tillskruvat visuellt material, i andra syften än originalen. Adbusters 
framställer sig som ”a global network of  culture jammers and creatives working to 
change the way information flows, the way corporations wield power, and the way 
meaning is produces in our society.”18

Suohpanterror använder sig i stor utsträckning av dessa praktiker. En väsentlig aspekt 
av subvertisering är att originalet i någon form följer med i det nya verket. Det handlar 
med andra ord inte om den typ av appropriering som negligerar sin föregångare, utan 

15  http://suohpanterror.com/ (hämtad 2019-0616).
16  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2016. 
17  Som begrepp beskrivs subvertising och culture jamming ofta synonymt eller i liknande ordalag. 
Exempelvis beskrivs subvertising som ”en teknik för att påverka genom att väcka uppmärksamhet och 
ifrågasätta olika normsystem” (Aghed m.fl. 2018, s 22). Vidare framställs culture jamming som ”ett [...] 
närliggande begrepp som även det handlar om att kidnappa (appropriera) befintliga uttryck och göra 
om dem så de får en ny betydelse, inte sällan åtföljt av viss ironi eller satir” (idem, s 23). Som så pass 
närliggande i definition, och i brist på tydliga distinktioner, väljer jag att inte göra någon åtskillnad på 
begreppen i föreliggande studie.
18  https://web.archive.org/web/20110927050110/http://www.adbusters.org/category/tags/
subvertising (hämtad 2019-02-25).
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tvärtom är förlagan i allra högsta grad väsentlig, då den nya versionen står i dialog 
med dess föregångare. Oftast handlar denna dialog om att ifrågasätta förlagan på olika 
sätt. Inom subvertisering används även ofta originalmediets kommunikationskanaler 
för att nå samma publik och därigenom fånga samma mottagarskara med den ifrå-
gasättande vridningen av perspektiven (Aghed 2018, s 23). Men förutom att kritisera 
föregångaren menar jag, vilket kommer att framgå i avhandlingen, att subvertisering 
också kan handla om att dra näring från förlagan, bygga vidare på den förståelse som 
omger originalverket, och genom att skruva till den nya versionen, åstadkomma ett 
verk där de gamla och nya elementen möts i någon form av samförstånd. Vidare menar 
jag att originalverket inte per definition behöver springa ur kommersiell verksamhet, 
utan att det även kan röra sig om remixandet av redan kända konstverk eller andra 
typer av välkända bilder, i andra syften än anti-kapitalistiska, anti-kommersiella, anti-
konsumeristiska. Suohpanterrors subvertiseringar handlar sällan om att kommentera 
specifika varumärken eller politiska kampanjer – likt t.ex. subvertiseringsmagasinet 
Adbusters drivkraft – utan oftare om att synliggöra det samiska på olika sätt genom 
att applicera kulturella markörer på ikoniska bilder. 

Timimie Märak

Det folk vet om det samiska är jojken och kåsor och renar och kött och hol-
lerihoo [gestikulerar jojkarmen], och att då komma och se ut såhär [tittar ner 
på sin Batman t-shirt och övrig avsaknad av samiska identitetsmarkörer i ut-
styrsel] och köra spoken word är å ena sidan asfett, och samtidigt trasar det 
sönder en lite; att är jag inte mer än det här då? För jag är ju fortfarande lika 
mycket same, och samtidigt; var jag tvungen att lägga ifrån mig mitt samis-
ka för att inte leva upp till fördomarna? Men vad är jag då? Är jag fortfaran-
de en produkt av dig? Men oavsett hur mainstream, kolonial eller extrem [sa-
misk samtida konst] är, så syns vi. Och just i det här skedet tror jag det är det 
som är viktigast. Vi har börjat nå någon slags kokpunkt. Det har varit olika 
grader i det här motståndet, som vuxit ända sedan det att kolonisatören först 
kommer till platsen. Från det att den första nomadskolan sätts in och de sä-
ger att ”du är fel”, så är det ett motstånd som utvecklas. Från det tills idag så 
har vi nått nästa tappning, där samer själva måste förstå att det är vi som har 
tolkningsföreträde för oss.19

Ti/Mimie Märak (f  1991) är uppvuxen i Jokkmokk, London och Stockholm, där den 
idag är bosatt.20 Ti/Mimie beskrivs ofta som urfolksfeminist och samisk queer/trans-
aktivist, som genom konst och föreläsningar vill visa på ”hur den normativa makten 
försummar och fördummar”.21 Det fångar även kontentan i mycket av dens konstnärliga 
verksamhet, sätt att prata på, och ämnen för samtal. Den normativa makten undgår 
sällan Ti/Mimies blick eller tunga, vare sig det handlar om rasism, sexism, heterosexism, 
kolonialism, abelism, klasskrig, våld mot kropp, våld mot naturen, exotisering, kulturell 

19  Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, november 2015
20  Ti/Mimie har genomgått ett namn- och pronomenbyte under forskningsprojektets gång, från Mimie 
som hon, till Timimie som den. I samråd med nämnde har jag valt att benämna den som Ti/Mimie och 
genomgående använda genusbefriat pronomen, då tidigare verk skapats och offentliggjorts i egenskap av 
Mimie, och senare av Timimie, men där det samtidigt kan vara svårt att avgöra exakt tidpunkt för uttryckt 
identitetsskifte, och transitionen i sig kan förtjäna synliggörande. 
21  Som den själv framställer syftet med sin praktik, bland annat i tidskriften Provins (nr.1/2018).
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appropriering eller andra uttryck för diskriminering och förtryck. Är Ti/Mimie där, 
är den sällan sen att uppfatta och verbalisera, och konstnärligt företrädelsevis genom 
poesi och spoken word: 

Jag tror min mamma prickade det ganska bra när hon sa: du sparkar vilt åt 
alla håll. Samtidigt finns ju samband mellan de olika kamperna. De går alltid 
in i varandra. Jag tror konsten är det gemensamma språket. Oavsett var du 
är utsatt för förtryck, oavsett vilken världsdel du kommer från, oavsett vil-
ket språk du inte får prata, är konsten det gemensamma språket. För att den 
är fri att tolkas som du vill. Det är också därför du kan förmedla ett förtryck 
som ser likadant ut på så många olika platser. Oavsett om du är i Sápmi eller 
Kanada så kan du se att; kolla, det är typ landet, folket och makthavaren som 
byter namn, annars är det i princip samma shit som har hänt.22

Spoken word är en ytterst kommunikativ konstform som rör sig någonstans mellan tal 
och poesi, och har där sin egen musikalitet. Praktiken kan ses som en tydlig, rättfram 
form av talad poesi, och innefattar därmed ett framträdande (till skillnad från enbart 
skrivna verk). Ofta innefattar spoken word någon form av kritiskt budskap som syftar 
till att förändra. Därför rör sig spoken word närmare artivism än konstformer där 
utrymmen för abstraktion är mer obegränsat, inom vilken poesi skulle kunna klassas i 
vissa hänseenden (se Teoretiska begrepp). Vissa av Ti/Mimies texter och framträdanden 
lämnar större utrymme för subjektiva tolkningar, andra är formulerade mer rättframt 
och tydliga i sina budskap. I denna studie är det framförallt den senare typen av verk 
som analyseras.23 

Jag ser dem [de poetiska verken] som dagboksinlägg som aldrig varit menade 
att vara ämnade för mig endast. Jag tror jag upprepar allt som jag ser fattas. 
Jag upprepar det som jag behöver höra själv. Och jag tänker att ifall jag be-
höver höra det finns det säkerligen någon annan också. Vilket jag också gång 
på gång får bekräftat. Att få stå på en scen, att få uttrycka mig, att få folk att 
känna någonting, att få kommunicera; det är det jag vill.24 

Förutom som poet och spoken wordartist har Ti/Mimie, inom ramen för forsknings-
projektets tidsrymd, medverkat i olika scenkonstföreställningar som Váhak - kolonialism, 
heterosexualitet och våra drömmar om något bättre (Ögonblicksteatern 2015) och Under asfalten 
ett fjäll (Giron Sámi Teáhter och Åarjelhsaemien Teatere 2014) samt dokumentärserie 
Sápmi Sisters (SVT 2015).25 Därtill har Ti/Mimie ett stort engagemang i Pridefestivaler 
(inklusive mångårig arrangör av Sápmi Pride), under vilka den själv ofta uppträder. I 

22  Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, november 2015
23  I avhandlingen utgår mina analyser av Ti/Mimie Märaks poetiska verk företrädelsevis från dens texter, 
inte spoken word-framträdanden.
24  Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, mars 2020. 
25  Serien sändes under en säsong med fyra avsnitt under 2015. Producent Mikael Agaton och 
Mattias Barsk, Agaton Television för SVT. Serien följer Ti/Mimie och systern Maxida Märaks 
artivistiska aktiviteter och vardagliga verksamhet under ca ett års tid. I och med TV-serien skildras 
(och delvis kontextualiseras) manifestationer mot gruvexploatering, för samiska rättigheter till mark 
och självbestämmande osv. i ytterligare sammanhang än själva manifestationerna i sig. Serien Sápmi 
Sisters når utöver SVT:s publiceringskanaler även spridning genom sociala medier internationellt 
genom t.ex. ”World Indigenous News (WIN)” https://www.facebook.com/WorldIndigenousNews/
posts/925205367568670 (hämtad 2017-04-10).
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övrigt är Ti/Mimie en flitig användare av sociala medier (Facebook och Instagram), där 
den också offentliggör vissa poetiska verk. Beroende på var den medverkar, och med 
vilken typ av verk, exponeras olika typer av mottagare, och Ti/Mimie resonerar även 
olika gällande tilltänkta mottagargrupper beroende på vilket verk och sammanhang det 
handlar om (jfr Rose 2016). Gällande Ti/Mimies poesi överlag är den mindre benägen 
att definiera någon särskild mottagargrupp, utan snarare handlar det om att nå och 
beröra dem som är villiga att lyssna:

Jag är inte intresserad av att föra dialog med vissa människor vissa tidpunk-
ter av mitt liv, för jag tror inte vi hade fått ut någonting av varandra. Men att 
säga att jag riktar mig till en specifik grupp blir en form av exkludering, och 
i princip en censur av sig själv. Jag hoppas egentligen kunna beröra folk all-
mänt, och förväntar mig samtidigt inte att alla ska lyssna eller tycka om allt 
jag gör. Det handlar nog mycket om att skapa möten.26 

Konstupplevelser är en av få gånger vi är fria att känna vad vi vill liksom. 
Konst rör någonting inuti människor där du inte kan ljuga för dig själv. Även 
om du säger en sak så kommer den känslan ändå alltid vara där. Att känna 
någonting inför konst är som att försöka förneka kärlek. Den kommer alltid 
att vara där. Alltid. Och när du väl vågar connecta med någon annan genom 
det så blir ni väldigt starka.27

I anslutning till sin medverkan i dokumentärserien Sápmi Sisters (SVT 2015), som i stor 
utsträckning kretsade kring Ti/Mimies och systern Maxida Märaks kamp för samiskt 
självbestämmande till land och gruvkonflikten i Gállok, ser Ti/Mimie en tydligare 
riktning med de budskap den försöker generera genom sin medverkan:

Det jag tänker är att jag inte måste övertyga det samiska folket om att det är 
en förändring som måste ske. Men de som inte vet om att du finns vet ju hel-
ler inte om din problematik, och de människorna måste vi nå ut till. Jag har 
ingen tilltro överhuvudtaget till den svenska staten, men har vi tur så kan vi 
få opinionen på vår sida.28

I avhandlingen ingår de poetiska verken Tusen, What Local People, och Två Minuter, 
de performativa akterna och direktaktionerna Sámi Manifesta 15 och Tjáhppis Rájddu, 
scenkonstverket Vahák – kolonialism, heterosexualitet och våra drömmar om något bättre 
(Ögonblicksteatern 2015), samt inlägg på Instagram. 

Anders Sunna

Jag vill först och främst att min konst ska förändra. För att kunna göra det 
måste man först nå betraktarens hjärta, och sedan deras hjärna. Det är ett 
universellt språk. Vi föds utan ett talande språk. Jag försöker undvika att ha 
text i mina verk, så mycket som möjligt. Är jag fri i det jag gör så vill jag ock-

26  Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, mars 2020. 
27  Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, november 2015.
28  Ti/Mimie i intervju i Rádio Sápmi/Sameradion. ”Mimie Märak om Sápmi Sisters: Känns overkligt”, 
publicerat ons 25 nov 2015, kl 09:10, ca 05:39-05:55. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.
aspx?programid=2327&grupp=12878 (hämtad 2015-11-25) 
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så att mina betraktare ska vara fria – fria att se det de ser. Men att jag ändå 
står för det jag har gjort, och också kan försvara det.29 

Anders Sunna (f  1985) kommer från Kieksiäisvaara och är idag bosatt i Jokkmokk. Han 
examinerades i Fri konst från Konstfack 2009, och har sedan studietiden ställt ut sina 
alster på en rad platser och i olika sammanhang, exempelvis på Liljevalchs (Stockholm), 
Husby konsthall (Stockholm), Världskulturmuseet (Göteborg), Havremagasinet (Boden), 
Moderna museet (Stockholm), Bildmuseet (Umeå), Svenska institutet (Berlin), NIRIN 
Sydney Biennal, Cambelltown Art Centre (Sydney), Västerbottens museum (Umeå), 
Varberg konsthall, samt inom ramen för samlingsutställningen Sámi Contemporary (Ro-
vaniemi, Luleå och Karasjok) och vandringsutställningen Maadtoe i bland annat Umeå. 
Därtill pryder några av hans målningar väggen i Gällivare tingsrätt.30 

Jag vill nå ut med konsten till så många som möjligt. Därför spelar det inte 
så stor roll var jag ställer ut, utan det handlar om att nå ut med sitt budskap. 
Att hela tiden påminna om och upprepa att... Ja, syns man inte så finns man 
inte. Det är ju lite det man har gjort med det samiska samhället; att inte syn-
liggöra det för mycket. Och när man väl gör det, så är det mer som att det sa-
miska ska passa in som en ”Dekorativ Nation”. Man måste påminna om att 
samer finns. Så det är klart att man då är överallt. I den vita kuben, och utan-
för den. För att nå alla samhällsklasser. Alla är människor, oavsett tjockleken 
på plånboken eller kulturell bakgrund.31

Anders konstnärskap kommer framförallt till uttryck i form av målningar, ofta större 
kollage med många målade lager och insprängda schablontryck på sammanfogade 
mdf-plattor, men även skulpturer, muralmålningar och gatukonst ingår i repertoaren. 
Förutom att hans verk uppträder i olika konstinstitutionella sammanhang och i offent-
liga miljöer – i form av muralmålningar och gatukonst – är Anders en flitig användare 
av sociala medier (Facebook och Instagram), där han ibland offentliggör olika alster.32 

Anders gjorde sig känd runt början av 2010-talet för sina stora assemblagemålningar, 
ofta innehållandes ett tydligt och, för många, provokativt symbolspråk, där bland annat 
kranium och fascismreferenser kommit att bli något av hans visuella signum. Han har 
vid flera tillfällen uttryckt hur konsten fungerar som en ventil för ilska. Denna ilska 
riktas företrädelsevis mot svenska statliga företrädare (inte minst Länsstyrelsen), men 
där bor också en djupt rotad konflikt samebyar emellan, där hans egen renskötande 
familj ingår, vilket ofta figurerar som tema i hans verk. Här framhåller han gärna hur 
familjen bedriver en form av ”gerillarenskötsel” som överlevnadsstrategi, och att po-

29  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015, september 2016, justerat utifrån samtal i 
augusti 2020. 
30  För en mer komplett lista över utställningar, se http://anderssunna.com/
31  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015, justerat utifrån samtal i augusti 2020. 
32  Den gatukonst som ingår i materialet har jag antagit som Anders Sunnas skapelser. Det finns fog för 
att dra sådan slutsats, bland annat då fotografiska avbilder av de verk som ingår i studien utgör betydande 
del av materialet på hans instagramkonto, inklusive foton på de faktiska stencilerna genom vilka motiven 
sprayats. Vissa schablonsprayade gatukonstbilder finns även i form av screentryck, eller utgör deltaljer i 
hans andra målningar. Anders framhåller dem på så sätt som sina, men då gatukonsten tenderar att vara 
en typ av konstnärlig praktik som innefattar ett visst illegalt element i sig, vill jag inte skriva under på att 
det är Anders som hållit i sprayflaskan. Han har heller, vare sig i skrift eller verbalt, bekräftat för mig att 
det är hans verk. 
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tentialen han sett i att synliggöra denna problematik genom konsten legat till grund 
för hans val av att satsa på en konstnärskarriär. Samtidigt som konsten fungerar som 
en ventil för ilska och frustration, menar Anders att han upplever skapandeprocessen 
som glädjande: 

Jag har ju väldigt kul när jag gör grejerna. Folk kanske tror att man är jätte-
arg, men man har ju jävligt roligt.33

Förutom att ta makten över sina egna känslor av ilska och frustration genom att kana-
lisera dessa genom det konstnärliga skapandet, menar Anders att han även därigenom 
i viss mån tar makten över situationen:

De har ingenting att säga till om. Börjar de ifrågasätta och anmäla, får man 
uppmärksamhet. Är de tysta så får man ändå uppmärksamhet från andra. Så 
hur de än gör, sitter de i klistret.34 

I anslutning till sin konstnärliga praktik håller han ofta föreläsningar kring centrala teman 
för gestaltning, och bedriver konstinriktade workshops med framförallt ungdomar. I 
ett av våra samtal frågar jag Anders om han upplever att hans konst eller konstnärliga 
verksamhet förändrar något. Han svarar:

Ja, man sprider ju ett budskap som skolorna inte har gjort. Så det behövs ju i 
alla fall. Men det kommer inte förändras över en natt, det går inte. Man mås-
te ha tålamod. Det gäller att nöta, nöta, nöta och ha tålamod.35 Även vatten-
droppar kan göra hål i en sten, så håller man på länge nog får man tillslut hål. 
En kamp mot kolonialism är inte ett sprintlopp, utan det är ett maraton, och 
staten har ekonomi för konflikter.36

I denna studie analyserar jag ett urval av Anders verk och verksamhet associerad till 
utställningen Maadtoe, musikvideon We Are Still Here, samt ett urval av målningar, 
screentryck och gatukonst som (förutom i dess offentliga, fysiska miljöer) figurerar 
på Anders webbplats37 eller konton på de sociala medieplattformarna Facebook38 och 
Instagram39.

Jörgen Stenberg

Att nå ut med ett budskap; det krävs ju ett medel. Det går inte att nå ut med 
bara ett pressmeddelande. Utan man måste förmedla. Och det är ju där det 
kulturella har kraften; att förmedla. Jag tror att det är via scenen och musi-
ken man påverkar tusen gånger mer än att göra ett yttrande till exempelvis 
Länsstyrelsen eller riksdagspolitiker. Handlingen som man gör på scenen och 

33  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.
34  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015..
35  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.
36  Mejlkorrespondens augusti 2020. 
37  http://anderssunna.com/
38  https://www.facebook.com/anders.sunna 
39  https://www.instagram.com/anders_sunna/
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berättandet och kontexten som man sätter in en jojk i, han påverkar motta-
garen på ett mycket, mycket, djupare plan. Och via den spridningen som jag 
också kan få i moderna tider med internet och allt det där så når man ju ut 
på ett helt annat sätt. Det ser man ju med de här som har nått ut, vilken be-
tydelse det har haft. Både för medvetandet inom den samiska gruppen, så att 
säga, men även utåt.40

Jörgen Stenberg (f  1972) är jojkare och renskötare, och tidigare ordförande under två 
mandatperioder i Malå sameby. Han började jojka som elev på Samernas utbildnings-
centrum och ses idag som en av vår tids största jojkare. I början var jojkandet mest en 
kul grej, berättar han, men med tiden har det kommit att bli ett allt viktigare verktyg 
för att förmedla sådant han finner betydelsefullt, och utgöra ett medel för den form av 
dekoloniseringsprocess där återtagandet av samiska praktiker och tankesätt står i centrum. 

Jojk är en särskild, samisk musikalisk form som kan användas för en rad syften och 
uttryckas på olika sätt. Förutom att den har ett särpräglat läte, skiljer sig filosofin kring 
jojken, och därmed dess funktion, från många andra musikgenrer. Till skillnad från en 
sång är jojken inte en gestaltning av någon eller något. Snarare är jojken denna någon, 
detta något, en bit av dess essens eller frekvens, förmedlad – och således manifesterad 
i annan form – av jojkaren. Vid ett föredrag under Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan 
i Umeå 2013, förklarar jojkaren Per-Niila Stålka det som att allt och alla har en egen 
jojk, och det är den skicklige jojkarens uppgift att uppfatta och förmedla den vidare.41 
Jojkar du någon icke fysiskt närvarande fyller du rummet med dennes persona eller ande 
under tiden jojken varar (DuBois 2006, s 67). Därför talar man ibland om att jojken 
återkallar den/det som jojkas, och även kan användas i sådana syften specifikt (ibid). I 
bakgrundskapitlet har jag skrivit om jojken som politisk; hur den länge bannlysts och 
stigmatiserats, och samtidigt använts som ett motståndsmedel, såväl utåt- som inåtriktat 
(Gaski 1987; Hilder 2012). Det har hänt att Jörgen använt jojken som protestmedel, 
exempelvis i Riksdagshuset 1993 i samband med beslutet att släppa småviltsjakten fri 
klubbades – den fråga som rättsfallet ”Girjas mot Staten” under åren för denna studie 
åter behandlat. Det var emellertid inte som motståndshandling som Jörgen började jojka: 

Jojken, både på skiva och när jag uppträder, är ju mitt sätt att förmedla min 
vardag. Om renskötselns utmaningar och glädjeämnen. Det var egentligen 
så jag hamnade på scen från första början; genom att jojken skulle användas 
som ett hjälpmedel på olika konferenser och politiska möten för att förmed-
la kulturen och allt det där med mer än bara ord. Så det egentliga målet är det 
där att förmedla det känslomässiga och utmaningar och sådant på ett djupare 
sätt än med bara ord, och det är det som gjort att jag hamnat på scen överhu-
vudtaget. Jag ser mig inte som en artist, det skulle jag aldrig beskriva mig själv 
som. Utan jag är förmedlare.42  

Däremot var det ingen självklarhet att han skulle börja jojka, berättar Jörgen, inte som 
skogssame: 

40  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017 
41  Lars Thomasson symposium onsdag 6 mars 2013.
42  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
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Det var ju en stor konflikt mellan skogsbruket och skogsrenskötseln. Det var 
ju därför all skogsrenskötsel söder om Vindelälven upphörde att existera. Det 
var ju en uttalad målsättning man hade; att den skulle upphöra. Och det ser 
man ju, att dagens lagstiftning bygger utifrån det. Det är ju olika lagstiftning 
för skogs- och fjällrenskötseln, där skogsrenskötseln har klart svagare ställ-
ning. Och det bygger ju på den här rasistiska synen att man inte var lika myck-
et same. Det är inga som är födda på 1900-talet som har fått jojkar i vårt om-
råde. I princip. Det är ett glapp från de här som var född på 1880/90-talet till 
1990-talet. Jojkandet upphörde, helt enkelt.

MS: Varför skulle du säga att folk sluta jojka under den här tiden?

Ja men det är ju generellt med skambeläggningen, och med det följer ju språ-
ket och allting. Renskötseln i sig höll ju på att upphöra. He va ba ogjort. Så min 
föräldrageneration, som föddes på 1920/30-talet, de var ju bara glad att någon 
överhuvudtaget fortsatte. Eftersom de hade växt upp i tider då det inte var 
en självklarhet till någonting. Så de upplever att generationerna efter har tagit 
över fanan, alltså för att föra de samiska frågorna vidare. För på 1940/50-ta-
let var det inte självklart att det skulle bli så. Hur utvecklingen skulle bli. Inom 
skogssamiskt område har nästan allt språk och jojk försvunnit. Att jag så tidigt 
i livet engagerade mig i kultur- och rättighetsfrågor väckte en del ont blod. Jag 
uppfattades av en del som att jag försökte vara något som vi skogisar inte är; 
samisktalande och jojkkunniga.43

År 2013 släppte Jörgen albumet ”Jörgen Stenberg”, vilket ingår i studien. Själva jojkarna 
eller de musikaliska arrangemangen analyseras inte närmare i studien, däremot en mu-
sikvideo samt text och bild ur CD-konvolutet.  Jörgen lyfter fram dessa som väsentliga 
kontextualiserande komponenter för det han försöker förmedla genom musiken på skivan: 

Jag vill sätta in varje jojk i ett sammanhang. Men språkmässigt är jag ganska 
hämmad i samiskan, och har haft som en spärr i att använda berättande i joj-
ken. Ord har kommit lite på bakkant. Därför blir det ännu viktigare att sätta de 
här jojkarna i sitt sammanhang och förklara känslor och hela den där biten. Så 
det har varit en ganska stor process att skriva till varje jojk i det där lilla häftet.44

På samma sätt som Jörgen ser på CD-konvolutet som viktigt för att sätta jojken i sitt 
sammanhang, lägger han stor vikt vid mellansnacket då han uppträder:

När man pratar når man ju bara som till öronen, och i bästa fall till hjärnan. 
Med jojken så når man ju andra... Man öppnar upp sig på ett annat sätt, och då 
börjar man ju höra annorlunda också till det som sägs när man då pratar. Då 
har man som öppnat upp dörrarna, på ett psykologiskt plan, mellan varandra. 

Som renskötare och periodvis ordförande i samebyn har Jörgen en hel del att göra med 
andra markintressenter, och även här ser han att jojken fyller en viktig funktion av att 
förmå förmedla det som annars lätt hamnar utanför rådande diskurs:

43  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
44  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
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Oftast när man pratar om att hävda land och hävda rättigheter blir det ett 
väldigt tekniskt perspektiv. Att störningszonen från ett vindkraftverk är tre 
kilometer, eller förlorat bete x antal dagar kostar si och så mycket i foder att 
ersätta och merarbeten och så. Det blir väldigt tekniskt. Men den andliga re-
lationen till renarna och markerna, det är ju viktigt att den dimensionen kom-
mer fram. Och det har jag försökt också att använda i vissa sammanhang. Att 
jojken är ett sätt att hävda bruket, och att en plats eller ett område, oavsett om 
det är en flyttled eller vad det är, kan ha en annan funktion eller djupare inne-
börd på andra plan. Och där blir jojken ett medel i att förmedla den biten.45

Jörgen menar att västerländska perspektiv eller tankesätt för att förstå och beskriva 
renskötseln och markanvändningen kommit att dominera, och i detta avseende ser 
han jojken som ett sätt att istället förmedla samiska perspektiv: 

Jag brukar inte använda själva ordet dekolonisering så mycket själv, men frå-
gan som sådan är ju ytterst aktuell. T.ex. kring det här med svårigheterna i att 
hävda ett område utifrån att man är ett folk och har en känslomässig, andlig 
relation till platsen, att det har en betydelse på det viset. Bara för att du är ren-
skötare, bara för att du är same, behöver ju inte det innebära att du är kultu-
rellt medveten eller att du har den synen. Att enbart prata om saker och ting 
utifrån störningszoner och så, istället för att prata om det utifrån andra per-
spektiv som bygger på det samiska. Att det liksom fått stå tillbaka. Men ge-
nom att lyfta det hela, det är ju en del av kanske en dekoloniseringsprocess. 
Det finns ju renskötare som ser sig enbart som näringsutövare, som kanske 
inte ens ser sig som samer. Att man har tappat den identiteten. Vad det inne-
bär i förlängningen är ju ett hot mot oss som folk. Hur ska man kunna häv-
da rättigheter om man inte ens själv betecknar sig som ett naturfolk? Utan 
att man bara gör det från näringsmässiga grunder. Då är man ju som körd. 
Så det är också en del i det där; den mentala dekoloniseringen.46 

Under 1960-talet började en mer diversifierad samisk musikscen växa fram, i vilken 
jojken fortfarande var en viktig del av uttrycket, men även andra musikaliska influenser 
började framträda mer tydligt, inte sällan i kombination med jojken (Hilder 2015). Jörgen 
är noga med att särskilja jojk från jojkinspirerad musik, men lägger i det ingen större 
värdering. Likt hur jojken inom forskning beskrivits som en symbol samisk kulturell 
överlevnad (Hilder 2012, s 163) är det även något Jörgen ser, men inte enbart gällande 
jojken, utan också när det kommer till återtagandet eller anammandet av andra samiska 
kulturella praktiker och uttrycksformer: 

Medvetandegörandet till mitt eget samiska folk om den egna historien och 
förståelse för vem man är, är ett av de viktigaste stegen att ta för att kunna gå 
framåt rättighetsmässigt. Man kan aldrig sakna eller strida för något som man 
inte vet att man haft. En jojkkurs för barn, en till sin ursprungsplats återslä-
pad kåta, eller en jojk i modern musikalisk förpackning förmedlad via sce-
nen eller radion, är handlingar som i min värld är var för sig små steg mot ett 
större syfte: samisk frigörelse.47

45  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017..
46  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
47  Jörgen Stenberg i messengerkorrespondens, januari 2017..
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MATERIAL SOM VÄGLEDANDE I VAL AV TEORETISKA BE-
GREPP

Gemensamt för samtliga deltagare i projektet är att de, på ett eller annat sätt, framhål-
ler att de vill påverka till förändring genom sin konst eller sitt konstnärskap. De har 
alla en kritisk tanke med sitt konstnärskap – inte nödvändigt enbart så, men likväl 
– och denna kritik rör i stor utsträckning förtryckande strukturer eller obalanserade 
maktförhållanden generellt, eller mer specifikt samiskt samhälle i relation till svenskt, 
eller andra koloniala strukturer och influenser som begränsar utrymmet för samiskt 
självbestämmande, kulturella praktiker och välmående. Vad som sedan synliggörs, vilka 
narrativ som förmedlas, är en fråga som behandlas i de empiriska kapitlen. Att genom 
konsten kunna påverka till någon form av förändring relaterar forskningsdeltagarna 
till perspektiv på konst som ett verktyg som förmår beröra mottagaren känslomässigt. 
Såväl Anders Sunna som Ti/Mimie Märak och Jörgen Stenberg menar att konsten har 
en särskild förmåga att påverka människan genom dess emotionella element; att den 
kan beröra människan känslomässigt, och att verkets budskap därmed kan nå fram 
eller in i mottagaren på ett djupare plan än andra former av kommunikation. Jörgen 
är även inne på hur själva konstformen som sådan, när det kommer till jojken, har en 
särskild förmåga att förmedla det som bortom sitt medium skulle vara svårt. 

Forskningsdeltagarna resonerar i våra samtal kring vilka de avser nå med sin konst. 
Gemensamt för dem är att de på ett övergripande plan inte riktar sig till någon specifik 
mottagare eller mottagargrupp, men att vissa verk eller delar av deras verksamhet kan 
vara mer eller mindre riktade, exempelvis mot samer, icke-samer, myndighetsperso-
ner, skolungdomar, allmänheten. I de kommande empiriska kapitlen kommer möjliga 
mottagare i relation till specifika verk utgöra del av analysen (jfr Rose 2016). Samtliga 
framhåller behovet av att synliggöra samiska perspektiv på samtiden, och att konsten 
– oavsett form och ton – blir ett sätt att göra det på. Konsten som mer eller mindre 
ett verktyg för att synliggöra något där bakom – ett budskap – framstår som centralt 
i samtliga forskningsdeltagares motivation för konstnärlig praktik. Jenni Laiti påtalar 
ofta – inte minst i sammanhang då hon suckar över att behöva resa till olika vernissage 
för att skåla i bubbel och agera pressmotiv – hur det hela överhuvudtaget inte handlar 
om henne själv eller andra personer bakom Suohpanterrors verk. Inte heller handlar 
det egentligen om konstverken som sådana, utan det är budskapen som manifesteras 
genom konstnärerna i verken som är det väsentliga. Hon går till och med så långt 
som att ifrågasätta Suohpanterrors arbeten som konst, eller de själva som konstnä-
rer. Snarare är de manifestationer av budskap; berättelser som just här tagit den här 
formen. Jörgen är delvis inne på samma linje, där han menar att han inte ser sig som 
någon artist, trots att han uppträder med musik och ofta blir anlitad i egenskap av 
sådan. Istället ser han sig som förmedlare, där det som förmedlas genom berättelsen 
och jojken är centralt. Därför är det heller ingen slump att hans album kommer med 
en CD-bok genom vilken varje jojk kontextualiseras, och att han lyfter fram detta 
konvolut som nog så betydelsefullt som själva jojkarna och musiken. Detta är även 
anledningen till att musiken inte finns tillgänglig på streamingtjänsten Spotify. Även 
om albumet därigenom skulle kunna få större spridning och nå fler mottagare, har 
Spotify inget utrymme för berättelserna kring spåren, varför en central poäng med 
verket skulle riskera gå förlorad.  
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Då forskningsdeltagarna använder sig av en rad olika konstnärliga praktiker och uttryck, 
och gemensamt för dem är att försöka påverka till någon form av samhällsförändring, 
lämpar sig begreppet artivism för att ringa in det konstempiriska materialet. När de 
därtill på olika sätt ställer sig kritiska till koloniala förhållanden i samtiden, och försöker 
förändra förutsättningarna för samisk kulturs välmående, framstår dekoloniserings-
begreppet som lämplig inramning för att tolka deras konstnärliga verksamhet. Dessa 
två teoretiska begrepp, tillsammans med materialet i fråga, understödjer i sin tur valet 
av analysmetoder som redogörs för härnäst.

NARRATIV TEORI och ANALYSMETOD

Utifrån hur begreppet artivism används inom ramen för denna studie – konstnärliga 
verk och praktiker som syftar till att påverka till samhällsförändring – och hur forsk-
ningsdeltagarna beskriver sin konstnärliga verksamhet, kan studiens empiriska material 
undersökas som artivism. Det väcker frågor kring vilka samhällsförändringar forsk-
ningsdeltagarna försöker åstadkomma, hur de använder sin konstnärliga praktik för att 
påverka till sådan, och vad som händer när denna artivism uppträder i olika samhälleliga 
kontexter. I och med valet att utgå från att materialet uppträder i en kolonial kontext, 
och att den samhällsförändring som eftersträvas genom denna artivism har med de-
kolonisering att göra, är det också i förhållande till dekolonisering (såsom begreppet 
definierats i Teoretiska begrepp) som resultaten av studiens analyser diskuteras. Då hela 
det empiriska materialet definieras som uttryck för artivism kan det behandlas utifrån 
samma premisser. När det kommer till vilka faktiska konstformer forskningsdeltagarna 
använder sig av, framstår materialet genast som mer diversifierat. Här samsas stora 
målningar med digitalt producerade bilder, jojkframträdanden, gatukonst, musikvideor, 
poetiska texter och framträdanden, demonstrationer och direktaktioner med konstnärliga 
inslag och andra typer av performativa akter. Dessa verk uppträder i sin tur inom en 
rad varierande arenor, vilket bland annat innebär att de når olika typer av mottagare, 
vilket i sin tur påverkar verkens sociala och politiska betydelser (jfr Kohler Riessman 
2008; Rose 2016). För att kunna upprätthålla en systematik i undersökningen, krävs 
alltså en metodologi flexibel nog att kunna tillämpas på ett material som spänner över 
en rad genrer, och samtidigt ger tillträde till essensen av det som utforskas i studien, 
på likvärdiga grunder för varje typ av verk. Här strävar jag efter att ta ett steg tillbaka 
från verken, för att istället rikta blicken mot vad denna konst – oavsett form – gör. 
Utgångspunkten är att det verken gör, eller det avsändarna av dessa verk försöker göra 
med dem, är att berätta. De försöker säga något med konsten, i hopp om att kunna 
påverka och förändra samhället. Detta innebär i sin tur att verken i fråga kan ses som 
meningsbärande berättelser, eller berättelser med ett syfte. För att studera dem som 
sådana finns väletablerade forskningsmetodologier inom narrativ forskning.  

Begreppet narrativ handlar om meningsskapande eller berättelser som har ett syfte  
(Johansson 2005; Kohler Riessman 2008; Holstein & Gubrium 2012). Från det narrativa 
forskningsfältet används i denna avhandling huvudsakligen den feministiska sociologen 
Catherine Kohler Riessmans Narrative Methods for the Human Sciences (2008). Kohler 
Riessman presenterar narrativa analysmetoder för undersökningar av konstnärligt ma-
terial. De utgår från att de narrativa berättelserna innehåller olika element – händelser, 
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karaktärer, platser – som är mer eller mindre medvetet utvalda, organiserade och sam-
mankopplade för att bilda någon form av meningsfullt mönster eller budskap (Kohler 
Riessman 2008). Denna typ av berättande använder människan både för sin egen del 
och i sociala sammanhang, till exempel för att skapa reda i kaos, finna mening i svåra 
erfarenheter, möjliggöra för identifikation och gruppsamhörighet, rättfärdiga känslor 
och handlingar, övertyga sig själv och andra om sin sak samt underhålla, vilseleda eller 
engagera mottagaren av berättelsen (idem, s 8-10). Narrativ skapar vi alltså både för att 
göra oss förstådda, och för att förstå oss på något eller någon (idem, s 9). På samma 
sätt som vi som individer skapar narrativ om oss själva och våra erfarenheter kan även 
grupper, nationer och organisationer använda sig av narrativ för att säga något om 
vad eller vilka de är, och inte (ibid). Därmed spelar narrativ stor roll för identitetsska-
pande processer, både för individuella och kollektiva identitetskonstruktioner (ibid). 
Narrativ är därför väsentliga och vanligt förekommande inom sociala rörelser, både 
för att formulera gemensamma berättelser utifrån gemensamma erfarenheter och 
därigenom skapa grupptillhörighet, och för att generera empati, engagemang, övertyga 
om förändring och mobilisera (ibid). 

Då det konstempiriska materialet i avhandlingen antas som konstnärliga uttrycksformer 
som används för att påverka till samhällsförändring (artivism), ser jag därför möjligheter 
med att undersöka materialet som just narrativ. Narrativ forskning har oftast intres-
serat sig för talade och skrivna berättelser, som intervjutranskriberingar, etnografiska 
fältanteckningar, brev, dokument och annat tal- och skrivspråkbaserat material (idem, 
s 141). Kohler Riessman kommer ur den mer skrift- och talspråksfokuserade narra-
tiva traditionen, men utvecklar även teoretiska resonemang och analysmetoder för att 
inkorporera visuell eller annan form av estetisk representation som lämplig data för 
narrativa undersökningar. Då kommunikationsformer som kroppsspråk, ljud, bilder, 
musik, teater eller annan typ av konst också kan fungera som meningsfullt berättande, 
finns fog för att studera även dessa som narrativ, menar hon.

Narrativa analysmetoder används för att studera berättelser och berättande såsom 
meningsbärande. Som sådana bjuder narrativa berättelser in mottagaren att se utifrån 
berättarens perspektiv (idem, s 11). Som hemmahörande i den socialkonstruktionistiska 
traditionen utgår Kohler Riessman från att ett konstnärligt verk inte fångar en sekvens 
ur en faktisk och entydig verklighet. Skaparen bakom verket har agens och viss kontroll 
över möjliga tolkningar av det, genom till exempel valet av motiv, dess utformning och 
budskap (idem, s 143). Samtidigt är avsändarens kontroll aldrig fullkomlig, varför viss 
narrativ analys även fokuserar på mottagande aspekter av ett verk, i uttolkandet av dess 
betydelse. Därtill är det viktigt att poängtera att narrativ inte uppstår ur ett vakuum, utan 
konstrueras utifrån olika diskurser, t.ex. historiska, sociala, politiska, och mottas också 
olika beroende på tid och rum (idem, s 8). Vid narrativ analys är det därmed väsentligt 
att kontextualisera narrativen, och i sådan kontextualisering blir det viktigt att fråga sig 
vilka möjliga omgärdande diskurser som kan påverka verkets betydelse på olika sätt 
(idem, s 11). Inom en viss diskurs kan ett verks narrativ framstå som provocerande, 
och inom en annan som fullkomligt självklar, varför ett och samma verk samtidigt kan 
utmana, som bekräfta, beroende på dess sociala sammanhang. 
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Det de narrativa analyserna gör är att utläsa till exempel vad som berättas, på vilket sätt 
berättaren gör detta, varför en viss berättelse berättas, samt hur och varför det kan tolkas 
på olika sätt av olika mottagare eller i olika mottagande sammanhang. Då de doku-
menterade samtalen som ingår i avhandlingen (samtalsempirin) framförallt används 
för att kontextualisera – fördjupa förståelsen för – konstempirin är det i huvudsak vad 
forskningsdeltagarna säger som är av relevans. Här använder jag mig av Kohler Riess-
mans tematiska narrativa analysmetod. Den lägger inte mycket fokus vid narrativens 
form, utan kan användas för att utkristallisera olika teman som artikuleras inom en 
mängd narrativ. Fokus ligger vid poängen med en berättelse, eller ”the moral of  the 
story” (idem, s 62). 

För att undersöka konstnärligt materialet som just narrativ, föreslår Kohler Riessman 
olika tillvägagångssätt. Baserat på kulturgeografen Gillian Roses Visual Methodologies  
(2016) lyfter hon fram tre huvudsakliga analysområden som betydelsefulla att väga in 
i uttolkandet av verkets narrativ: aspekter relaterade till tillblivelse av verket, aspek-
ter relaterade till verket i sig själv samt aspekter relaterade till mottagande av verket 
(Kohler Riessman 2008, s 144-145; Rose 2016, s 24-144). Rose identifierar även ett 
fjärde analysområde som kritiskt vid avgörandet av var och när betydelsen av ett verk 
görs, nämligen aspekter relaterade till verkets cirkulering. Dessa fyra områden tycker 
hon sedan ska undersökas utifrån tre modaliteter: teknologisk, kompositionell, och 
social modalitet (2016, s 24). Samtidigt understryker hon att få studier undersöker varje 
aspekt och modalitet av ett verk, utan att valet ofta vilar på den teoretiska ingången i 
projektet (idem, s 49). I denna studie har jag valt att ta med förhållandevis många verk, 
från olika avsändare, som uppträder i en mängd skilda kontexter, och som dessutom 
som konstformer betraktade tillhör olika genrer. Detta gör det praktiskt omöjligt att 
undersöka varje aspekt och modalitet för varje verk, samtidigt som ett uteslutande av 
någon av de fyra aspekterna helt och hållet skulle begränsa analysen påtagligt. Det jag 
därför gjort är att förhålla mig till de fyra aspekterna i olika stor utsträckning beroende 
på verkets karaktär, och koncentrerat valet av modalitet till social modalitet. Denna 
modalitet, tillsammans med aspekter kring verket i sig, framhåller Rose som särskilt 
väsentlig i förhållande till material som studeras utifrån sin diskursiva påverkan, vilket 
alltså lämpar sig i detta fall. 

Social modalitet handlar om att ta med betydelsefulla diskurser i förhållande till verkets 
tillblivelse, verket i sig, verkets mottagande samt cirkulering, när dessa respektive as-
pekter undersöks. I denna form av diskursanalys lyfter Rose fram intertextualitet som 
väsentligt. Intertextualitet innebär att många betydelser i ett verk skapas i relation till 
andra (Kristeva [1969] 1980). Intertextuella undersökningar ställer frågor gällande hur 
verket relaterar till andra verk, texter eller berättelser (Rose 2016, s 188). I förhållande 
till flera av Suohpanterrors bilder kommer intertextuella element att vara påtagligt 
framträdande, då dessa ofta tydligt refererar till andra verk, till populärkulturella ska-
pelser eller reklam (subvertisering). När förlagan till sådana referenser bedöms som 
väsentliga för Suohpanterrors subvertiserade versions narrativ, ges dessa framträdande 
roll i analysen. Här uppstår frågor kring vad sådana referenser tillför till det huvudsakliga 
verkets narrativ. Därtill fungerar samtalsempirin i avhandlingen som stöd för att berika 
förståelsen för kontexter verken skapas inom, kommenterar, och uppträder i förhållande 
till. I övrigt analyseras verkens narrativ i förhållande till omgivande diskurser, baserat 
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på tidigare forskning om olika teman som framträder i verken. 

Den första aspekt som Kohler Riessman lyfter – verkets tillblivelse – undersöker hur och 
när ett verk skapats, sociala identiteter hos skapare och mottagare, samt andra aspekter 
som kan vara relevanta för skapelseprocessen (2008, s 144-145). Som utgångspunkt i 
förhållande till sociala identiteter utgår analysen från att forskningsdeltagarna identifierar 
sig som samer. Vidare antas att de, även om de framhåller att de representerar sig själva 
i sitt konstnärskap, likväl skapar konst som signalerar att avsändarens samiska identitet 
är av betydelse. Därför antas deras verk innehålla narrativ som rör någon aspekt av 
”det samiska”, ett större samiskt kollektiv, eller något som kan uppfattas så av verkets 
mottagare. Gällande när ett verk skapas kan på ett generellt plan sägas att majoriteten 
av de verk som ingår i studien är skapade och/eller uppträder mellan åren 2013 och 
2017. Vidare kontextualisering av verken diskuteras i samband med analysen av dem. 
Där belyser jag historiska och samtida aspekter av särskild relevans i förhållande till 
verkens narrativ. En samtidsbeskrivning och dess länk till väsentliga historiska processer 
lyfts även fram i avhandlingens bakgrundskapitel. Vissa av verken som ingår i denna 
studie är skapade och har använts som direkta kommentarer på ett visst samtidsför-
hållande, eller som reaktion på en specifik händelse. Detta blir då väsentligt att tydligt 
lyfta fram för att förstå verkens möjliga betydelser – både för verken i sig själva och i 
förhållande till den förändring verken eftersträvar. I andra fall är verken inte lika tydligt 
relaterade till någon specifik händelse eller har ett lika konkret syfte, och där blir den 
mer generella kontexten mer väsentlig att förhålla sig till och beskriva. 

Den andra aspekten att uppehålla sig vid, enligt Kohler Riessmans (och Roses) analys-
metoder, rör verket i sig (idem, s 144). Detta studeras i detalj och här undersöks hur 
innehåll, komposition och olika tekniker bildar en möjlig berättelse. Vad säger verket? 
Vilka känslor, moraliska anspelningar eller andra antydningar förmedlar det? (Becker 
1974). I relation till innehållet i verk som ingår i denna studie uppstår även frågor kring 
historiska och samtida händelser som utspelar sig i verken, och om väsentliga karaktärer 
(faktiska och fiktiva) som framträder, omtalas eller avbildas i verken.

Den tredje aspekten att undersöka handlar om mottagandeprocesser (Kohler Riess-
man 2008, s 144). Denna del av analysen kan väga in mottagares respons, berättelser 
mottagare må tillföra ett verk, eller texter som kan guida upplevelsen av ett verk, t.ex. 
titlar, utställningstexter, hashtaggar (ibid; Rose 2016, s 38). Verkens eventuella titlar, 
medföljande hashtaggar och annan text, exempelvis i anslutning till bilder som upp-
träder i sociala medier, kommer att analyseras. Däremot ingår ingen receptionstudie, 
där mottagares respons eller perspektiv på konsten i fråga finns med i materialet och 
i studien. Denna avgränsning har bedömts som nödvändig i förhållande till studiens 
omfång, och har motiverats utifrån hur Rose betonar att andra angreppssätt finns 
att tillgå för att analysera konstens betydelser. Utöver receptionsstudier finns andra 
aspekter att förhålla sig till för att undersöka mottagande. Kohler Riessman lägger till 
exempel vikt vid var den tilltänka mottagaren är positionerad, och i relation till detta 
uppstår frågor kring vilken typ av mottagare verket riktar sig till. Finns olika möjliga 
mottagare för detta verks narrativ, och hur påverkar i så fall det möjliga tolkningar 
av narrativet? I mottagandeprocessen undersöks även var och när ett verk uppträder, 
och vem eller vilka som då finns där att bevittna det. Rose, som koncentrerar sig på 
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visuellt material, skriver: 

The seeing of  an image [...] always takes place in a particular social context 
that mediates its impact. It also always takes place in a specific location with 
its own particular practices. [...] These different locations all have their own 
economies, their own disciplines, their own rules for how their particular sort 
of  spectator should behave, including whether and how they should look, and 
all these affect how a particular image is seen (Rose 2016, s 20-21). 

Denna kontextuella läsning är inte minst relevant då det kommer till verk som är 
av den performativa karaktären, eller verk som fungerar som direktaktioner eller i 
protestsammanhang. Här blir tidpunkten, platsen och vilka som finns närvarande 
synnerligen väsentliga faktorer att väga in i analysen, och – som Rose är inne på – vad 
som vanligtvis förväntas i sådan kontext, och hur den performativa akten då står i 
förhållande till sådana förväntningar. 

Roses fjärde analysaspekt (den som Kohler Riessman uteslutit), dvs. verkets cirkula-
tion, handlar om hur ett verk färdas, och betydelser av sådan förflyttning (Rose 2016, 
s 34). Denna aspekt lyfts även fram som central för förståelsen av konstens politiska 
implikationer av författarna till Sensible Politics som skriver: 

Politics does not lie within an image, as if  the only political exchange at sta-
ke is lodged in the hermeneutical ability to decode a meaning that inheres 
in a text. Rather, the modes of  circulation and of  making public are forms 
of  political action in and of  themselves (McLagan & McKee 2012, s 17-18). 

Attending to political aesthetics […] demands not just an examination of  the 
visual forms that comment upon and constitute politics, but analysis of  the 
networks of  circulation whereby images exist in the world and the platforms 
by which they come into public prominence (idem, s 10).

Aspekter gällande verkets cirkulation relaterar i hög grad till analys av mottagande 
aspekter genom att det, i viss mån, handlar om (nya) kontexter som verket uppträder 
inom, och därmed bör analyseras i förhållande till, i undersökningen av dess kritiska 
betydelse. I anslutning till vissa verk som ingår i studien är cirkulation en synnerligen 
väsentlig analysaspekt, i andra fall har det bedömts som mindre avgörande för verkets 
kritiska betydelse (en avgränsning även i förhållande till studiens omfång). Särskilt i de 
verk som är av mer performativ karaktär framstår användandet av sociala medier för 
att dokumentera och sprida manifestationen till andra mottagare än dem på fysisk plats 
som en väsentlig del av den performativa akten. Vilka kanaler eller plattformar som 
används, och betydelsen av detta i förhållande till mottagandeaspekter framstår i dessa 
fall som väsentliga att väga in i analysen. I vissa fall förflyttas verk som ursprungligen 
använts i mer performativa protestaktionssammanhang till konstutställningsarenor, 
vilket ger upphov till frågor gällande verkets förändrade betydelse beroende på var 
det uppträder och tillsammans med vilken annan typ av konst (jfr Rose 2016, s 37). 
I andra fall, exempelvis gällande gatukonst, går det även att se att det ursprungliga 
verket i fråga avbildats och uppträder i andra användare av sociala mediers konton, 
än konstnärens egna. Detta kan ses som en cirkulering av ett verk värd att belysa och 
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analysera betydelsen av, exempelvis genom att ställa frågor kring vilka sociala processer 
sådan förflyttning av ett verk innefattar (ibid).  
   
Utifrån dessa fyra aspekter och social modalitet ställs ingående samma analysfrågor till 
samtliga verk i studien. Däremot skrivs inte analysfrågorna fram på samma systematiska 
sätt. Istället följer studien några huvudsakliga narrativ som framträder genom analysen 
av verken, och är strukturerad utifrån dessa narrativ mer samlade. Då flera parallella 
men ändå relaterade berättelser kan uppträda inom ett och samma verk, och vissa verk 
– ställda i relation till andra – har vissa överlappande berättelser, innebär detta att vissa 
analyser av olika verk diskuteras samlat, och olika analyser av ett och samma verk kan 
framträda i olika delar av avhandlingen. Därtill överlappar ibland svaren på de analytiska 
frågorna varandra, varför ett systematiskt framskrivande utifrån analysfrågorna skulle 
medföra en text med många onödiga upprepningar. Dessa analysfrågor bör därför ses 
som en bakomliggande analytisk struktur.

Sammanfattningsvis antas verken i denna studie som artivism, och de analyseras som 
narrativ – berättelser med ett syfte. Detta motiveras i första hand utifrån att forsk-
ningsdeltagarna angett att de försöker påverka till samhällsförändringar – utifrån någon 
form av samisk synpunkt – genom sitt konstnärskap. Då artivism kan omfatta vilken 
konstnärlig praktik som helst, och denna studies material spänner över flertalet genrer, 
har narrativ teori och analysmetod framstått som lämplig, då sådan kan användas för 
att systematiskt undersöka vad det är skaparen eller användaren av verket vill förmedla 
och åstadkomma, oavsett verktyg (text, tal, kroppsspråk, konst osv.). För att undersöka 
vad det är med samhället som forskningsdeltagarna försöker förändra genom konsten, 
behöver framträdande narrativ ställas i relation till relevant samhällskontext. I studier 
av konstens kritiska (politiska, förändrings-) potential är det väsentligt att inte enbart 
fokusera på verket i sig, utan även undersöka hur det uppstått och vilka arenor eller 
sociala kontexter som det uppträder inom (Rose 2016; McLagan & McKee 2012). 
Kohler Riessman presenterar analysmetoder för att undersöka verkens narrativ – be-
rättelser med ett syfte – och genom Roses bidrag fokuseras mer på verkens kritiska 
betydelser eller förändringspotential. Här menar jag att Kohler Riessmans och Roses 
angreppsätt förenar sig lämpligt i förhållande till föreliggande studie, då verkens nar-
rativ först undersöks, varefter dessa narrativs betydelser diskuteras i relation till den 
förändring som verken, i egenskap av artivism, "vill" åstadkomma. 
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BILDEN AV KOLONIALISM

Avhandlingen inleddes med en beskrivning av hur konst användes som aktivistiskt verktyg 
i anslutning till gruvkonflikten i Gállok, sommaren 2013. I denna artivism framträdde 
narrativ om att den specifika konflikten ingår, och bör förstås, inom ramen för en större 
kolonial problematik. Föreliggande kapitel ägnas åt detta tema och fokuserar på hur 
narrativ om kolonialism implicit och explicit artikuleras genom forskningsdeltagarnas 
konstnärliga praktik. I det första delkapitlet koncentrerar jag mig främst på delar av 
materialet där kolonialism uttrycks explicit i verken och de berättelser som framträder 
i dem. I de efterföljande två delkapitel har jag samlat material med narrativ som mer 
implicit berättar om kolonialism. Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion 
om hur kolonialism och koloniala subjekt framträder i materialet, samt de artivistiska 
praktikernas betydelse i förhållande till de föreställningar som förmedlas. 

O/SYNLIGGÖRANDE AV KOLONIALISM

Till kolonialismen
På ett elskåp invid skateparken i Umeå, nere vid älven, bredvid Umeå Energis kontor 
sitter en bild uppklistrad. Den föreställer en liten koltklädd figur i färd att kasta en bomb. 
Jag besöker platsen en sensommardag 2019, tar ett foto av figuren, som vid det laget 
hunnit bli ganska väderbiten. Just denna version av den. Den bombkastande figuren 
är Anders Sunnas skapelse. Bilden är framställd genom stencilteknik, vilket innebär 
att ett och samma motiv i princip kan dupliceras ad infinitum. I detta fall återkommer 
i grunden samma bild i form av gatukonst, som affisch, som detalj i andra konstverk, 
såväl som väggmålning i utställningssammanhang. I sin gatukonstform uppträder verket 
sprayat eller tryckt och fastklistrat i en mängd olika offentliga miljöer. Utöver detta 
har Anders i vissa fall även fotat av den i sin gatukonsttappning och publicerat dessa 
bilder på sin hemsida, facebook- och instagramsida.1 Därtill har även andra användare 
av sociala medier fotograferat gatukonstversionen i olika miljöer och publicerat dessa 
bilder på sina konton. På sin hemsida listar Anders olika verk han ligger bakom, och 
denna bombkastande koltbärare har han gett titeln To Colonialism (Fig 1).2 I vissa av 
stencilens versioner har även själva bomben försetts med samma text. Utöver denna 
applikation är verket i sin grundutformning detsamma, oavsett var det uppträder.

Verket fungerar delvis som Anders tagg, som en markering av att ”Anders Sunna was 
here”, varhelst verket uppträder. Detta då denna figur kommit att utgöra ett tämligen 

1  http://anderssunna.com/, https://www.facebook.com/anders.sunna, https://www.instagram.com/
anders_sunna/ (hämtade 2019-09-26).
2  www.anderssunna.com (hämtad 2018-10-24).
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välkänt signalement associerat till honom, för den som är bekant med hans konst. Denna 
markering inrymmer dock även berättelser som fungerar bortom Anders Sunna som 
given avsändare. Verket i sig själv bildar ett narrativ om att kolonialism finns och att ett 
samiskt, anti-kolonialt motstånd bedrivs. Är titeln känd eller stöter en på en version där 
texten ”To Colonialism” applicerats på bomben, framträder det explicit formulerade 
anti-koloniala narrativet som tydligast.3 Genom att direkt adressera kolonialismen här 
och nu möjliggörs föreställningen om kolonialism som något verkligt och verksamt, 
här och nu när verket uppträder. Genom att det som ges ”till kolonialismen” är en 
bomb, och denna bomb levereras av en koltklädd figur, framträder berättelsen om att 
ett samiskt, anti-kolonialt motstånd bedrivs, varhelst och närhelst verket uppträder. 
Verket är tämligen exceptionellt i sitt slag, då vare sig gatukonst med tydligt markerade 
samiska narrativ, eller explicit formulerade anti-koloniala, är något som dessförinnan 
präglat den här typen av offentliga rum i Sverige.

När figuren uppträder som gatukonst, och därmed tar plats i det offentliga rummet, 
inte bara synliggörs dess narrativ i offentlig miljö, utan verkets omgivning vävs också 
in i narrativet. Omgivning blir en del av verkets narrativ, och verkets narrativ sätter sin 
prägel på platsen där det placerats. Varhelst verket uppträder, uppträder kolonialism, 
berättar verket. Varhelst verket uppträder, uppträder likaså samiskt anti-kolonialt 
motstånd. I vissa fall slår den anti-koloniala motståndaren till ganska precist, och som 
betraktare förstår man att just här kommer kolonialismen till uttryck på just det här 

3  Är titeln inte känd, och i bilden som inte innehåller texten ”To Colonialism”, är det fortfarande tydligt 
att här uttrycks någon form av samisk protest, men denna protesthandling knyts inte nödvändigtvis till 
en anti-kolonial diskurs. 

Fig 1. Anders Sunna – To Colonialism
Foto: Moa Sandström

Fig 2. Anders Sunna – To Colonialism 
Foto: Anders Sunna
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sättet, exempelvis när figuren sprayats på ett vindkraftverk görs vindkraften till del av 
narrativet om kolonialism (Fig 2).4  

Vindkraftverk slår ut renskötseln i de områden de placeras i, då renen undviker dessa 
(Skarin, Sandström & Alam 2018). Ibland – åtminstone i folkmun – talas om vindkraften 
som en form av ”grön kolonialism”, med hänvisning till vindkraft som en förnyelsebar, 
och därmed så kallad grön, energikälla, vilken samtidigt slår ut andra livsorganismer 
och orsakar direkta hinder för urfolkskulturella praktiker och näringar på urfolksmarker 
(Öhman 2009; Öhman m.fl. 2019).5 Problematisering av vindkraften, och etableringar 
av vindkraftsparker i renbetesland som del av en kolonial praktik, är ett återkommande 
narrativ i Anders Sunnas konst.6 Även Suohpanterror berör ämnet konstnärligt (se 
exempel i Fig 3, #skrik) och för Jörgen Stenberg är det en ständigt aktuell realitet, 
då en tilltagande mängd vindkraftparker på Malå samebys marker konkurrerar om 

4  En video av verket To Colonialism sprayad på ett vindkraftverk ligger på Anders Sunnas instagramsida, 
postad den 29 juni 2018, samt ett foto av detsamma postat 28 juni 2018 (hämtade 2020-08-23).
5  Ekokolonialism är en annan benämning på samma fenomen (jfr Beach 2004, sid 121). Åsa Össbo 
beskriver ekokolonial diskurs som en där prioritet ges ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling på 
ett globalt plan, framför lokal sådan och framför social hållbarhet (2014, s 253). 
6  Antalet vindkraftverk på svensk sida Sápmi har ökat från 48 stycken år 2003 till 704 stycken år 2014 
(Kløcken Larsen m.fl. 2016).

Fig 3. Suohpanterror – #skrik
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platsen, vilket för renskötselns del innebär en påtaglig belastning.7 Som illustration till 
spåret Lussas biejvijde (Tunga dagar) på sitt album använder Jörgen ett svart-vitt fotografi 
föreställandes en av dessa vindkraftparker. Snurra efter snurra sticker upp ur skogen 
och avtecknar sig i diset mot en gråmolnig himmel. Texten på CD-konvolutet lyder:

Trött, blöt och hungrig stod jag en sen septemberkväll och flådde en ren. 
Tunga känslor i mitt inre ville inte släppa taget. Som renskötare förväntas man 
ha sina renar på det land som renen ska nyttja under respektive årstid, men 
oavsett var man är så är man i vägen - en bromskloss. På marker där förfä-
der vandrat med renen i tusentals år har blommor, jordgubbar och trädgårds-
land, vägar, contortaplantager och grustag blivit det viktigaste. Det som styr. 
Ibland känner jag mig som en kvarleva från en annan tid, en annan verklig-
het. Renskötarens fria liv som jag älskar, där renen är i centrum, glider sakta 
bort mellan mina fingrar. Vindkraftverk för vindkraftverk. Gruva för gruva. 
Oavsett hur hårt jag knyter min hand så rinner det livet bara iväg från mig. 
Den kvällen i slakteriet, när sorgen över detta kändes svår, föddes denna jojk.  

Det Jörgen belyser i denna text i CD-konvolutet, är bland annat något av det kumulativa 
trycket på renskötseln, och vindkraften som inkluderad.8 Även om de 51 samebyarna 
på svensk sida Sápmi har renbetesmarker som täcker närmast halva Sverige, är ingen 
av dessa marker avsatta för renskötsel exklusivt, utan sådan bedrivs alltid i förbindelse 
med annan markanvändning (Sandström m.fl. 2003). Utöver markanvändning relaterad 
till gruvor, infrastruktur, skogsbruk, vattenkraft, turism och naturskyddade områden 
har vindkraften på senare tid kommit att utgöra en påtaglig aktör för renskötseln att 
förhålla sig till. Eftersom vindkraften verkar inom en hållbarhetsdiskurs med högt etiskt 
anseende, blir samisk markanvändning betraktad som en form av hinder för statens 
hållbarhetsmål (Lawrence 2014, s 1049). Samtidigt vittnar denna relativt nya källa till 
konflikt om långtgående historiska sådana gällande ägande av landet, där diskurser som 
argumenterar för att renskötseln behöver ge vika för ”civilisationens utveckling” går 
igen (ibid). Jörgens rader om hur renens liv skulle kunna utgöra noden kring vilken 
villkoren för markanvändningen utgick, men att ett sådant perspektiv och medföljande 
praktiker successivt blivit en mer och mer avlägsen verklighet, kan förstås i ljuset av 
denna fortsatt pågående process. 

Då Anders Sunnas anti-koloniala motståndare slår till mot vindkraften (genom att 
motivet sprayas på själva vindkraftverket) markeras vindkraften som del av hur det 
koloniala kommer till uttryck; vindkraften ringas in som en kolonial komponent. I det 
fallet blir den specifika platsen för bildens placering betydelsefull för narrativet som 
helhet. Vindkraftverket bildar tillsammans med bilden, dess text och titel To Colonialism  
här betydelsen grön kolonialism. I andra fall kan det vara svårare att utläsa en sådan 
direkt koppling mellan platsen för verket och verkets egna narrativ. Till exempel då 
figuren uppträder på något (åtminstone tillsynes) slumpmässigt elskåp eller byggnad 
utan uppenbar kolonial funktion. Tack vare upprepningen av en och samma figur länkas 
dock varje plats där verket uppträder samman och bildar därmed en helhet. Ett elskåp 
i skogen länkas till vindkraften, länkas till vägskylt, länkas till soptunna, länkas till raf-

7  #skrik publiceras på Suohpanterrors facebooksida 29 juni 2014.
8  För en redogörelse för kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln, se Kløcken Larsen m.fl. 
(2016).
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finaderi, länkas till anonym husvägg i urban miljö. Genom att Anders med hjälp av den 
bombkastande figuren knyter samman dessa annars disparata platser framstår de som 
ömsesidigt relaterade och får genom verkets titel kolonialism som gemensam nämnare. 

Spridningen av i grunden ett och samma verk, tillsammans med mängden varierande 
miljöer för verkets placering, genererar ett narrativ om att kolonialismen verkar (och 
kan upptäckas och utmanas) i princip varsomhelst. Det till synes slumpmässiga valet 
av placering – soptunnan, vägskylten, skateparken, anonyma husväggen eller elskåpet 
– är i sammanhanget betydelsefull, och skapar en pusselbit för narrativet som helhet. 
På-måfå-platsen i sin anonymitet blir nämligen inte ospecifik, utan tvärtom medvetet 
icke-specifik. Den icke-specifika platsen blir symboliskt för det icke-signifikanta, odra-
matiska, vardagliga. Som insprängd i vår vardag genererar den icke-specifika platsen 
för bildens placering föreställningen om den koloniala strukturen som dold, som 
verkandes under ytan, som existerande bortom vårt blickfång. Genom denna praktik 
lyckas Anders alltså här med att synliggöra något osynligt. En osynlighet förmodligen 
väldigt svår att fånga på bild, men som genom bildens sammantagna placeringar lik-
väl framträder. Mängden icke-specifika platser för bildens placering berättar att den 
koloniala strukturen verkar i princip överallt, men kan vara svår att upptäcka eller 
identifiera som sådan. 

Gatukonsten och multiplikationen med stencilen som teknik möjliggör för berättelsen 
om att ingen plats slipper undan, vare sig kolonialismen eller dess motstånds-attack;  
en föreställning som förstärks då verket därtill uppträder i sociala medier. I vissa fall 
framkommer verkets faktiska placering i sådana inlägg, ibland förtydligas detta genom 
medföljande hashtaggar eller bildtexter. I andra fall förblir den specifika platsen ano-
nym och det är i huvudsak verket som sådant som återges i fotografiet. Oavsett vem 
som postat bilden (Anders själv eller andra) och varifrån verket avbildats fotografiskt, 
multipliceras verkets varande då det nu även intar plats i den digitala världen. Narrativet 
om den verksamma utbredda kolonialismen och dess verksamma utbredda motstånd 
expanderas således genom den multimodala praktiken runt det artivistiska objektet. 

När andra än Anders postar denna typ av bilder visar handlingen, tillsammans med 
postarens inramning av bilden genom exempelvis kommentarer, på att avsändaren på 
ett eller annat sätt sympatiserar med verkets narrativ, eller uppskattar dess uttryck. Av 
anslutande hashtaggar och kommentarer till bilderna framkommer att vissa av avsändarna 
inte känner till vem som egentligen ligger bakom verket, utan exempelvis postar det 
som en ”Cool – samisk Banksy”.9 Den välkände, om dock fortsatt anonyme, brittiske 
graffitimålaren, pacifisten och provokatören Banksys estetik, gatukonstpraktik, och 
i viss mån motiv lånas inte bara av Anders, utan flera av Suohpanterrors bilder görs 
med direkt hänvisning eller hälsning till Banksy (jfr Fig 28).

Ett annat av Anders Sunnas verk som fortsätter på temat ”spräng kolonialismen” 
består av en handgranat han ristat in ”To Colonialism” på. Förutom sin skulpturform 
uppträder verket som fotografi på Instagram, i Fig 4 som inlägg postat av Ti/Mimie 
Märak, i vad som kan ses som en anti-kolonial allianshandling.10 Anders inkluderar 

9  Se exempelvis instagramanvändaren ”maalum80”, 22 februari 2015.
10  Inlägg på Ti/Mimie Märaks instagramkonto 22 juli 2015 (hämtad 160215). Ursprungligt inlägg av 
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relativt ofta olika typer av vapen i sina verk. En installation med en samisk kniv nerhug-
gen i den svenska lagboken är ett sådant exempel.11 Målningar och tryck med samiska 
skelett beväpnade med Kalasjnikovs, ett annat.12 Uppstoppade ripor med handgranater 
eller dynamithattar runt halsen, ett tredje.13 Ett av våra samtal kretsar just kring hans 
användande av vapen i konsten: 

Olika vapen står för vilka som använder dem. Kalasjnikov används av geril-
lagrupper. Det är mest rebeller och de som gör revolution. Det är ju som ett 
lättillgängligt vapen, en automatkarbin i alla fall. Kalasjnikoven symboliserar 
nog det lilla folket. De som gör uppror och försöker förändra. Den har ju 
fått just den statusen av att vara ett revolutionsvapen.14 

Anders menar att den grupp som generellt sett associeras med ett visst vapen gör att 
användandet av just det vapnet i konsten fungerar symboliskt för det som även as-
socieras med just den gruppen. I fallet Kalasjnikov görs användaren till det lilla folket 
som gör uppror, försöker förändra, göra revolution. Framställningen av samer som 
”det lilla revolutionära folket” går igen även i To Colonialism (Fig 1 och 2). Själva figu-
ren i detta verk är gestaltad med ett barns kropp, vilket medför en viss oskuldsfullhet 
i berättelsen. Detta trots att den håller i en bomb med sprakande stubin, dvs. i färd 
att explodera. I en annan version av ”den oskuldsfulle lille revolutionären” håller en 
samisk barngestalt i en pensel, med vilken det just målat ordet ”SOAĐA” (SaN. sve 

bilden av Anders Sunna på hans instagramkonto, 13 februari 2015.
11  Se bild av verket Justicia är korrupt, http://anderssunna.com/ (hämtad 2020-08-06).

12  Se exempelvis bild av verket Four Nation Army, http://anderssunna.com/ (hämtad 2020-08-06), 
alternativt Lundström (2015b, s 184).
13  Se bild av verket Sápmi Air Force, http://anderssunna.com/ (hämtad 2020-08-06).
14  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.

Fig 4. Anders Sunna – To Colonialism
(Ti/Mimie Märaks instagraminlägg)
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strid) (Fig 5).15 Utöver oskuldsfullhet och revolution, skapar detta en berättelse om en 
yngre generation samer som tar över stridsfanan (eller uppmuntras göra så) för den 
samiska rättighetskampen. Penseln i barnets hand indikerar att denna generation gör 
så genom konsten, dvs. tar striden med konsten som vapen. Den samiska krigaren i 
skepnad av det oskuldsfulla barnet kan också liknas vid en sorts David mot Goliat-
narrativ, en underdogpositionering. Ett narrativ som förstärks av placeringen av To 
Colonialism i offentliga miljöer. Gatan som plats för artivism bildar ett narrativ i sig. I 
ljuset av den låga politiska prioriteringen, kunskapen om, och synligheten av samiska 
frågor i Sverige (Mörkenstam 1999; Ledman 2012; Fur 2015; Svonni 2015b; Sehlin 
MacNeil & Lawrence 2017) genererar användandet av gatan som arena indirekt be-
rättelser om detta; om att när ”vi” (samer) inte når gehör på formell politisk väg eller 
genom gängse kunskapsspridande kanaler får vi använda oss av andra medel (konsten) 
och andra arenor: gatan. Gatukonsten, innefattande ett visst illegalt element, bildar i 
detta sammanhang en berättelse om att ”vi” (samer) inte går att osynliggöra, även om 
så skulle försökas. Att vi tar plats, oavsett om det anses tillåtet, eller ej. 

Användandet av vapen i konsten, i syfte att göra revolution, medför ofrånkomligen att 
ett visst hot (eller löfte) manifesteras genom bilden. Användandet av ett faktiskt vapen 
(som i skulpturen av en handgranat), som dessutom försetts med specifik adressat, 
intensifierar hotbilden. Det verkliga vapnet gör hotet mer verkligt. Just granaten som 
skulptur, dynamiten på ripan och bomben i stencilbilderna, fungerar rent metaforiskt 
på sitt särskilda sätt. Det är inga eldvapen vi talar om här, och därmed heller ingen 

15  Foto tagit 17 juni 2016 i Jokkmokk. SaN betecknar förkortningen för språket nordsamiska. I 
avhandlingen används samma förkortningsprincip gällande lulesamiska (SaL) och sydsamiska (SaS)..

Fig 5. Anders Sunna – SOAĐA
Foto: Moa Sandström
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mer preciserad träffpunkt. Istället är det bomber och granater, och dessa slår ut åt alla 
håll. Dekolonisering som demoleringen av eller raserandet av kolonialismens själva 
struktur (jfr Sandström 2017) kräver sina bomber, metaforiskt. Framställningarna av 
den samiska krigaren eller våldsbejakande revolutionären ligger dock långt ifrån faktiska 
motståndsmedel i bruk i dagens Sápmi. Istället kan vapen i den samiska konsten ses 
som en metaforisk blinkning till konsten som det samiska vapnet. Likt författaren Sara 
Lidmans ”skriv något på väggen så att andra får veta hur du har det” (1980, s 100) 
uppmanar Anders samiska barngestalter till att lyfta penseln i soađa. 

Kolonialismens måltavla 
Ett annat verk vars symbolspråk också anspelar på våld är Suohpanterrors Enjoy Co-
lonialism (Fig 6).16 Till skillnad från i To Colonialism är det dock inte kolonialismen som 
utgör måltavlan för den våldsamma attacken i detta verk, och inte samen som håller i 
vapnet, utan tvärtom. Verket offentliggjordes i samband med de initiala protestaktio-
nerna i Gállok 2013, ingick i den turnerande samlingsutställningen Gállok Protest Art, 
och ligger digitalt på Suohpanterrors Instagram och Facebook. Därefter uppträder 
det även i fysisk form i andra utställningssammanhang där Suohpanterror medverkar, 
som del av gruppens stående repertoar. 

Enjoy Colonialism föreställer en svart siluett gestaltad med samiska, manliga klädkoder, 
ståendes med ena handen vilandes i bälteslinningen, den andra armen löst hängande 
utmed kroppen. Gestaltad genom dessa kulturella markörer signaleras att siluetten 
är att betrakta som en samisk karaktär, men genom den stiliserade framställningen 
framträder förhållandevis få specifika detaljer. I verklighetens koltsammanhang rym-
mer plaggets skärning, färgsättning och mönster tusen och en berättelser om regioner, 
släkten, genus, civiltillstånd med mera. I vissa verk framträder mer precisa gestaltningar 
av samiska sociokulturella symboler som relevanta för dess narrativ. I Enjoy Colonialism 
kan den stiliserade framställningen istället tolkas som ett uttryck för något mer generellt 
samiskt, vilket gör karaktären till en representant för samisk identitet, samisk kultur 
och/eller samiska rättigheter på ett mer övergripande plan.

Figurens ben har beskurits vid lårens mitt. Längst ner på ena benet står i små, vita bok-
stäver: ”just shoot me!”. På det andra, ”suohpanterror”. Figuren är placerad i bildens 
mitt mot en bakgrund av ett benvitt, skrynkligt, grovt papper, och är försedd med en 
måltavla, liknande sådana som används av polis, militär eller i andra skyttesammanhang, 
placerad över torson och huvudet. I bildens övre högra hörn finns en poängtabell att 
fylla i samt en ”Scoring and Threat Assessment”, vilken anger nivå av skada som en 
träff  på olika kroppsdelar ger upphov till, respektive hur hotbilden påverkas av en 
sådan träff. 10 poäng för dödligt skott, lika med väldigt lågt hot. 6 poäng för chans till 
överlevnad, lika med hot. Noll poäng för överlevnad, vilket innebär starkt hot. Genom 
att karaktären på bilden i sig inte signalerar någon hotfullhet – den har inga vapen, 
ingen aggressiv kroppshållning eller andra tecken som gör den till någon aktiv och 
farlig. Det kan tolkas som att det är bara varandet som same, samiska perspektiv, eller 
existensen av samiska rättigheter som utgör hotet gentemot det koloniala. Samen/
det samiska som hot mot det koloniala, visavi det koloniala som hot mot samen/det 
samiska förstärks av bildens anslutande fraser då den publiceras på Suohpanterrors 

16  Publicerat på Suohpanterrors facebooksida 30 augusti 2013.



BILDEN AV KOLONIALISM       85   

Fig 6. Suohpanterror 
Enjoy Colonialism
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instagramsida jämte bildtexten ”Target: Sámi. Better dead than alive” och hashtaggarna 
#justshootme #longlivecolonialism #suohpanterror #enjoycolonialism.17 

Ordet ”Target”, textat under den röda dubbelcirkeln i bildens övre vänstra hörn, 
anspelar på lågprismärkeskedjan Target, vars logotyp Suohpanterror använder utan 
manipulering. Engelskans target betyder på svenska måltavla och villebråd, och då 
ordet används i anslutning till den samiska karaktären på bilden innebär det att samer 
eller det samiska utgör skyttens mål. Detta förstärks när verket uppträder på Instagram 
jämte bildtexten ”Target Sámi: Better dead than alive”. Texten ”Enjoy Colonialism” 
i bildens nedre högra hörn anspelar även det på ett multinationellt företag, nämligen 
läskedrycksföretaget Coca Cola, både genom återanvändandet av dess välkända 
typsnitt och slogan (”Enjoy Coca Cola”). Detta är exempel på hur Suohpanterror 
praktiserar ”subvertisering” (se Material). I grova drag handlar det om återanvänd-
ning av redan kända konstverk eller visuellt material (exempelvis reklambilder), som 
genom applikationer eller andra förändringar genererar nya budskap. Förutom sådan 
visuell subvertisering har Suohpanterror gjort själva copyrightkonceptet till del av sin 
subvertiserande verksamhet. När copyright (©) allmänt står för ”All rights reserved”, 
förändrar Suohpanterror det till ”© All rights stolen” i finstilt marginalkommentar 
i många av sina bilder. ”© All rights stolen” blir i sammanhanget dubbeltydigt. Å 
ena sidan pekar det på subvertiseringens inneboende ”vi har gett oss själva rätten att 
använda upphovsrättsligt skyddade bilder exakt så som vi känner för det”. Rätten att 
ohämmat stjäla, eller låna, återanvända och förändra visuella uttryck, denna rätt stjäl, 
eller friheten tar sig, Suohpanterror utan omskrivningar. Å andra sidan signalerar ”© 
All rights stolen” att samiska grundläggande rättigheter till självbestämmande stulits i 
och med den koloniala expansionen över Sápmi. Den subvertiserade copyrighten skapar 
ett narrativ om att vi samer en gång i tiden hade rättigheter, men dessa bestals oss.  

För att återgå till Suohpanterrors Enjoy Colonialism (Fig 6). Att placera måltavlan – the 
target – på den stiliserade samen, och därmed kollektivet samer, berättar om kollek-
tivets utsatthet för kolonialism och om samer som offer för någon form av praktik 
som associeras till kolonialism. Texten och hashtaggen ”just shoot me” intensifierar 
offerskapsnarrativet och tillsammans med subvertiseringen av Coca Colans slingrande 
typsnitt och glättiga slogan ”Enjoy Colonialism” läggs en form av sadism in i berättel-
sen om kolonialism. Njut av kolonialismen. Njut av dödandet av samen/det samiska. 
Genom uppmaningen – njut av kolonialismen! – skapas också en möjlig mottagare. 
Genom att peka ut existensen av en mottagare ledsagas verkets betraktare att föreställa 
sig en sådan. En möjlig mottagare uppträder således i verkets betraktares föreställ-
ningsvärld. Då ingen person förutom samen i egenskap av måltavlan finns gestaltad 
i bilden vänder sig verkets uppmaning till oss som står framför och tittar på denna 
måltavla. Betraktaren av verket blir den som håller i vapnet. Vi blir kolonisatörerna, 
som uppmanas att njuta frukten av kolonialismen, och av samer/det samiska som vårt 
villebråd. Detta medför även att vår blick vänds mot oss själva. Vi blir den koloniala 
skytten, vilket fyller funktion av att trigga vissa frågor i oss som mottagare: varför 
skulle ”jag/vi” vilja ta kål på samen/det samiska? I egenskap av kolonisatör – eller 
någon som drar nytta av och kan njuta av kolonialismen – på vilket sätt utgör samen/

17  Publicerad på Suohpanterrors facebooksida 30 augusti 2013, respektive instagramkonto 17 december 
2014.
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det samiska ett hot mot mig? Vad i den koloniala strukturen är det jag njuter av, som 
samtidigt skadar samer eller det samiska? 

I Anders Sunnas To Colonialism (Fig 1 och 2) exponerades kolonialismen och tog skep-
nad av en utbredd struktur som i stor utsträckning verkar i det fördolda, under en yta 
draperad av en normativ vardag. Suohpanterrors Enjoy Colonialism skulle kunna tolkas 
på liknande sätt; som en belysning av det koloniala som jäser under ytan, uttryckt 
genom exploateringspolitiken när verket används i relation till Gállok. Då fungerar 
verket som ett ”Hallå, det här ni håller på med är kolonialism, förstår ni inte det?” – 
en tankeväckande fråga ställd till gruvförespråkare i Jokkmokks kommun. Samtidigt 
är det inte underligt att verk, likt Enjoy Colonialism, används i anslutning till Gállok för 
att berätta om en samisk utsatthet för kolonialism som sträcker sig något längre än ett 
”Ursäkta, ni kanske inte förstod riktigt hur illa det här var”. Det handlar om verk som 
ger uttryck för ett existerande samehat och rasism, där samerna blir kolonialismens mer 
utstuderade måltavla. I konflikten om Gállok har motsättningarna mellan förespråkare 
och motståndare till gruvetablering varit väldigt tydliga och stundtals våldsamma, såväl 
bokstavligen som bildligt. Suohpanterror har fångat upp en sådan visuell hatmanifesta-
tion och använder ett dokumenterande fotografi som skildring av stämningen kring 
Gállok i verket #nextdoor (Fig 7).18 Fotografiet visar en husvägg utmed vilken någon 
hängt en docka iförd samisk dräkt i strypsnara. I Suohpanterrors tappning har en ram 
applicerats runt fotografiet, vilket gör att det ser ut som en polaroidbild. Detta förstär-
ker intrycket av att det är ett fotografi vi betraktar, vilket gör att verkets dokumentära 
karaktär framträder än tydligare. I likhet med Enjoy Colonialism (Fig 6) möjliggör detta 
verk föreställningen om perspektiv på samer som avhumaniserade villebråd. Dessa verk 
berättar att en syn på samer som avrättningsbara finns, eller om detta avrättningsbara 
som symbol för rasism och hat mot samer. Skytteestetiken i verket Enjoy Colonialism 
kan i detta sammanhang ses som kommentar till praktiken att skjuta sönder eller på 
andra sätt vandalisera vägskyltar med ortsnamn på samiska (jfr Andersson 2016, 2017), 
och sådan praktik förstådd inom ramen för hatfulla, rasistiska uttryck.  

Enjoy Colonialism, som offentliggjort inom ramen för samlingsutställningen Gállok Protest 
Art, står i direkt relation till händelserna i Gállok 2013. Utsattheten för kolonialismens 
våld – specifikt riktat mot samer – blir ett narrativ som läggs in i berättelsen om vad 
som pågår i Gállok. Konflikten om gruva eller ej blir ett samtal om kolonialism, och om 
koloniala subjekt i en kolonial relation. Samer framställs här som offer – kolonialismens 
måltavla – och den koloniala skytten för närmast tankarna till gruvförespråkare. Detta 
narrativ framträder som det tydligaste i verket. Samtidigt viskar det mer finstilt om ett 
annat narrativ; ett där samen är mäktig nog att stoppa en kolonial expansion – med 
eldvapen och multinationella storföretag i ryggen – fram till den gräns där samen/det 
samiska måste dödas, måste bort, för att utgöra annat än ”Low Threat”, ”Threat” eller 
”High Threat”. Samisk närvaro i Gállok görs – med urfolksrättigheter till land på sin 
sida – därmed till en motståndskraft att räkna med för gruvförespråkarna. 

Kolonialism visavi kapitalism
Anspelningarna på de multinationella företagen Target och Coca Cola i Suohpanter-
rors subvert Enjoy Colonialism kan ses som ett humoristiskt och uppseendeväckande 

18  Publicerad på Suohpanterrors facebooksida 27 augusti 2013.

Fig 7. Suohpanterror – #nextdoor
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grepp, där välbekanta logotyper sätts i ett annat sammanhang och därigenom ges ny 
betydelse. ”Target” blir den sadistiske koloniala skyttens måltavla, ”Enjoy Coca Cola” 
blir ett sarkastistiskt ”Njut av kolonialismen”. Men användandet av dessa logotyper 
och slogans genererar även en association mellan dessa multinationella storföretag 
och kolonialism. Subverts används gärna som kritisk kommentar till, eller i syfte att 
frambringa kritisk reflektion kring, kapitalism och konsumtion (Barley, 2001; Nomai, 
2008). Suohpanterrors anspelningar på Target, Coca Cola och andra varumärken kan 
förstås inom ramen för sådan anti-kapitalistisk, anti-konsumistisk kritik, och som de 
gör detta skapas narrativ om att kapitalism och kolonialism hör samman. Jenni Laiti 
ger, i ett av våra samtal, uttryck för ett perspektiv hon delar med många andra:

Kolonialismen skapar alla problem vi har idag. Kapitalismen föds av koloni-
alismen. Så det är ju samma sak.19

Litteraturprofessorn Ania Loomba liknar den europeiska kolonialismen vid ”den 
barnmorska som assisterade vid den europeiska kapitalismens födelse” (2005, s 25). 
Definierad som ”erövringen av och kontrollen över andra människors land och tillgångar” 
inskränker sig inte kolonialism till enbart europeiska intrång i olika delar av världen, 
menar Loomba, utan är tvärtom ett återkommande fenomen genom mänsklighetens 
historia (ibid). Däremot hade övergången till kapitalism i Europa inte varit möjlig utan 
den koloniala expansionen (ibid). Den europeiska kolonialismen nöjde sig på så sätt 
inte med att införskaffa rikedomar från erövrade länder. De omstrukturerade dessutom 
de kuvade områdenas ekonomier genom att dra in dem i ett komplext beroendeför-
hållande där mänskliga tillgångar och naturresurser flödade mellan koloniserade och 
koloniserande länder (ibid). ”[Ä]ven om de olika europeiska kolonialprojekten inbegrep 
en mängd varierande tekniker och maktstrukturer [...], bidrog samtliga dessa projekt till 
att skapa den ekonomiska obalans som var ett nödvändigt villkor för att den europeiska 
kapitalismen och industrin skulle kunna växa”, skriver Loomba (ibid). Därför förklaras 
ofta den europeiska kolonialismens globala makt och långtgående effekter just genom 
att den inrättades parallellt med kapitalismens utveckling i Västeuropa (ibid). 

Som två dagsaktuella koloniala bördor för urfolk på ett internationellt plan pekar 
urfolksmetodologiforskaren Margaret Kovach ut globaliseringen och den intensiva 
konsumtionen med dess förödande miljökonsekvenser (Kovach 2009, s 76). Professor i 
Arctic Indigenous Studies Rauna Kuokkanen (2006) problematiserar även globaliseringen 
genom att visa på dess inverkan på exploateringen av urfolksmarker och urholkandet 
av urfolksrättigheter. Även om urfolk har varit tidiga med att påpeka globaliseringens 
negativa effekter har vi idag ett annat läge, menar hon: 

What is new […] is the increased pressure and superexploitation on indige-
nous territories in the name of  profit and globalized economy. This has me-
ant a serious undermining of  international instruments, constitutional pro-
visions, national laws and policies safeguarding indigenous rights. The most 
central of  these rights, indigenous peoples’ right to self-determination, has 
been questioned and undermined as national governments bind themselves 
to new global economic treaties resulting in a potentially dangerous situation 

19  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
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”where real and undivided power resides in private economic power alone” 
(Kuokkanen 2006, s 1).20

Eftersom Suohpanterrors Enjoy Colonialisms (Fig 6) skapades i anslutning till konflikten 
om en möjlig gruvetablering i Gállok, är en tolkning av att verkets anspelningar på 
multinationella storföretag görs i syfte att synliggöra relationen kolonialism, kapitalism 
och naturresursexploatering, relevant. 

Den splittrande kolonialismen
Relationen kapitalism, exploatering och kolonialism går även igen som tema i Anders 
Sunnas målning Colonialism Inc. (Fig 8).21 Inc är en beteckning som används av framförallt 
amerikanskt registrerade företag, att likna vid svenskans AB. Målningens titel, med just 
denna ändelse Inc., liknar således kolonialismen vid ett företag och föreslår därmed de 
kapitalistiska krafterna som sammanvävda med det koloniala projektet. Samtidigt är 
företagsbeteckningen Inc. en förkortning av «incorporated», dvs. engelskans ord för 
inkorporerad, innehållandes, innefattandes. På så vis signalerar titeln Colonialism Inc att i 
detta verk samlas olika beståndsdelar som tillsammans bildar (innefattas i) kolonialism.

Målningen avbildar hålögda, närmast ansiktslösa, män iförda bruna skjortor med röda 
armbindlar vars svastikor bytts ut mot Sveriges, Norges, Finlands respektive Rysslands 
riksvapen. Bakom deras ryggar framträder samma vapen applicerade på något som liknar 
stora sköldar, mot vilka en kan tänka sig de har att luta sig mot och beskyddas av. En 
av männen ritar på frihand ut en form av rödmarkerad gräns på bordet framför dem, 
samtidigt som de övriga tycks leka någon sorts sadistisk lek med en klase renar och 
samer dinglandes över ett avgrundshål i bordets mitt. Gränsen mynnar ut i ett hörn av 

20  Kuokkanens citat innehåller ett referat ur El Hadji Guissé, Working Paper on Globalization and the 
Economic, Social and Cultural Rights of  Indigenous Populations, Working Group on Indigenous Populations, United 
Nations Commission on Human Rights, 2003.
21  Verket finns listat med titeln Colonialism Inc 2016 på Anders hemsida och har bland annat ställts ut på 
Kulturens Hus, Luleå (2016).

Fig 8. Anders Sunna – Colonialism Inc.
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ett rengärdesstängsel och ett (statligt upprättat) befintligt stängsel (ett fotografi av Michiel 
Brouwer från hans och Anders gemensamma utställning Maadtoe). Nedifrån målningens 
vänstra hörn strömmar en kaskad svarta grävmaskiner med skoporna hotfullt höjda 
fram ur några byggnader, stortinget i Oslo och riksdagshusen i Helsingfors respektive 
Stockholm. Från dessa färdas de i samlad trupp in mot gränsen. Fastkilade mellan dessa 
gränser och stängsel buntas lager på lager av renar ihop. Mot den rödmålade fonden 
ligger vita renskelett och mängder av samiska kranier, som vore det en massgrav. På 
målningens högra halva står en renskötare vars huvud utgörs av ett kranium, och vars 
ben har runnit ut i blågula strängar. På dessa strängar går ett par renar, varav den ena 
i skelettform, som vore hela ekipaget på vandring, i svenskflaggad, enkelspårig fil mot 
en säker död. Som i en av Anders målningar, som ingår i musikvideon till Sofia Jannoks 
låt We Are Still Here (Fig 16), sträcker renskötaren ett lasso mot statsrepresentanterna. 

Målningen Colonialism Inc berättar om nationalstaternas (Sverige, Finland, Norge och 
Ryssland) gemensamma grepp om Sápmi. Även om dessa stater i verkligheten har skilda 
politiska system som påverkar Sápmis delar på olika sätt, framträder genom verket 
narrativ om deras förfaranden som ett gemensamt projekt. Gestaltade i samma storlek, 
med liknande ansiktsdrag och uniformer, och samlade i bilden, vända åt samma håll, 
framställs dessa fyra statsrepresentanter som enade. Samtligas ansikten är vända mot 
det som de företar sig, och på bordet framför dem pågår i huvudsak två saker: gränser 
dras upp samtidigt som renar och samer hålls dinglandes över ett svart hål i männens 
grepp. Det råder ingen tvekan om vilka som är makthavarna i bilden, och att dessa 
makthavares praktik skördar samiska offer. Med de fyra stora makthavarna i bilden 
som kontrast till ett oräkneligt antal samiska offer – gestaltade genom dupliceringen 
av en och samma stencilbild av en dödskalle iklädd samisk huvudbonad – framträder 
ett sådant narrativ. 

Anders Sunna berättar i ett av våra samtal om hur han ser på svensk kolonialism som 
en form av orättmätigt överförmynderi, eller paternalistisk hantering av samer, kanske 
framförallt renskötare: 

[Kolonialism för mig är att inte] kunna bestämma om sitt eget liv och sina 
egna förutsättningar. Man får till exempel inte utöva sin rennäring fullt ut, 
utan det är staten som har med ett finger där och petar och bestämmer hur 
det ska vara, hur man ska sköta. Och bara det är ju ett sätt – att de tror att 
de vet bättre än utövarna själva. Som har gjort det i generationer, i flera tu-
sen år. Och så ska de dit och peta – men så här ska ni göra, det här är rätt, 
det här ska vi bestämma över.22 

Anders ger här uttryck för något som även uppmärksammas inom forskning. Statsve-
taren Annette Löf  (2014) menar att det i dagsläget saknas förutsättningar för självstyre 
inom renskötseln. Vidare saknas förutsättningar för jämlikt samstyre och samverkan 
med andra aktörer (Löf  2014, s xii).23 Löf  konstaterar att ”renskötarnas direkta möj-

22  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.
23  Renen är ett djur som kräver stora landområden att röra sig mellan beroende på årstiderna. 
Detta innebär att renskötseln sker i ständigt samspel med andra markanvändare och intressen. I sitt 
avhandlingsprojekt undersökte Löf  inledningsvis klimatförändringarnas påverkan på renskötseln, 
men kom snart fram till att det inte var klimatförändringarna i sig som renskötarna identifierade som 
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ligheter att agera är begränsade, och makten över den situation och sammanhang som 
de befinner sig i och tvingas agera utifrån är än mer begränsad” (idem, s xiii). Denna 
begränsade makt att påverka de ramar som renskötseln befinner sig inom, kan utläsas 
i Anders gestaltning av samisk maktlöshet och statligt överförmynderi i Colonialism 
Inc. Sammansvetsningen av makthavarna i bilden, berättar att samma maktdynamik 
råder i samtliga stater som råder över Sápmi. Dessa suveräna nationalstater har delat 
in geografiska Sápmi i fyra delar, vilkas landområde och befolkning inlemmats inom 
respektive stats jurisdiktion (se Bakgrund). Målningen Colonialism Inc lyfter detta, och 
synliggör en central problematik för Sápmi. Central för att de fenno-skandinaviska 
nationsgränserna skär kors och tvärs genom ”ett land, ett folk”, som Sápmi ofta 
framställs som (jfr Svonni 1996, s 108; Axelsson & Sköld 2005). Central för att de 
vertikala (nord-syd) gränsdragningarna mellan Norge och Sverige går på tvären mot 
det horisontella (öst-väst) samiska språk-, familj- och renskötarflödet, som följer 
naturliga dragningar och skiftningar i landskapet likt älv, dal och vegetation. Central 
för att med olika nationer kommer olika juridiska, ekonomiska, politiska förhållanden 
och språk att förhålla sig till, trots ett samtidigt ”ett land, ett folk”. Just splittrandet 
av samer genom uppdelningen av Sápmi i fyra stater har identifierats som det största 
hindret mot samisk politisk organisering (Magga 2002; Seurujärvi-Kari 2010). Att 
befinna sig i Sápmi, inte minst i anslutning till renskötseln i gränsområdena, är en 
ständig påminnelse om hur mänskligt skapade gränsdragningar är konstruerade – för 
somliga godtyckliga, förhandlingsbara – och medför faktiska konsekvenser.24 Verket 
Colonialism Inc riktar (bild)bokstavligen blicken mot statligt genomförda gränsdragningar 
som fenomen, och den problematik som därur följer. Anders problematiserar denna 
splittring i ett av våra samtal:

Man gör ju skillnad på samer i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och 
också på syd-, nord, lule-[samer] och bla bla. Redan där börjar man dela upp 
sin grupp i grupper. Och på så sätt har nästan det koloniala vunnit. Då är 
det ju nästan uppenbart att det blir… att man slåss inom gruppen. För det 
är ofta så det brukar bli, och man inte säger att man är ett enat folk – att det 
inte spelar någon roll om man är syd eller nord eller från svensk eller finsk 
sida. Staten vill ju inte ha ett enat folk. För då samlas man till en och samma 
kamp med en och samma fiende som man riktar sig mot. Men så länge sta-
ten kan hålla det så att man slåss inom gruppen, desto längre kan de ju hål-
la på och syssla med sitt.25

det största hotet. Tvärtom, ifall möjligheter fanns att flexibelt nyttja och bibehålla ett varierat och 
sammanlänkat landskap för renen, skulle många klimatrelaterade hinder kunna överkommas (Löf  
2014, s xiii). Vad som däremot begränsar anpassningsmöjligheterna till det förändrade klimatet är 
den konkurrerande markanvändningen och renskötarnas avsaknad av påverkansmöjligheter på hur 
styrningssystemet för detta är utformat (idem).
24  År 1751 drogs gränsen mellan Norge och Sverige upp, vilket bland annat gav upphov till reglering av 
markanvändningen på båda sidor gränsen. Rätten till gränsöverskridande renskötsel erkändes i samband 
med detta (SOU 1986:36), och har även stöd i folkrätten genom urfolksrätten (Anaya 2004; Norberg/
Udtja Lasse 2007; Hågvar 2008). Under senare tid har dock ett nytt läge uppstått, då den tidigare 
renbeteskonventionen slutat gälla och förhandlingarna om en ny misslyckats (Grönvall & Löf  2020). 
Det har i sin tur inneburit att Sverige och Norge gör motstridiga tolkningar kring vilken lagstiftning som 
gäller i dagsläget, vilket i sin tur skapar konflikter och påverkar förutsättningarna för utövande av, den 
folkrättsligt skyddade, gränsöverskridande renskötselrätten (ibid).
25  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, september 2016.
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Här framkommer hur Anders ser på de splittringar av folket, som kommer ur dessa 
gränsdragningar och kategoriseringar, som inte bara en konsekvens av koloniala prak-
tiker, utan närmast som en kolonial strategi – en form av söndra-och-härska-teknik.26 
”Staten vill ju inte ha ett enat folk”, säger Anders, och menar att så länge det samiska 
folket står splittrade begränsas möjligheterna att rucka på maktförhållanden i relation 
till omgivande, överlappande majoritetssamhällen.27 

Förutom den obalanserade maktordningen, gränsproblematiken och splittringen av 
Sápmi,  gäller ett tydligt narrativ i målningen Colonialism Inc hur naturresursexploate-
rande motiv underbygger de koloniala statsrepresentanternas behandling av samer. 
Detta visualiseras bland annat genom bilden av horden av grävmaskiner. På liknande 
sätt som i verk associerade till Gállok Protest Art framförs att exploatering av natur-
resurser är ett uttryck för pågående kolonialt förtryck av samer. Genom Colonialism 
Inc uppmärksammar Anders inte enbart kolonialism som en relevant faktor för 
samtida (och i viss mån historiska) Sverige/Sápmi, utan han fyller även detta narrativ 
om kolonialism med innehåll; ett innehåll där Norge, Sverige, Finland och Rysslands 
kapitalistiska vinstintressen och exploateringsförfaranden delar på den geografiska 
kakan Sápmi. Ett överförmynderi där vissa statsföreträdare eller myndigheter gör 
sitt för att undergräva renskötseln samtidigt som andra skickar exploateringsfordon 
ur riksdagshusen. Kapitalism, naturresursexploatering, politisk dominans, och splitt-
randet av Sápmi – samiskt land och samiskt folk – kommer här att samsas inom ett 
och samma strukturella narrativ; berättelsen om kolonialism och vad denna struktur 
innefattar – ”incorporates”.

Kolonialismen dödar – allt och alla
Suohpanterrors verk Colonialism Kills (Fig 9) är ett exempel på en subvert där kolonia-
lismen explicit påtalas och, likt i Enjoy Colonialism (Fig 6) och Colonialism Inc (Fig 8), 
genererar död.28 I Colonialism Kills använder Suohpanterror en klassisk cigarettreklam 
som utgångspunkt. Ett cigarettpaket hovrar över ett patinerat fotografi av ett kaktusland-
skap i Arizona, i anslutning till texten ”Same good ol´taste” i vilda västernanspelande 
typsnitt. I denna tappning har en sådan typ av vedertagen slogan försetts med den 
medföljande undertexten ”A reliable source of  evil!” och cigarettvarumärkesnamnet 
är utbytt mot ”Colonialism”. Cigarettpaketets varningstext lyder ”Colonialism kills 
you, your children and future generations”. Colonialism´s logotyp föreställer en sköld 
framför två korsade svärd, försedd med dödskalle i fjäderskrud, vilket kan ses som 

26  Historikern Åsa Össbo (2014) beskriver i samma ordalag den svenska statens kategoriklyvning av 
det samiska folket (uppdelningen renskötare och icke-renskötare) tillsammans med den industriella 
kolonialiseringen, genom vilken renskötande samers rättigheter inskränktes och andra samers 
diskriminerade rättsposition cementerades än mer. ”När äldre samisk sedvanerätt övergick till kollektiv 
bruksrätt och individer som var innehavare av denna rätt mönstrades ut ur kollektivet, skapades en 
konflikt mellan tre parter, något som kan ses som en söndra-och-härska teknik från staten, både 
gentemot ett kollektiv som genom exploateringar får allt mindre mark att utöva sina rättigheter på, och 
mot individen som har förlorat sina rättigheter” (s 249). Vidare menar hon att denna ”söndra-och-härska 
teknik” kan ses i hur renskötare och rennäringen ställs mot övriga samer och annan lokalbefolkning 
genom att diskursivt framhålla exploaterande verksamhet som sysselsättningsmöjliggörande, framför att 
lyfta fram den mer ”långsiktiga sysselsättning och kringeffekt som rennäringen kan förväntas ha, och har 
haft under århundraden” (idem, s 250).
27  I Bjørg Evjen (2005) kan en läsa om samiska identitetskonstruktioner (och deras politiska 
konsekvenser) i förhållande till nord-, syd- och (framförallt) lulesamisk sådan.   
28  Colonialism Kills publiceras på Suohpanterrors facebooksida 1 juli 2015.
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en blinkning till allierade urfolk på andra sidan Atlanten. Relationerna mellan samisk 
rättighetskamp och urfolksrättighetsrörelser globalt är av allra högsta relevans (se 
Bakgrund), vilket även frekvent kommenteras konstnärligt (se Kapitel 4). Valet av denna 
dödskalle som det fiktiva cigarettmärkets logotyp kan även förstås som en kommentar 
till kolonialismens exotiserande användande av (sin version av) urfolkskulturella uttryck 
när det passar, exempelvis i kommersiella syften. Den självrepresentativa rätten stulen 
genom kulturell appropriering, som en i ledet av ”all rights stolen”.   

Kolonialism i cigarettförpackning framträder som en symbol för den typ av ohälsa 
och död, som en som brukare samtidigt självförvållar, som ursäktar. Ett osunt leverne 
som många likväl mer eller mindre oreflekterat anammar, tror sig vara beroende av, 
håller fast vid av tradition och för vidare från generation till generation. Varningstexten 
som stilistiskt bryter mot den patinerade nostalgifonden framstår som ett utrop om 
att detta förgör, inte bara dig, utan även dina barn och barnbarns framtid. En vädjan 
om att förstå vad paketet kolonialism innehåller, och att inte tillåta sig att kapitulera 
för kolonialismens beroendeframkallande, destruktiva, frestelser. Ur sådana tanke-
gångar föds associationer till Anders Sunnas tidigare diskuterade To Colonialism (Fig 1 
och 2), där narrativ om kolonialismens vardagliga impregnerande närvaro lyftes. Den 
koloniala strukturen dold strax under ytan som vi likt rökning vet skördar offer på 
offer likväl fortsätter producera, kapitalisera, konsumera, inhalera. Den internaliserade 
och därigenom normaliserade kolonialismen. Jenni Laiti talar ofta om att vilja få folk 
att vakna. Att genom artivism punktera det förgivettagna och väcka nya tankar som 

Fig 9. Suohpanterror – Colonialism Kills
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sätter igång folks egna kritiska reflekterande. Att beskriva kolonialismen genom olika 
visuella metaforer blir ett sätt att göra detta på. I Colonialism Kills fyller Suohpanterrors 
subvertiserande metaforik sådan funktion. 

Verket inrymmer berättelsen om kolonialismen som en långtgående process, genom 
narrativ som knyter samman nutiden med dåtiden, och så även framtiden. Cigarett-
reklamens slogan “Same good ol´taste - a reliable source of  evil” gör kolonialismen 
till en välbeprövad, väletablerad modell. Och den anrika framgångsrika kolonialismen 
glider vidare genom samtiden till framtiden i varningstextens adressering till “you, 
your children and future generations”. I avsaknad av samiska symboler eller andra 
markörer som gör detta till en specifikt samiskt relaterad problemformulering, och 
tack vare det öppet formulerade ”you”, ”your children” samt ”future generations”, 
görs kolonialismens dödande kraft inte enbart till en samisk, eller urfolksspecifik, fråga. 
Tvärtom öppnar detta narrativ upp för en mer allmänmänskligt destruktiv kolonialism. 
Jenni uttrycker ofta hur hon ser på kolonialismen som något mer än en problematik 
enbart för samer eller urfolk: 

Vi är väldigt koloniserade idag, på många olika sätt. Även våra kroppar har ko-
loniserats, och allt omkring är koloniserat. Och varje dag blir vi mer och mer 
koloniserade. Det är som döden. Jag ser ingen positivt i kolonialismen. Och jag 
tänker inte bara samer, i den samiska kontexten. Jag tänker i hela världen hur 
kolonialismen dödar allt omkring oss. Kulturen, människor, naturen – allt.29

Som dödande av dig, dina barn och framtida generationer kan Colonialism Kills också 
ses i ljuset av det Jenni yttrar i citatet ovan: som en berättelse om kolonialismens 
förödande inverkan på natur och kultur, oavsett om det gäller samiska, urfolks eller 
andras. Det blir en berättelse om kolonialism som inte per definition kopplar den/det 
som koloniserar och den/det som koloniseras till en specifik grupp människor. Som 
inte cementerar koloniala positioner utifrån exempelvis etnicitet eller blodsband. Det 
blir istället en berättelse som öppnar för förklaringsmodeller där det koloniala handlar 
mer om strukturer, processer, praktiker och perspektiv. En kolonialism som handlar 
mer om vad människan gör, än om vem som gör det. 
 
Både Enjoy Colonialism (Fig 6) och Colonialism Inc (Fig 8) framställer kolonialism som en 
destruktiv faktor och en problematik i specifikt anslutning till Sápmi. Verket Colonialism 
Kills öppnar för ett samtal om kolonialismens mer generellt omspännande påverkan, 
och framställer den som en mer allmänmänsklig förödelse. Rasism, kapitalism och 
exploatering av naturresurser framträder som huvudsakliga narrativ i association till 
kolonialism, och genom Anders Sunnas Colonialism Inc kommer kolonialism även till 
uttryck i form av ett statligt maktutövande med grava konsekvenser för samer, inte 
minst det renskötande Sápmi. 

Kolonialismens motkraft
Samtidigt som det samiska offret återkommer som tema i artivism där kolonialismen 
explicit behandlas, rymmer samma verk många gånger även en annan sida av historien. 
Koloniala konstruktioner av samer som nej-sägande bromsklossar för kapitalistisk 

29  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016
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tillväxt – i negativ bemärkelse – möts av konstruktioner av samer som hämmare av 
global, planetär katastrof. Suohpanterrors Enjoy Colonialism har redan diskuterats som 
en berättelse om samer eller det samiska som motkraft – i positiv bemärkelse, utifrån 
gruvmotståndsperspektiv – till en gruvetablering i Gállok. När verket, efter 2013, 
uppträder som del av Suohpanterrors stående repertoar (alltså inte i specifik anslutning 
till Gállokkonflikten) genereras en berättelse om att som same eller det samiska mer 
generellt vara utsatt för kolonialismens destruktivitet. Här blir också motståndsaspekten 
av verket – den mer finstilta om hur samer, samisk kultur eller samiska rättigheter 
utgör hot mot kolonialismen – ett narrativ om att samer, samisk kultur och samiska 
rättigheter fungerar som motkraft till dess mer allmänt destruktiva krafter. 

Anders Colonialism Inc (Fig 8) inrymmer ett liknande tudelat narrativ om samer eller det 
samiskas relation till det koloniala. I målningen dominerar narrativ om förödelse, pina 
och död; att vara insnärjd i en fullkomligt ohållbar situation där hotet kommer från 
olika fronter och makthavarna behandlar frågan som vore den en lek. Denna del av 
berättelsen, där de samiska offren fyller massgravarna till brädden, bryts dock av med 
en ljusglimt i målningens mitt. En samisk kvinna med dräpande, omutbart ansiktsut-
tryck håller med rakryggad integritet upp en skinande, mässingsring mot makthavarna, 
som om dessa vore fällda björnar.30 Hon är den enda på bilden med ett tydligt, levande 
ansikte, jämfört med tjänstemännens avhumaniserade gestaltning och renskötarens 
dödskallehuvud. Hon står även ut rent stilmässigt genom en grafiskt renodlad svart-vit 
gestalt jämfört med målningens övriga innehåll (förutom det vandrande renskelet-
tet, vilket visuellt sammanför dessa). Hon håller upp mässingringen som skyddande 
besvärjelse; den glänser och hänger på så vis samman med solen, vilken återgetts 
med rutat duodjimönster som drar blicken åter till kvinnan – till den rutmönstrade 
sjalen över axlarna. Hon – som same – och solen – som naturen – hänger ihop, lyser 
klart och står på varandras sida gentemot kolonisatörerna. Detta skapar ett hoppfullt 
innehåll i målningen, som att det koloniala projektets förödelse till trots, lyser ändock, 
ovanför kvinnan, i mörkret bakom fjälltoppar, den rödmönstrade solen i duodjiför-
packning klart. Som kom naturen till samernas undsättning, och solens folk till dess. 
Det skapar en berättelse om att makten må vara galen och nästintill fullkomlig, men 
här finns också motståndet gestaltat som att varken Sápmis kultur eller natur helt och 
hållet kommer att kunna fjättras eller förintas av kolonialismens destruktiva grepp. 
Denna berättelse kommer med en sorts tidlöshet i det samiska, och tidlösheten i den 
samiska närvaron på platsen kommer också till uttryck genom renarna i lager på lager 
som gestaltas genom sepiatoner, vilket förankrar bilden i en äldre tid. I målningen 
syns också människogestalter som bidrar till denna berättelse om tidlöshet. Här syns 
några samer på vandring som urklipp eller passepartout. Passepartouten genererar en 
vandrande skuggbild, genom vilken renar på färd genomsyrar siluetten, samtidigt som 
den urklippta gestalten i vitt fortsätter gå. Som fanns där en dimension av ett ändlöst, 
levande Sápmi som kolonialismen inte kommer åt.  

Det koloniala klimatet
Narrativ om ett alltjämt levande och obesudlat Sápmi, där samer och samisk traditionell 
kunskap (inklusive tillhörande praktiker) framställs som motkraft mot de koloniala 

30  Att kvinnor tittar på fällda björnar genom en mässingsring ingick i äldre samiska ceremoniella 
praktiker (se Fjellström 1755, s 32-33).
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Fig 10. Suohpanterror
#EndCo2onialism
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projektens framgång, användes flitigt under klimaträttviseåret 2015 (Sandström 2017). 
Suohpanterrors #EndCo2onialism (Fig 10) figurerade då som en av deras kommentarer till 
klimatpolitiken i anslutning till FN:s klimatmöte COP21.31 Verket fanns både represente-
rat i sociala medier och i fysisk form på plats vid stora klimatmanifestationer i London 
respektive Paris – artivistiska sammanhang där Jenni Laiti var särdeles aktiv. 

Bilden består av ett antal generiska människosymboler (sådana som till exempel används 
för att markera offentliga toaletter) placerade i rader, varav några koltklädda stående 
överst, eller på första raden. Allmänmänniskorna är svarta och de samiskt kodade har 
återgetts i färg, mot en i övrigt vit bakgrund. I bildens underkant lyder texten: ”Frontlines 
of  Climate Change – Forefront of  Change”. Under detta är hashtaggen ”#EndCo2o-
nialism” angiven. Genom att byta ut den första bokstaven l i colonialism mot en 2:a 
sprängs den kemiska beteckningen för koldioxid (CO2) in i ordet, vilket bildar ett nar-
rativ om kolonialism och klimatförändringar (visavi koldioxidutsläpp) som omedelbart 
sammanlänkade. Bilden, med sina olika människosymboler, skapar ett narrativ om att 
kolonialism och klimatförändringar är något som drabbar samer såväl som övrig befolk-
ning. Ett allmänmänskligt problem, med andra ord, vilket Jenni var inne på i citatet ovan, 
och som även förmedlades genom Suohpanterrors verk Colonialism Kills (Fig 9). I #End-
Co2onialism drabbar kolonialismen folk i olika utsträckning, men samtidigt vitt och brett, 
oavsett kultur och etnicitet. Samer ges dock en särskild position i verket, både vad gäller 
utsatthet och motståndskraft. Genom att placera de samiska karaktärerna på översta eller 
främsta raden, tillsammans med orden ”forefront” och ”frontline”, positioneras samer 
som främst utsatta för det koloniala klimatet (kolonialismen och klimatförändringarna 
som kolonial konsekvens), men samtidigt som de främsta klimatomställarna. 

I klimaträttviserörelsen har flera av världens urfolk en framträdande position och nyckelroll 
som kunskapsbärare, initiativtagare, vägledare och mobiliserare (Abate & Kronk 2013). 
Detta innefattar samer, och framgick tydligt inför och under klimaträttviseengagemangen 
i samband med COP21 (Sandström 2017). Klimaträttvisa är ett analytiskt koncept som 
vuxit fram ur ”koloniserade Andras” perspektiv på klimatförändringarnas orsak och 
verkan under sent 1990-tal (Pettit 2004; Bond 2011) och som kommit att nå betydande 
genomslag, bland annat tack vare journalisten Naomi Kleins (2014) uppmärksammade 
bok och efterföljande film This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate (Lewis 2015). 
Själva formuleringen klimaträttvisa vittnar om ett större grepp om frågan än ett reducerat 
till ett fragmenterat värnande om miljön. Klimaträttvisa handlar om en strävan för so-
cial, politisk och ekonomisk rättviseomställning på global skala och strukturell nivå; ett 
samlande perspektiv eller försök till helhetsgrepp på hur vi kan få bukt med de globala 
utmaningar vi står inför och mitt i; en förenande och på samma gång decentraliserande 
kamp för att ge lokalsamhällen reell kontroll över de resurser som är kritiska för vår 
kollektiva överlevnad, såsom frisk luft och jord, och friskt vatten (Klein 2014, s 295). 
När ekomodernismen bibehåller tilltron till det kapitalistiska systemet och utgår från 
att ekonomisk tillväxt, marknadslösningar och konkurrens bör ligga som grund för att 
främja en hållbar omställning av energi- och miljöpolitiken, kräver klimaträttvisediskursen 
således någonting helt annat (jfr Hultman 2016). 

Urfolk som grupp räknas som särskilt utsatt för miljö- och klimatförändringar (Abate & 

31  Publicerad på Suohpanterrors facebooksida 26 november 2015.
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Kronk 2013).32 Detta bland annat på grund av att urfolkssamhällen i större utsträckning 
identifieras som omedelbart beroende av naturresurser, varför också rennäringen är den 
näring som anses vara bland de mest utsatta för pågående och förmodade klimatföränd-
ringar i Sverige (Löf  2014, s ix). Urfolk, med de relationella förhållningssätt till naturen 
och hållbarhetsperspektiv som genomsyrar många urfolkskulturer, placerar dem i en unik 
position inom klimaträttviserörelsen (Abate & Kronk 2013). Detta syns bland annat i 
Naomi Kleins verksamhet, där hon lyfter urfolkens roll, både som viktiga förkämpar 
gentemot exploateringsindustrin, och som vägvisare gällande hållbara förhållningssätt till 
naturen (Klein 2014, s 370). Respekt för urfolks traditionella kunskaper (vilka inkluderar 
praktiker) som bidragande till hållbar förvaltning av naturen är även något som framhålls 
i FN:s urfolksdeklaration.33 Klein framhåller därtill att urfolks landrättigheter utgör den 
mest robusta juridiska barriären mot fortsatt utbredd exploatering av naturresurser, varför 
stödjandet av urfolksrättigheter är av strategisk betydelse för klimaträttviserörelsen, inom 
vilken paralleller mellan kapitalism, exploatering och miljöförstöring dras (s 370-387). 

I samband med COP21 var urfolksblocket tydligt med att betona kolonialismens roll i 
relation till klimatpolitiken och klimatförändringarna, genom bland annat dess under-
stödjande perspektiv på människan som separat art i dominant, värdehierarkisk position 
i förhållande till resten av naturen. Detta till skillnad från dekoloniserande perspektiv, 
framförda av urfolksblocket, som grundades i centrala urfolkskulturella holistiska per-
spektiv och praktiker, där människan ses som blott en del av naturen, där allt liv står 
i relation till varandra, och därmed i ömsesidig påverkan; en föränderlig och samtidigt 
ständig multitud av relationer som vi alla har ett etiskt ansvar att respektera och värna 
om (jfr Utsi 2007; Wilson 2008; Kovach 2009; Chilisa 2012; Balto & Kuhmunen 2014). 
Detta synkrona, symbiotiska, band mellan människan och planeten i stort formulerades 
under klimaträttvisekampen bland annat i termer av att när naturen behandlas respektlöst 
eller illa, behandlas samtidigt människan respektlöst eller illa – lider jorden, lider män-
niskan, lider jorden. Varför ett regenerativt förhållningssätt, där människan ständigt ger 
tillbaka till naturen i förhållande till det hon fått eller åtnjuter av jordens resurser, är en 
grundläggande princip som syftar till att upprätthålla den balans jorden som kretslopp 
kräver (jfr Kuokkanen 2005; Balto & Kuhmunen 2014; Betasamosake Simpson 2017; 
Holmberg 2018). Under klimaträttvisemanifestationerna 2015 positionerar artivisterna i 
fråga samer, tillsammans med urfolk globalt, som vägvisare i detta regenerativa omställ-
ningsarbete genom att lyfta aspekter om urfolks fortsatta förbindelse med naturen, både 
på ett filosofiskt, kunskapsmässigt och praktiskt plan (Sandström 2017). Detta narrativ 
framträder i verket #EndCo2onialism genom samernas placering som i en ”forefront of  
change” – som de i framkant för förändringen av det koloniala klimatet. 

Narrativ i #EndCo2onialism kan därmed studeras i samma ljus som Suohpanterrors Enjoy 
Colonialism (Fig 6) och Ander Sunnas Colonialism Inc (Fig 8). Dessa verk genererar narrativ 
om samer som främst utsatta för kolonialismen och dess konsekvenser, och samtidigt som 

32  Urfolk anses i många sammanhang tillhöra de grupper som bidrar minst till klimatförändringarna och 
samtidigt drabbas först och värst drabbas av dem. Detta på grund av sitt beroende av och nära relation till 
naturen och dess resurser. Detta understryker bland annat FN:s permanenta forum för urfolksfrågor (2007) 
samt Conference of  the Parties till FN:s konvention för biologisk mångfald (2005). 
33  I UNDRIP:s förord står att läsa ”respect for indigenous knowledges, cultures and traditional practices 
contributs to sustainable and equitable development and proper management of  the environment” 
(UNDRIP 2008, s 2). 
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de främsta generativa motståndarna till detsamma. Motståndet, som berättas om genom 
dessa tre verk, handlar således mindre om det reaktiva, smått hotfulla, våldsanspelande 
som andra verk inledningsvis i detta kapitel signalerat (t.ex. To Colonialism, Fig 1 och 
2). Motståndarna framställs istället som bromsklossar mot en förödande exploatering 
och resulterande humanitär, sociopolitisk, ekologisk klimatkris. Således framtår de som 
de proaktiva beskyddarna av mänskligheten, beskyddarna av planeten. Samtidigt som 
gestaltningar i konsten i detta avsnitt berättar om utsattheten i att – genom kolonial 
diskurs – framställas som ”i vägen”, genererar alltså den självrepresentativa konsten 
narrativ om att det är precis det vi är: ”i vägen”. Det är skillnad på att framställa sig som 
bromskloss för kolonialism, exploatering och klimatförändringar, och att ställa sig, eller 
ställas, i vägen för exempelvis ”utveckling” – en diskurs som exempelvis vindkraften 
skulle kunna placeras inom (jfr Lawrence 2014). Då den senare finner näring i negativa 
stereotypiserande föreställningar om samer som nej-sägande bakåtsträvare (jfr Eriksson 
2010), placerar den förra samen i främsta ledet för just utveckling, om dock en omställ-
ningsutveckling som går i en annan riktning än de traditionella koloniala, kapitalistiska 
exploateringskrafterna. Den artivistiska framställningen av den samiska bromsklossen 
berättar med andra ord inte bara om utsattheten för dessa stereotypa föreställningar och 
retorik, utan återtar och tar makten över en naturfolksdiskurs som i relation till dagens 
globala miljö- och klimatkris positionerar samer och urfolk som vägvisare för den typ 
av regenerativa omställning bland annat klimaträttviserörelsen anser världen vara i akut 
behov av (jfr Klein 2014; Choudry 2015). 

O/SYNLIGGÖRANDE AV LAND

Ödemarkifieringens tillbakavisande 
Ti/Mimie Märak uppträder med sin spoken word What Local People från den provisoriska 
barrikadscenen i Kamp Gállok, sommaren 2013. Verket ansluter till en form av artivistiskt 
projekt med samma namn, som består av delar av lokalbefolkningen i Gálloks region 
som motsätter sig gruvetablering i området (jfr Cocq 2014a). Detta projekt är i sin tur 
en direkt respons på ett uttalande från prospekterande Beowulf  Minings dåvarande VD 
Clive Sinclair-Poultron. Under en presentation för företagets aktieägare (Stockholm, 
2012) använder Sinclair-Poultron ett foto från Gállok och berättar att han brukar visa 
det för britterna, eftersom en av deras huvudsakliga frågor gäller vad lokalbefolkningen 
kommer tycka om gruvprojektet. Fotot är av landskapstypen, föreställandes folk- och 
bebyggelsetom skog och lite stenskravel. 

”I show this picture and I say: What local people?” säger Sinclair-Poultron retoriskt till 
aktieägarna, och osynliggör i samma andetag de människor som lever och verkar i Gálloks 
trakter. Som svar kommer manifesteringar av just sådana local peoples, bland i form av 
en porträttfotoutställning, en hemsida för projektet34, samt genom att ett videoklipp från 
aktieägarmötet sprids med kontextualiserande information via Youtube och Facebook.35 
I Kamp Gállok greppar Ti/Mimie Märak mikrofonen och tar till orda inför lägrets an-
hängare och åhörare genom sin version av ”What Local People” (Fig 11):

34  www.whatlocalpeople.se (hämtad 2020-07-18).
35  Videoklippet, inklusive Ti/Mimie Märaks uppträdande med What Local People i Kamp Gállok, sommaren 
2013, finns på Youtube (postad 4 augusti 2013): https://youtube.be/JiFcEvjIG8w (hämtad 2019-02-27).
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Vi påpekar alla kalhyggen men ni vänder oss ryggen / För varje by ni dränker skänker ni en slant / en ointressant 
engångssumma för att utåt sett inte försumma / Tror ni vi är dumma / Svenska staten tar maten när det passar men 
tassar bort när det blåser upp / tuppar sig sen när samen gör något kulturellt / men skriker gällt och upprört när vi 
tydligen stört ekosystemet / bara för att ingen annan tar tag i rovdjursproblemet / Och trots att det gått tvåhundra år 
är det samma lapphat som igår / och ni förstår inte att ni lär oss att hata er när ni skiter i våra marker / jag rimmar 
och det värker i käften efter allt diplomatprat / tjatigt i längden / Så jag höjer rösten och hoppas trösten når alla 
som står på vår sida / vi som är emot att ni som gräver får skrida till verket / det är vi som är / What Local People

Och jag undrar om ni ligger bekvämt i era sängar / på madrasser stoppade med blodspengar / tjänade på marker 
stulna från renägare och drängar ni kängat ner / Ser inte helheten alla helveten ni skapar när era maskiner spyr 
och rapar ut i attacker / i en värld som varit så otroligt vacker / tills ni släppte lös er skit / Och snön som en gång 
lyst vit är nu smutsgrå eller svart när ni varit där / på varje plats vi håller kär / och även om vi är fler som hatar er 
så är det många som ratar oss / vi som slåss för vårt arv för att statens lathet och slarv kommer tillåta en gruva som 
ruvar på så mycket död att ingen jävla greenpeaceglöd kommer hjälpa oss i efterhand / när resten av Sverige lider 
nöd utan bröd, rent vatten eller kött / för att allt annat är dött / Och folk hötter med näven när vi sitter i reservat / 
äter skräpmat för att allt annat är borta / och blotta tanken på rendrift är skrattretande och mer likt en runskrift än 
faktiskt vetande / men det är vi som är / What Local People

Och de här pengarna går inte ens till oss förstås / de jävla fittorna trollar bort cashen till britten eller nåt / Så länge 
inte lappen fått en krona vägrar de skona det sista minnesmärket / när de sätter sin plan i verket / Och snart växer 
inget mer / Inga fler barn kommer få skåda vare sig en skog eller i hagen / för dagen D närmar sig med stora steg 
/ och alla som teg kommer gråta sina kinder våta / och då ska inte vi förlåta / De ska skämmas, stämmas, för varje 
damm som skulle dämmas /för varje träd du vill fälla, varje plats du vill spränga / kommer det komma fram tusen 
röster från oss som är / What Local People

Vi som älskar och önskar att vår grönska ska få vara kvar där den är / utan att ni skär den, tär den / för faktum är att 
ni stryper en minoritet / Vet att vi står med ena foten i graven / men roten går för djupt för att slita loss, det kommer 
aldrig att bita på oss / vi går inte att muta, så sluta / det går inte att bräcka / ni kommer aldrig att kunna knäcka / 
Us Local People

Fig 11. Ti/Mimie Märak – What Local People
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Titeln What Local People, tillika repetitionen av denna fras genom det poetiska verket, 
fungerar som direkt motreaktion på gruvbolagets osynliggörande retorik om ”Vadå 
lokalbefolkning – här är ju mest bara skog och sten (och det som förhoppningsvis 
gömmer sig under markytan)”. Genom dikten synliggörs istället de lokala gruvmot-
ståndarna, och i samma stund synliggörs osynliggörandet som marknadsföringsstrategi; 
den som Sinclair-Poultron använde sig av för att vinna aktieägarnas förtroende för 
gruvprojektets legitimitet. 

Beowulf  Minings ödemarkifiering av Gállok – Sinclair-Poultrons osynliggörandet 
av platsens mänskliga relationer – finner grogrund i en diskurs om nordliga trakter 
som öde (jfr Hansson 2010). En diskurs som i sin tur ses som ”avgörande bakgrund 
till imperialistiska och kolonialistiska tolkningsmodeller eftersom ett territorium som 
anses vara tomt uppfattas som tillgängligt för erövring och exploatering” (idem, s 15). 
Gällande konflikten om Gállok och projektet ”What Local People” specifikt, menar 
etnologen Angelika Sjöstedt Landén att det handlar om just det; om att ”bilden av 
lands- och glesbygden som avfolkad bidrar till att göra exploatering möjlig” (2017, s 
136). Detta visar på en samtida diskurs om svensk sida Sápmi som ligger i fortsatt linje 
med de koloniala glansdagarnas ”ingenmansland” eller ”terra nullius” (Frost 1981); 
ett område framställt som icke befolkat av någon, åtminstone inte av en någon vars 
position skulle diskvalificera en annans övertagande som rättfärdigt. Cocq anser att 
Sinclair-Poultrons uttalande är en ”allvarlig markering” (Cocq 2014a, s 8), och skriver: 
”Ifrågasättandet av lokalbefolkningen innebär inte bara ett ifrågasättande av närvaro, 
markanvändning och rätt till land och vatten. För den som upplever en stark koppling 
till naturen är det även en del av ens identitet och existens som ifrågasätts” (ibid).  

Ti/Mimie Märaks poetiska verk What Local People inte bara synliggör och utmanar 
osynliggörande diskurser om platsen Gállok som obefolkad, utan ger även det lokala 
gruvmotståndet substans genom att föra verkets åhörare genom en rad teman som 
formar dess karaktär. Utöver att hävda att platsen visst är befolkad berättar verket om 
vilka denna befolkning är; vad de gör motstånd mot och ifrågasätter, men också vad 
de står för, gör och älskar. Motståndarna – vi:et i verket – ges en kropp, en form, 
genom vilken de framträder som värnare av natur och kultur. Vi:et som är, eller står 
på renskötselns sida. Det är ett vi som håller ihop och stöttar varandra, som trots att 
det står med ena foten i graven, samtidigt är tillräckligt starkt för att kunna agera 
omutligt och inte gå under; Roten går för djupt för att slita loss, vi går inte att muta, 
inte att bräcka.36 Det är ett ”vi” som slåss för bevarandet av arvet. Ett ”vi” som är 
lokalbefolkningen, och med lokaliteten given, så även platsen som vår; platsen som 
stals från renägare och drängar, från ett ”vi” som älskar och önskar av vår grönska 
ska få vara kvar där den är (min kursivering). Dessa är samma ”vi” som påpekar 
alla kalhyggen och som, till skillnad från verkets ”ni”, ser helheten alla helveten 
ni skapar när era maskiner spyr och rapar ut i attacker. Här framträder återigen 
narrativet om motståndarna som beskyddarna av natur och kultur.

36  När jag delger segment ur, enskilda strofer eller hela poetiska verk i text, gör jag detta i ett typsnitt 
som skiljer sig från övrig text. Detta då enstaka formuleringar ur dikterna i vissa fall återkommer på 
andra delar i texten än i direkt anslutning till verket som helhet, och jag vill att det tydligt ska framgå att 
det är en del ur det poetiska verket som återanvänds, och samtidigt inte störa flödet i texten för läsaren 
eller använda citationstecken eller kursiveringar, då detta görs i andra syften.
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Samsat med narrativ om kärlek till platsen och naturen som sådan, och solidaritet 
mellan dem som utgör vi:et, utsöndrar What Local People en påtaglig dos ilska, rentav 
hat. Här ser vi:et domedagen närma sig, och som då den kommer inte ska förlåta dem 
som anses skyldiga vara, för såväl ödelagd natur som kultur: de som dämde, de som 
fällde, de som sprängde, de som kängade ner renägare och drängar, stal marken 
och fyllde madrasserna med blodspengar. Här finns en tydlig koppling mellan verkets 
ni och utifrån kommandes exploateringsförfaranden i Sápmi. 

What Local People behandlar i viss mån specifikt Gállok och den ödeläggelse som anses 
följa i exploateringens spår. Men Ti/Mimie tar också tillfället i akt att väva in fler be-
rättelser om hur statligt förtryck kommer till uttryck. Här är de mer specifikt samiska 
erfarenheterna föremål för verserna som ger form åt de lokala motståndarna. Även om 
verket What Local People och det större projektet med samma namn tillkom som direkt 
motreaktion på Beowulf  Minings retorik, är det alltså inte i huvudsak detta företag som 
diktens strofer kretsar kring. Istället lyfts frågan om potentiell gruva i Gállok till en 
mer generell kritik gentemot naturresursexploaterande verksamhet, och som ansvarig 
för sådan riktar verket blicken mot staten: Svenska staten tar maten. Statens lathet 
och slarv. Genom versernas tematik växer en mer strukturell bild fram. En bild som 
gestaltar ett kapitalistiskt och naturresursutvinnande Sverige som understödjande av 
såväl miljöförstöring som kulturförstöring, samtidigt som den exotiska samen kvarstår 
som något att behålla – tuppar sig sedan när samen gör något kulturellt – ett svenskt 
samepolitiskt hyckleri, och samtidigt ett projekt dömt att misslyckas när ni stryper (d)
en(na) minoritet. Här framträder en berättelse om svensk samepolitisk ambivalens, 
som genom What Local People tar formen av en stat med sitt kapital som vänder samer 
ryggen, duckar för ansvar, försöker köpa sig tystnad, och därmed sitt anseende, för 
att utåt sett inte försumma. 

Detta ”ni” för en politik som inte bara verkat under lång tid, utan dessutom tycks tro 
att vi:et glömt, att vi:et inte lärt av historien, och därmed inte förstår att vad som nu 
pågår är blott dess förlängning. För varje by ni dränker skänker ni en slant yttrar Ti/
Mimie likt en påminnelse om vattenkraftsutbyggnaden i Sápmi. Den som i omgångar 
kommit att dränka boplatser och betesmarker, förändra vattnen, landskapen, fisken, 
fisket, renskötseln och livsföringen för dem som lever i och av områden i anslutning 
till älvarna, sjöarna eller vattenmagasinen (jfr Össbo 2014). Den bristfälliga, tillfälliga 
ekonomiska kompensationen – den ointressant(a) engångssumma(n) – som Ti/
Mimie här inte bara påminner om genom historisk tillbakablick fäst vid vattenkrafts-
utbyggnaden, utan re-problematiserar i förhållande till den diskurs om arbetstillfällen 
och lokala ekonomiska fördelaktigheter som omgärdar gruvindustrins retorik och 
dess förespråkares förhoppningar. Verkets retoriska tror ni vi är dumma? finner 
stöd i Suohpanterrors diskreditering av gruvindustrins lukrativitetsdiskurs, genom att 
göra utlovandet av arbetstillfällen i och med en gruvetablering till den dumdristiga, 
genomskinliga lögnens växande näsa (Fig 12).37 Ti/Mimies What Local People ställs likt 
en påminnelse om hur det har gått till, och om att inte låta sig luras igen, då de här 
pengarna inte ens går till oss, förstås, då de jävla fittorna trollar bort cashen till 
britten eller nåt. 

37  Publicerad på Suohpanterrors facebooksida 13 oktober 2012.
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Gállokgruvans tillblivelse eller ej debatteras i en tid då svensk minerallagstiftning ger 0,5 
promille av intäkterna till staten, vilket kan anses marginellt i internationell jämförelse 
(Tillväxtanalys 2016).38 En tid då gruvbranschen står föremål för en tillväxtpolitisk 
styrning (Näringsdepartementet 2013; Tillväxtanalys 2016), den globala marknaden 
dikterar mineral- och malmpriserna, och gruvbolagens trovärdighet som samhällsbyg-
gande arbetsgivare står starkt ifrågasatt (Henrikson m.fl. 2015; Müller 2015; se även 
Sjöstedt Landén 2017). Det är en tid då Malmbergets tömda spökstad havererar i takt 
med dess urholkade grund och halva Kiruna ska flyttas för att inte gå samma öde till 
mötes och bereda plats för LKAB:s fortsatta underjordiska verksamhet. En tid då 
Pajalas hopp om blomstrande framtider i och med Northland Resources etablering 
av järnmalmsgruvan Kaunisvaara snart skulle erfara husköp och andra investeringar 
pulveriseras; en satsning som etnologen Angelika Sjöstedt Landén menar ”står som 
exempel på de ekonomiska, sociala och politiska riskerna som nya gruvetableringar kan 
innebära” (2017, s 118). Det är även en tid då Blaikengruvans giftdammar sprider ut 
sig i omgivningen medan Sorsele kommun har saneringsnotan att hantera till dess att 
staten slutligen tar över kostnaderna efter konkursbona.39 Det är också en tid då jour-
nalisten Arne Müller turnerar i landet med föreläsningar utifrån sin uppmärksammade 
bok Smutsiga miljarder (2014), då Marie Persson Njajta utnämns Årets Västerbottning 
(2012) för sitt engagemang mot nickelbrytning i Vindelälvens vagga Rönnbäcken, då 
FN:s rasdiskrimineringskommitté yttrar kritik gentemot Sverige gällande just mineral-
lagen och hur den i samiska områden står i konflikt med rätten till fritt, informerat 
förhandssamtycke,40 och då sociala medier fungerar som betydande plattformar för 

38  Minerallag 1991:45.
39  Se SVT Västerbotten 2013-07-30 ”Efterbehandlingen av Blaikengruvan tar flera år”, respektive SVT 
Västerbotten 2018-06-21 ”Staten betalar saneringen av Balikengruvan”.
40  UN Committee on the Elimination of  Racial Discrimination (2013) Concluding observations on
the combined nineteenth to twenty-first periodic reports of  Sweden, adopted by the Committee at its eighty-third session 
(12–30 August 2013) (CERD/C/SWE/CO/19-21).

Fig 12. Suohpanterror – #saana
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informationsspridning och debatt gällande gruvor och gruvmotstånd i Sápmi (Cocq 
2014a; Sjöstedt Landén 2014; Lindgren & Cocq 2017). Det är med andra ord en tid 
då gruvmotståndet är grundligt informerat, väl agiterat och har miljöpanikens samtida 
rörelser i ryggen. What Local People föds ur, gestaltar och uppträder i detta samman-
hang, och motiverar en positionering som gör det svårt att inte se gruvförespråkare 
i fördelningspolitiskt tärda inlandsorter som lurade stackare, och lätt för kust- och 
söderöverbor att vila bredbent på höften på motståndets sida, klicka ”Like” och ge en 
extra slant till Naturskyddsföreningen. 

Ti/Mimie Märak är inte övertygad om gillarnas djupgående engagemang och jämför 
det i ett av våra samtal med den tillfredsställelse som följer en väl genomförd sopsor-
tering., eller att höja näven på en konsert, för att kunna ge sig själv en klapp på axeln 
på vägen tillbaka till sin tryggade vardag. Tror ingen jävla greenpeaceglöd kommer 
hjälpa oss i efterhand, då det snart inte växer något mer. Och What Local People 
berättar om en praktik som verkar för att mota bort lokal samisk existens genom en 
diskurs som verkar som att en befolkning förankrad i platsen aldrig existerat, genom 
en praktik som verkar för att den ska sluta. Ödemarkifieringen som möjliggör ex-
ploateringen (jfr Hansson 2010, s 15; Sjöstedt Landén 2017, s 136). What Local People 
punkterar diskursen, agerar levande motbevis och sätter genom själva sitt återbruk av 
gruvbolagets retorik strålkastarljuset på den osynliggörande diskurs och praktik som 
omgärdar exploateringspolitiken i Sápmi. Genom verkets många delar, förlagda inom 
den narrativa ramen om synliggörandet av osynliggörandet, möjliggörs föreställningen 
om ett strukturellt osynliggörande. Ett strukturellt osynliggörande av en stat som tagit 
landsänden som resurs i anspråk men lämnar de/t som lever här därhän. What Local 
Peoples version av svenska staten struntar i såväl ståndaktig natur som kultur i Sápmi, i 
den trumfar mineralutvinningen och annan råvaruhandel alla andra intressen. 

Saltvattensdoktrinen undergrävs – Sápmi på kartan 
Ett verk som sätter Sápmi – (som) samiskt land – på den bokstavliga kartan är Suoh-
panterrors Sámeetnama Diamánta/The Sámi Diamond (Fig 13).41 Bilden är en subvertisering 
av det klassiska brädspelet Jakten efter den försvunna diamanten (Alga). Originalets spelre-
gelhäfte inleds med de tongivande raderna ”Från din jeep spanar du ut över savannen 
i den dallrande middagshettan. Du lyfter en hand och torkar svetten ur pannan under 
tropikhjälmen. Kan den sagoomspunna ädelstenen finnas där framme?”42 och stakar 
därmed ut positionen spelarsubjektet antas inta: den till Afrika tillresta explo(r)atörens. 
I Algas förlaga till Sámeetnama Diamánta förflyttar sig spelarna runt mellan olika platser 
på en kartbild av ”Afrika” (där inkluderat ”Slavkusten”) för att finna och föra hem 
Cullinandiamanten (också känd som Afrikas stjärna). Detta i spelarnas sinsemellan 
kamp, med tärningens slump och ett antal lömskt utspridda rövare som käppar i hjul 
eller vind i segel. 

I Suohpanterrors version har en geografisk förflyttning skett, från Afrika till Sápmi. 
Genom verkets titel (som direktöversatt till svenska blir Samelands diamant) befästs att 
det är samisk mark som utgör spelplanen. Att på så vis jämföra eller likställa Sápmi 

41  Publiceras på Suohpanterrors facebooksida 2014
42  Text ur 2007 års utgåva, i vilken spelets titel ändrats till Den försvunna diamanten och förutom Alga även 
Brio AB står som utgivare.
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med världsdelen Afrika vägleder betraktarens tankar till kolonialism, då europeisk 
kolonisering av Afrika i jämförelse med Sápmi är förhållandevis välbekant. Med den 
återkommande kritiken av dagslägets utförsäljning av naturresurser i Sápmi till en 
internationell marknad är heller inte sådana referenser underliga. Verket publiceras på 
Facebook sommaren 201443, i en tid då debatten och diskussionerna om ”gruvboomen” 
snart ska leta sig in även i de akademiska texterna (jfr Sjöstedt Landén 2017) och då 
norra Sverige beskrivs som ett eldorado för gruvexploatörer (Tidholm 2012; Müller 
2014). Det senare kommer även till diskursivt uttryck i regeringens och gruvnäringens 
gemensamma initiativ Mining for Generations – Mining by Sweden genom framställningen 
på dess webbplats: ”Welcome to explore in Sweden […] The legislation provides favo-
rable conditions […] only a fraction of  the area has been developed […] the Swedish 
government encourages increased exploration”.44 Texten illustreras med ett fotografi, 
taget av LKAB, som föreställer vidsträckt granskog och fjäll, utan spår av mänsklig 
närvaro. Inte helt olikt den bild Sinclair-Poultron visade för de möjligtvis tveksamma 
aktieägarna i anslutning till ödemarkifieringens ”what local people?” (se ovan).  

Fraktfartygen utmed kusten figurerar i båda spelen, och deras färdriktningar i Suoh-
panterrors version berättar att något (vad helst diamanten må symbolisera) hämtats 

43  Sámeetnama Diamánta publiceras 24 juni 2014 på Suohpanterrors facebooksida.
44  www.miningforgenerations.com (hämtad 2018-11-08).

Fig 13. Suohpanterror – Sámeetnama Diamánta
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från platsen Sápmi, och nu förs bort. Likt verklighetens fly in, fly out – ett fenomen 
kritiserat av gruvmotståndare, som innebär att utlovade arbetstillfällen inte går till 
befintlig eller inflyttande ortsbefolkning, utan istället till arbetare som inte uppehåller 
sig i (och därigenom bidrar till) samhället utanför sitt pass. 

Genom att anspela på kolonialism och förlägga planen för var kolonisering utspelas 
vid den fenno-skandinaviska halvöns norra hälft, synliggör verket ett kritiskt perspektiv 
på en svensk hegemonisk diskurs om kolonialism (se Bakgrund). Enligt denna diskurs 
är kolonialism som regel kopplat till europeiska staters historiska, koloniala projekt i 
exempelvis Afrika, Amerika, Indien och Australien, och handlar mer sällan om Sve-
riges delaktighet i dessa eller egna förfaranden (Ipsen & Fur 2009; Johansson 2008). 
Denna diskurs inkluderar även ett perspektiv på kolonialism som utgår från den så 
kallade saltvattensdoktrinen, eller saltvattenstestet (se Bakgrund samt Johansson 2008; 
Fur 2013). Saltvattensdoktrinen innebär att en kolonial expansion och övertagande 
av kontroll över ett annat territorium förutsätter just detta ”annat” territorium – en 
plats bortanför moderlandet eller det koloniala maktcentret (gärna med ett världshav 
däremellan). Utifrån sådant perspektiv har det varit svårt att se geografiska Sápmi som 
ett koloniserat område, vilket i sin tur innebär att det territorium som successivt kommit 
att diskursivt, politiskt och juridiskt befästas som svenskt (respektive norskt, finskt och 
ryskt) kan exkluderas ur berättelsen om kolonialism. Genom sina anspelningar på de 
europeiska koloniala projektens förfaranden i Afrika, applicerade på en kartbild över 
Sápmi, utvidgar Sámeetnama Diamánta diskursen om kolonialism, och gör den till en 
där saltvattenstestet ej längre dikterar villkoren för definitionen av kolonialbegreppet. 
Istället presenterar de en definition av kolonialism där Sveriges (och övriga överlap-
pande staters) relation till Sápmi inryms. Genom att subvertisera ett spel med så pass 
tydlig kolonial inspirationsförlaga förflyttar Suohpanterror den koloniala blicken på 
Afrika från globala syd till norr, och möjliggör därigenom föreställningen om denna 
del av världen som också koloniserad.

Som spel betraktade är grunden i Jakten efter den försvunna diamanten och Sámeetnama Di-
amánta desamma.45 En betydande skillnad mellan Algas och Suohpanterrors versioner 
är dock att när den tidigare spelas av och skildras genom kolonisatörens perspektiv 
på platsen (åk till Afrika, hitta diamanten, passa dig för andra som också vill åt den, 
åk hem som förhoppningsvis vinnare), så har den senare ett inifrånperspektiv där det 
inhemska motståndet gentemot platsen som kolonial spelplan på olika sätt gör sig till 
känna. I Jakten efter den försvunna diamanten version dyker de ovälkomna rövarna oväntat 
upp från sina dolda positioner bakom slumpmässigt utplacerade spelmarkörer och gör 
framgången svårare för kolonisatören. I Sámeetnama Diamánta utmålas istället kolonisa-
törerna, de som kommit för att exploatera, till rövare; ”Sámeetnama rievvárat/Resource 
robbers of  Sámiland”, förklarar de sparsmakade spelreglerna jämte valutasedlarna i 
spelplanens utkant. Här återknyter verket till kolonialismens inneboende element av 
stöld, som diskuterades i anslutning till Suohpanterrors subvertisering av copyrightkon-
ceptet, och som återfinns inom dekoloniseringslitteraturen (jfr Tuhiwai Smith 2012). 

Käppar i hjulen för Sámeetnama Diamántas föreställda spelare figurerar i form av samiska 

45  Sámeetnama Diamánta finns inte som riktigt spel, med pjäser, pengar osv. Med spel här avses föreställt 
spel.
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motståndskaraktärer, väl synliga och strategiskt utplacerade på platser i Sápmi där 
motstånd mot naturresursexploatering förts eller förs i verklighetens strid om mark-
förvaltningsmakten. Mellan Stihkenjohka (Stekenjokk) och Raavrejohke (Rönnbäcken) 
står Anders Sunnas bombkastande figur från To Colonialism (Fig 1 och 2), vid Gállok 
(Kallak) och Giron (Kiruna) visar en samisk karaktär ur samlingen Gállok Protest Art 
oss fingret och från Guovdageaidnu (Kautokeino) riktar de samiska upprorsmakarna 
(här i form av några karaktärer i den animerade actionkomedin Áigin (West, 2014)) sina 
pistolmynningar mot oss. Över deras huvuden, i höjd med revolutionsomsusade Alta, 
seglar det välanvända knytnävesmärket omgärdat av meningarna ”Saami Resistance” 
och ”Čájet Sámi Vuoiŋŋa”.46 En ytterligare hotbild för spelaren är om den råkar hamna 
på en av de få hästskospelmarkörerna, vilka innebär ”Boazolihkku/Reindeer luck/No 
mining”. Med andra ord görs ”renlycka” synonymt med ”ingen gruvverksamhet”. Genom 
Suohpanterrors version visar sig spelarnas motståndare istället för rövare således vara 
samiska aktivister med uppsåt att beskydda naturen från exploatering och renskötseln 
från exploaterande markanvändning. De tilltänkta spelarna i Suohpanterrors diamant-
jakt riskerar att resa tomhänta hem, inte på grund av mer tursamma motspelare eller 
stöld av rövare, utan här stöter en istället på trubbel från beskyddarna, bevararna av 
diamanten, eller vadhelst diamanten må representera i verklighetens version; det som 
den koloniala spelaren vill bryta loss och ta med sig bort från Sápmi. Således framträder 
än en gång ett narrativ om motståndarna som beskyddarna, likt i Suohpanterrors Enjoy 
Colonialism (Fig 6) och #EndCo2onialism (Fig 10), Ti/Mimie Märaks What Local People 
(Fig 11) och Anders Sunnas Colonialism Inc (Fig 8). 

Med spelet som förutsättning för bildens berättelse, görs betraktaren av verket till 
spelare, och dras därmed in i de regler som Suohpanterror satt. Därmed genereras en 
helt annan utgångspunkt än den som tillstyrks genom svensk saltvattensdiskurs eller 
föreslås i Jakten efter den försvunna diamanten. I Sámeetnama Diamánta suddas nationsgrän-
serna ut, norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland förläggs i dunkel och istället 
träder platsen fram som en och samma sammanhållna samiska land: Sámieatnan, 
Sápmi. Själva utgångspunkten förläggs vid Sápmi som samiskt land, vid samerna som 
beskyddarna av landet (och dess resurser) och hotet från orättmätiga exploatörer, ko-
lonisatörer, kommandes utifrån. Genom verket möjliggörs således ett annat perspektiv 
på området än det som ledsagar svensk diskurs och samepolitik. Ett perspektiv där 
samer är de ursprungliga, naturliga eller rättmätiga som hör till platsen, där Sápmi 
är samiskt, håller samiska naturresurser att (som jag tolkar det) förvaltas på samiska 
premisser. Perspektivet på det geografiska området som svenskt (eller skandinaviskt) 
av-neutraliseras genom att framställa sådant perspektiv som kolonialt, och genom 
att möjliggöra för andra tolkningar av platsen som lika (alternativt, de enda) rimliga.    

Naturen på första parkett
När What Local People punkterade ödemarksdiskursen genom att påvisa motsatsen, 
Sámeetnama Diamánta diskvalificerade saltvattenstestet och självklarifierade Sápmi som 
Sámieatnan – samiskt land – möjliggör Suohpanterrors Glued on top (Fig 14)47 ännu en 

46  Čájet Sámi Vuoiŋŋa är en av flera möjliga innebörder av akronymen ČSV (se Bakgrund). Detta ČSV-
emblem är ursprungligen ritat av Anders Sunna, men används av en rad avsändare och i flera olika 
sammanhang (se Kapitel 4).
47  Publicerat på Suohpanterrors facebooksida 15 oktober 2012.
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Fig 14. Suohpanterror – Glued on top
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föreställning om kolonialt perspektiv på plats, och vrider om det för att visa något an-
nat. Verket består av ett fotografi föreställandes fjället Sána (Saana) med ett insprängt 
dagbrott och tillhörande infrastruktur – dammar, byggnader, vägar, järnväg – vid dess 
fot.48 Mot en klarblå himmel i fotografiets överkant står ”Visit Lapland” skrivet i vitt, 
lekfullt typsnitt jämte en logotyp i form av symbolen för atom. I bildens nedre högra 
hörn och förgrund syns en pratbubbla med texten ”Fortunately, everything is just glued 
on top!”, som med en hand med greppande fingrar indikerar att denna pratbubbla, likt 
ett klistermärke, går att dra loss. Detta möjliggör en föreställning om att perspektivet 
på naturen som resurs, är blott en föreställning i sig; en chimär bakom vilkens draperi 
helt andra uppfattningar och liv existerar i sin egen rätt. Genom att framställa industriell 
verksamhet i fjällvärlden som påklistrade företeelser, fullt möjliga att ta bort, skapas 
föreställningar om andra förhållningssätt till platsen som minst lika giltiga eller verkliga. 
Den typ av mänsklig påverkan på naturen som gruvor och dess infrastruktur medför, 
framträder här som någonting allt annat än en självklar del av platsen. Genom bilden 
av att det är fullt möjligt att plocka bort industriella intrång, framträder naturen – den 
bortom sådan mänsklig påverkan – som den normativa i sammanhanget; den egentliga 
utgångspunkten. Här förflyttar således Suohpanterror ingången för diskussionen om 
relationen människa och natur. Naturen blir utgångspunkten och allt utöver män-
niskans icke-invasiva leverne som del i dens livsgenererande kretslopp framställs som 
en möjlig, men inte nödvändig och långt ifrån självklar, applikation. Verket berättar 
om ett val människan gjort och gör, och att andra vägar är lika fullt möjliga att välja. 

O/SYNLIGGÖRANDE AV FOLK

Osynliggörandet av Sápmi som Sápmi – ödesmarkifieringen och svenskifieringen 
inbäddad i norrlandsdiskursen som gör landsänden till svensk, exploaterbar naturre-
surs – inrymmer inte enbart ett osynliggörande av land, utan även ett osynliggörande 
av folk. Med osynliggörandet av landet som samiskt följer osynliggörandet av folket 
som rättmätiga förvaltare av landet. Artivistiska befästande av samisk närvaro och 
tillhörande till geografiska Sápmi, samsat med narrativ om strukturellt osynliggörande 
av samer som väsentlig beståndsdel i det svenska koloniala projektet, återkommer som 
narrativ i studiens samlade material. 

Det samiska i ekvationen
Suohpanterrors #solved (Fig 15)49 är ett exempel på en berättelse om osynliggörande 
av samer. Verket föreställer en form av seriestripp med två sektioner. Bakgrunden är 
patinerat blå, närmast metallisk, och liknar en sargad vägskylt. Mot denna bakgrund 
har placerats två rutor i grått med vit ram. Dessa rutor ramar i sin tur in två generiska 
människosymboler (likt dem som användes i Suohpanterrors #EndCo2onialism (Fig 
10)). Den ena ”gubben” har framställts utan särskilda markörer, den andra är försedd 
med kolt. I övrigt är de likvärdigt gestaltade – samma stil, samma färg, samma längd. 

48  Fjället Sána (Saana) är beläget i närheten av byn, och sjön med samma namn, Gilbbesjávri (Kilpisjärvi) 
i Enonteksis kommun på finsk sida Sápmi, i närheten av både den svenska och norska gränsen. 
Jenni Laiti menar att Sána är ett särdeles heligt fjäll för många samer, och det återkommer i flera av 
Suohpanterrors bilder, bland annat i #saana (Fig 12).
49  #solved publiceras på Suohpanterrors facebooksida 10 juni 2013.
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I ruta ett har de dessutom ungefär samma kroppshållning och står placerade bredvid 
varandra. Under gubbparet i ruta ett lyder ordet ”Problem”. I ruta två har den ospe-
cifika gubben puttat den samiska åt sidan så att ramen gått sönder och samen ramlar 
ur. Ordet i denna ruta är ”Solved”. Samtidigt som detta händer säger gubbe nummer 
ett ”whoops!” (sve hoppsan). 

Verket bildar ett narrativ om en syn på samer eller det samiska – samisk kultur, samiska 
röster, perspektiv, rättigheter – som problematiska; när samer/det samiska finns med 
inom ramen för det som görs, uppstår problem. Åtgärden för problemet ligger inte vid 
att t.ex. finna någon sorts kompromiss mellan de aktörer (figurerna) sammanhanget 
gäller (ramen). Istället löses problemet genom att samer/det samiska plockas bort. 
Kvar lämnas blott det ospecifika, normativa. Och för att detta normativa ska fung-
era inom sammanhangets ram – för att ordet ”Problem” ska bli ”Solved” – behöver 
samen eller det samiska offras.   

Verkets kontextlösa gestaltning öppnar upp för tolkandet, och användandet, av bilden 
som illustration för vilken situation som helst där denna typ av problemperspektiv 
och lösnings-praktik kommer till uttryck. Denna kontextlöshet gör också att verkets 
kritiska narrativ om problemperspektiv och lösnings-praktiker generaliseras. Därmed 
framträder även berättelsen om ett mer strukturellt eller systematiskt offrande eller osyn-
liggörande av samer/det samiska. Ett sådant narrativ blir än tydligare när pratbubblan 
i verket tas med i beräkningen. Där lösningen på problemet inte är att komma överens 
inom ramen för gällande kontext, utan lösningen är att ta bort samer/det samiska ur 
ekvationen, görs detta med ett blaséiskt urskuldande ”whoops!”. Ansvarsduckandet 
genom ett kaxigt spela dum skapar en berättelse om att detta är möjligt att göra tack 

Fig 15. Suohpanterror – #solved
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vare möjliggörande strukturer för samisk exkludering, dvs. en osynliggörande och 
diskriminerande struktur där samer/det samiska inte behöver inkluderas i diskussionen, 
utan tvärtom kan exkluderas utan repressalier. 

När verket publiceras i anslutning till Gállokkonflikten sommaren 2013, förhåller det 
sig till denna kontext och börjar mer specifikt handla om gruvindustriella förfaran-
den och samers problematiserade position i relation till detsamma. Här framställs då 
situationen som att det råder en syn på att exploatering av marken skulle underlättas 
ifall samer, samisk kultur, samiska perspektiv eller rättigheter inte fanns med att för-
hålla sig till; inte stod i vägen. Problemet, som samer representerar här, är de stråk av 
diskursiva eller mer faktiska – juridiska – urfolksrättigheterna till självbestämmande 
gällande mark som exploateringsindustrin och dess anhängare tvingas förhålla sig till. 
Lösningen, för dem (enligt verkets narrativ), ligger inte i förhandling om förvaltandet 
av marken på likvärdiga grunder – som likformade gestalter inom den satta ramen 
– utan lösningen blir istället att plocka bort samer, samiska rättigheter eller samiska 
perspektiv ur ekvationen. En snarlik form av problemlösningsstrategi som återfinns i 
Beowulf  Minings retoriska ”What local people?”, och som Ti/Mimie Märak belyste i 
sitt poetiska verk med samma namn (What Local People (Fig 11)).

Ett liknande narrativ om osynliggörande står att finna i den konstnärliga användningen 
av frasen ”We are still here”. Denna fras används emellanåt i urfolksartivistiska sam-
manhang (Iverson & Davies 2015), och även i samiska (Sandström 2017). I anslutning 
till det uppmärksammade småviltsjaktmålet “Girjas mot Staten” tar frasen, genom 
Anders Sunna och musikern Sofia Jannok, plats i den samtida samiska artivistiska 
repertoaren på hemmaplan.50 I januari 2016 – i samma veva som målet prövas i tings-
rätten (Gällivare) – släpper Jannok albumet Orda innefattandes just denna fras som 
titel på ett av spåren. I tillhörande musikvideo medverkar Anders med sin visuella 
kommentar i frågan.51 

Ofta när det kommer till Anders utgörs målarduken av plastfilm i storformat, uppspänd 
mellan träd (jfr Sandström 2017). I videon ses han linda varv på varv av genomskin-
lig plast mellan några tallar i renskogen, på vilka han sedan spraymålar medan Jan-
nok agerar med sin musik och några renar strövar runt och betar. Låten inleds med 
ljudupptagning från rättegångsförhandlingarna i tingsrätten, där statens företrädares 
retorik för många för tankarna till 1800- och det tidigare 1900-talets ”Lapp ska vara 
lapp-politik” (se Bakgrund). I det samplade ljudspåret från rättegångssalen hävdas bland 
annat att samer inte diskriminerats av svenska staten och att etnicitet saknar relevans 
ur historiskt perspektiv, varför "samer" som sådana inte kan sägas ha funnits i gäl-
lande område inom den tidsram som svarande staten lägger fram som väsentligt för 
målet. Något som upprör många är att termen ”lapp” används av statens företrädare, 
utan att det förtydligas att ordvalet görs exempelvis på grund av direkt hänvisning 
till historiskt källmaterial, vilket kan anses vara kutym i dag. Lapp blir synonymt med 
nomad, till skillnad från bofast, och hela den arkeologiska bevisföringen som yrkande 

50  I målet ”Girjas mot Staten” prövades rätten till småviltsjakt och fiske i Tingsrätten i Gällivare 2016, 
Hovrätten i Umeå 2017 och Högsta Domstolen 2020. 
51  Musikvideon WE ARE STILL HERE (Official) – Sofia Jannok feat. Anders Sunna finns postad av Sofia 
Jannok på Youtube (21 januari 2016), tillsammans med hashtaggen #girjasmotstaten. https://www.
youtube.com/watch?v=EVH0jvnaIqU (hämtad 2020-06-03).
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sameby åberopar för att påvisa sin etniskt kollektiva generationella relation till platsen 
ogiltigförklaras för tvisten av svarande, staten. 

Anders står bakom en av de transparenta plastdukarna, sprayar den idag vedertaget 
nedlåtande benämningen gång på gång i vårt ansikte (dvs. ifall vi som betraktar hade 
kamerans lins till ögon). Kastar statens företrädares koloniala diskurser om samer i 
ansiktet på oss, eller tar makten över ordet, tar det tillbaka? Som ett, hur än ni formu-
lerar er så nog är vi här alltid. Fortfarande, som oss, oavsett ordval.   

Genom stencilsprayer växer två ansikten fram genom låtens video: den historiska, 
sydsamiska personen Elsa Laula, och Anne Karen Sara – nordsamisk, samtida konstnär 
(Fig 16). Laula symboliserar genom sina gärningar i många hänseenden enandet och 
den politiska mobiliseringen av det samiska folket under tidigt 1900-tal (se Bakgrund). 
Hon har kommit att bli något av en ikon för samisk organisering och rättighetskamp, 
och figurerar till dags i många konstnärliga och artivistiska sammanhang (se Kapitel 4). 
Sara lever och verkar idag, och utgjorde strax innan musikvideon släpptes del av samiska 
artivistiska engagemang i klimaträttvisearbetet i anslutning till FN:s klimatförhandlingar 
COP21 i Paris 2015. Jag frågar Anders om vad just Sara symboliserar, och han svarar 
att det i sammanhanget varit viktigt med en nordsame jämte sydsamiska Laula, och 
att dessa tillsammans också handlar om generationer av samer.52 Laula och Sara bildar 
ett narrativ om det enade vi, då som nu, kämpandes för våra samiska rättigheter, sida 
vid sida, nord som syd. Samma tema Anders var inne på i verket Colonial Inc. (Fig 8). 
Det enade vi, etniska vi, har visst betydelse berättar verket, oavsett vad svenska statens 
företrädare i Girjasmålet påstår. Sammanflätning mellan dåtid och nutid, och oss som 
vi, förstärker de berättelser om att samer har historisk förankring, och därmed grund-
läggande rättigheter till platsen, som målet tvistar om. Genom musikvideon framträder 
föreställningen om väsentlig historisk, kollektiv förankring i just den här platsen: Sápmi.

Jannok rör sig på andra sidan plasten vid Laula. Ansikte jämte ansikte – dåtid och nutid 
smälter samman. "We are still here", repeterar musikens refräng. Det finns ingen början 
i fortfarande/still. Fortfarande ger inget "innan" med specifik startpunkt. Heller inget 
slut. Fortfarande ger bara ett här och nu, och ett ändlöst dessförinnan; vi var här förut, 
och vi är här nu. Med den historiska förankringen i det ändlösa dessförinnan genereras 
föreställningen om självklar närvaro på platsen, principiellt sett alltid. Självklarheten 
i närvaron, och det urminneshävdande rättighetsbefästandet i och med densamma, 
samsas i verket med det inte lika självklara att samisk kultur skulle överlevt, eller så 
kommer att göra. Formuleringen still, pekar på att det inte är någon självklarhet att 
vi:et är det. Engelskans still betyder både fortfarande och till trots, vilket gör "We are 
still here" till ett ”Vi är här, fortfarande och trots allt”. Vilket i sig bildar en berättelse 
om svårigheter att överleva som ett vi. Vi:et behöver därför inte bara poängtera att vi 
finns, utan att vi finns trots allt.

YOU HAVE NOT BEEN IN THE AREA! 

sprayar Anders i röda versaler på en annan duk, direkt anspelande på statens företrädares 
uttalande i målet. På en tredje växer hans karaktäristiska koltklädda renkraniumfigur 

52  Messengerkonversation med Anders Sunna, januari 2016 samt tillägg augusti 2020.
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fram, räckandes lassosnaran mot en illa grinande statsrepresentant iförd kostym och 
krona på sitt vargahuvud. Samma gest som i Colonialism Inc. (Fig 8). Som förslag: gå 
och häng dig. Du har inte här å göra. You have not been in the area. Vi däremot, och 
vi är fortfarande här. Trots koloniala diskurser om samer som utdöende – den som 
fungerat föreställning såväl historiskt (Lantto 2012) som i nutid (Cocq 2014b; Anders-
son & Cocq 2014). Den till trots är vi fortfarande här. Dig till trots är vi fortfarande 
här. Trots dessa försök till osynliggörande, omintetgörande i betydelse, av oss, som 
folk, på plats, berättigade.53 

Samtids/historiens exponering
Ett annat konstnärligt sammanhang där Anders Sunna väver samman samtiden med 

53  Anders Sunna och Sofia Jannok gör även en ”live-version” av musikvideon – med Anders som målar 
och Jannok som framför låten ”We Are Still Here” – i anslutning till hovrättsförhandlingarna i ”Girjas 
mot Staten”, alldeles utanför ingången till Tingsrätten i Umeå, där förhandlingarna hölls 6 november 
2017. 

Fig 16. Anders Sunna – stillhere 2016
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historien och relaterar koloniala diskurser om samer till fråntagandet av markrelaterade 
rättigheter är utställningen Maadtoe. Maadtoe är en gemensam vandringsutställning 
av Anders och fotografen Michiel Brouwer. Projektet tog konkret form kring 2012 
genom ett samarbete med Gaaltije – Sydsamiskt center i Östersund, där den också 
ställdes ut (2012–2013). Därefter har den visats på bland annat Husby konsthall (2013), 
Världskulturmuseet i Göteborg (2014) och Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum i 
Jokkmokk (2015). Ofta består vandringsutställningen av fjorton större målningar av 
Anders Sunna och sexton fotografier av Michiel Brouwer, men dess innehåll har i 
viss mån varierat under resans gång. Jag besöker Maadtoe i mars 2016 då den hänger 
på Västerbottens Museum. Förutom målningar och fotografier innehåller den (då) 
även en skulptur – en ackja med sprängsten (från en provsprängning i Jokkmokk54) 
och replikor av mänskliga kranier gjorda i en grovkornig sandlera. Några vajrar söker 
sig mellan stenarna, genom kraniers ögonhålor – binder samman de mänskliga och 
naturliga kvarlevorna i ackjan.55

Brouwers fotografier i Maadtoe består bland annat av dokumentära bilder från Ras-
biologiska institutets samlingar, som numera är del av Uppsala universitets arkiv (se 

54  Mejlkorrespondens med Anders Sunna augusti 2020.
55  Skulpturen (200 x 66 cm) har titeln ”Kolonialism Resources AB” (se bild i Lundström 2015b, s 185).

Fig 17. Del av Michiel Brouwers och 
Anders Sunnas utställning Maadtoe, 
Västerbottens Museum 2016. 
Foto: Moa Sandström
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Bakgrund). Arkivet består av samiska kvarlevor, bland annat uppgrävda ur plundrade 
gravar runtom i Sápmi, tusentals fotografier tagna i syfte att belägga den samiska 
rasens existens och underlägsenhet (Broberg 1995). En diger samling som är öppen 
för allmänheten, men sällan flaggad, och vid tidpunkten för utställningen Maadtoe, 
för de flesta mer eller mindre eller helt okänd. Enligt utställningstexten på väggen är 
Brouwers fotografier de då enda visuella bekräftelserna på denna samlings existens. 
Fotografierna avbildar kliniska mätinstrument, samiska kvarlevor i form av skelettdelar 
och skelett, hängandes i rader med nummertaggar runt någon knota. Dessa fotografier 
varvas med andra foton från bland annat gruvmiljöer i Sápmi och porträttbilder på 
några av Anders familjemedlemmar. 

I en av Brouwers fotokompositioner samlas fyra fotografier bestående av en por-
trättbild på Anders far, en på hans farbror, ett instrument använt vid de rasbiologiska 
skallmätningarna samt ett itusågat, upp och nervänt halvt kranium ur det rasbiologiska 
arkivet, i ett och samma montage (Fig 17). Anders far och farbror är renskötare och en 
stor del av berättelserna i Anders konst handlar om familjens problematiska position i 
relation till svenska staten, dess myndigheter (inte minst Länsstyrelsen) och omgivande 
samebyar. Anders benämner familjens verksamhet som en form av gerillarenskötsel. 
Den är inte önskvärd, från flera håll, och Anders vittnar ofta om en uppväxt präglad av 
stark motvind och en vägran att ge upp. Är en som utställningsbesökare bekant med 
Anders konst överhuvudtaget, känner en troligtvis även till något av denna historia, 
och vet att människorna på Brouwers fotografier är renskötare. Om inte så beskrivs 
den i utställningstexten. Kanske vet en till och med vilka personerna är. Detta spelar 
roll för bildernas dramaturgi då realiteten i porträtten gör de avbildade personerna 
till ännu mer levande subjekt, jämfört med om de varit anonyma. Positionerade 
jämte skallmätningsinstrumentet och det itusågade kraniet dras betraktaren dock in 
i en alltigenom olustig objektifieringsprocess, där Anders far och farbror ställs som 
om de inte vore mer än skallar, ett stycke kött, ett forskningsobjekt, ett material att 
observera, mäta, väga, såga itu. De individuella fotografiernas enhetliga komposition 
med vit bakgrund och det enskilda – nu – objekten i närbild i respektive bilds mitt, 
förstärker denna känsla av klinisk dokumentation och objektens likvärdiga ställning. 
Bosse = itusågat kranium. Itusågat kranium = Bosse. Vilket i sin tur för betraktaren 
vidare på en subjektifieringsresa av det där kraniet. Vem tillhörde det? Vem är det som 
ligger där, itusågad, uppfläkt? Vad är det för vidrig inspektion som pågår? Och i vems 
goda minne? Frågor som väcks genom verkets innehåll och komposition. Den senare 
besvaras genom andra verk som ingår i Maadtoe.

Ett av dessa är en målning av Anders Sunna med titeln Racial Comment (Fig 18). I 
målningens mest framträdande blickfångsposition syns Herman Lundborgs byst. 
Lundborgs porträtt är realistiskt återgett – förlagan är en välkänd fotografisk av-
bildning av läkaren, forskaren och chefen för Rasbiologiska institutet (se Bakgrund). 
Det målade ansiktet är ritat på med, vad som framstår som, en lila penna eller krita, 
nästan som om det vore klottrat på ett fotografi i en tidning eller skolkatalog. Dock 
inte med glasögon, mustascher, monobrows eller accentuerade läppar, utan istället 
löper finstilta, lila linjer som återger konturerna av Lundborgs ansiktes underliggande 
kranium. Det liknar närmast ett styckningsschema, fast istället för köttet är skelet-
tet det som markeras. Ansiktsklottret på denna porträttbild sätter en kuslig ton och 
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framstår som något som närmast liknar hämnd. Som att det var det här du såg, eller 
tittade efter – begäret efter skallar – och nu i efterhand är det också det vi ser i dig. I 
porträttmålningen har Anders behållit mycket av den fotografiska förlagans svart-vita 
ton, vilket medför att ansiktsfärgen ger Lundborg ett närmast sjukligt uttryck. Det är 
ingen sympatisk representant för svensk forskningshistoria vi ser, det framgår tydligt 
genom detta konstnärliga grepp.  

Till höger om Lundborg, i målningens mitt, tornar en annan representant för Sverige 
upp: Prästen och Læstadianismens anfader Lars Levi Læstadius (1800-1861), utstyrd 
i sin karakteristiska prästkrage och med den franska hederslegionens riddarkors på 
bröstet. Anders gestaltning bygger på en av de mest använda avbildningarna av 
Læstadius (Dahlbäck m.fl. 1965), vilket gör det lätt att identifiera vilken präst, och 
därmed vilken religiös skola, som målningen berättar om. Som kristen rörelse kom 
Læstadianismen att bli särskilt inflytelserik bland samer, vilket bland annat härleds till 
att Læstadius vävde in naturen som betydelsebärande element och användande samiska 
språk som del i omvändelseprocessen, något som kritiker menar fungerat som grepp i 
linje med målet att omintetgöra samisk världsbild och religion (Salvesen 1995; Kuok-
kanen 2006). Till höger om Læstadius, nerifrån målningens högra överkant, reser sig 
Pajalas kyrka upp – eller ner, då den är upp och nervänd. Denna kyrka har en särskild 
koppling till Læstadius, då han var Pajala pastorats första kyrkoherde. Att Læstadius 
och kyrkan placerats i anslutning till Lundborg, och inom ramen för en ”racial com-
ment”, berättar om Læstadius själv, men även om att kyrkan i större bemärkelse hade 
koppling till den rasbiologiska forskningsepoken och dess omgärdande ideologiska 
strömningar. Lundborg, eller institutet som sådant, var ingen enskild aktör, utan hade 
stöd av en större infrastruktur som underbyggde dess verksamhet, och kyrkan var en 
betydelsefull sådan (se Bakgrund). I Racial Comment framträder narrativ som ringar in 

Fig 18. Anders Sunna – Racial Comment
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den typen av relationer. Vid Læstadius högra axel tar avbildningen slut, och istället för 
mänsklig arm har Læstadius försetts med en grävskopas. Det skapar en berättelse om 
råvaruindustrin som kyrkans förlängda arm. I målningens nedre högra hörn rör sig 
ett par stencilsprayade koltklädda barngestalter, fastkedjade vid en stor klump malm.

Berättelser om den tidigare svenska koloniala historien, med mineralutvinningens 
påverkan på samer, återges även i utställningens skulptur. Den sprängfyllda ackjan, 
fylld med just sprängsten, mänskliga kranier (av lera) och stubintrådar, knyter an till 
de berättelser som finns om närmast slavarbetande renskötare som tog anställning i 
samband med etableringen av silvergruvan i Arjeplog under 1600-talet, vilket bland 
annat finns återgett genom jojk. I Racial Comment går temat slaveri igen, i form av bar-
nen fastkedjade vid malmklumpen. Med samerna som tillhörande platsen Sápmi, och 
samerna i denna målning som fastkedjade vid dess malm, genereras en berättelse om 
komplexitet i förhållandet människa och plats. Platsen blir samtidigt förutsättning och 
ok, när den behandlas av andra som resurs att utvinna; samerna som närmast fjättrade 
vid marken som malm. Detta förstärks av fotografier av skallar från de rasbiologiska 
samlingarna som skymtar i malmklumpen. Exploateringen av naturen i Sápmi fram-
träder som konsekvens av den koloniala människan, och exploateringen av människan 
som konsekvens eller förutsättning för exploateringen av natur.

Ytterligare ett verk i Maadtoe som väver samman rasbiologins kulturhierarkiska diskur-
ser med gruvnäringens exploatering är Anders målning NoLand (Fig 19). Här trycker 
en gruvföretagare en pärm med rasbiologins porträttbilder av samer till sin barm. I 
den höjda handen håller han ett skallmätningsinstrument. Till eget huvud har han 
en rovdjursskalle, med hotfullt gapande käftar som sticker ut under skyddshjälmen, 
i sin tur försedd med det (då) befintliga gruvbolaget Northland Resources logotyp, 
delvis överkluddad, för att således resultera i ”NoLand”. Kroppshållningen antyder 
en svastika. Ur skrevet växer en erigerad hydraulisk arm med vasst tandad skopa, och 
när jag talar med Anders om detta verk påpekar han att Kirunas stadsvapen finns 
med i målningens övre högra hörn. Kiruna stad som valt symbolen för järn, tillika 
manstecknet, som sitt signum. 

Det finns ju en koppling mellan allting. Det är ju inte som att man plötsligt 
bara börjar se ned på någon annan grupp, utan det finns ju någonting bakom 
det. Det är ju det där med det koloniala manliga; man ska erövra.56

Här gör Anders en parallelldragning mellan maskulinitetsnormers dominanta karaktär 
och koloniala drivkrafter och utfall, vilket är en koppling han inte är ensam om att 
göra (jag återkommer till detta).  

Utöver NoLand, med gruvföretagarens antydda svastika till kroppshållning, finns flera 
verk i utställningen Maadtoe som anspelar på nazism, vilket inte är underligt då Lund-
borg hade kopplingar till Nazityskland och hans rashygieniska idéer fick inflytande 
där (Broberg 1995; Hagerman 2015; Heith 2015). I Racial Comment går järnvägsrälsen 
raka vägen in till Rasbiologiska institutets portar, på ett sätt som för tankarna till den 
järnväg som nådde slutdestination inom området för Auschwitz koncentrationsläger. 

56  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, september 2016.

Fig 19. Anders Sunna – NoLand
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Den raka rälsen bildar även ett metaforiskt rakt spår, där målningens övriga innehåll 
blir det som åker raka spåret in i rasbiologins verksamhet och ideologi. En ljusare nyans 
i den i övrigt närmast svarta bakgrunden liksom strålar mellan institutets byggnad och 
(det upp och nervända) Riksdagshuset i målningens överkant. Det skapar ett intryck 
av att dessa institutioner sitter ihop, och således omsluter varandras verksamheter. 
Det är raka spåret mellan dem, och in i Rasbiologiska institutet åker det som i övrigt 
omgärdar detta järnvägsspår – det som målningen i övrigt inrymmer – exploateringen 
av människan som intrikat sammanflätat med exploateringen av natur. En ideologi 
med exploatering som drivkraft och utfall. En historia där det koloniala intar skepnad 
genom rasbiologiska institutets frontfigur Lundborg, dess byggnad och utdrag ur verk-
samhetens forskningsmaterial. Samma byggnad kan även stå för samtiden, då den står 
kvar, fortfarande som del av Uppsala universitet (dekanhuset), och fortfarande med 
de rasbiologiska samlingarna i sitt arkiv. Tillsammans med utställningen Maadtoes stora 
fokus på dagens gruvindustriella verksamhet i Sápmi (bland annat gestaltade genom 
flera av Brouwers dokumentära fotografier) skapas en berättelse om en sammanhållen 
samtida och historisk kolonial praktik. En pågående anrik process där asymmetriska 
maktförhållanden igår synonymiseras med idag; där igår går igen eller underbygger 
idag. Sammanflätningen dåtid-samtid genererar en berättelse om kvarlevande koloniala 
strukturer som fortsatt präglar relationen mellan svenska staten och samer, och beto-
ningen på gruvindustrins, kyrkans och akademins ömsesidiga roller i detta projekt gör 
att förtrycket framstår som både strukturellt och institutionaliserat.

Den rasbiologiska ideologin och forskningspraktiken har inte alltid stått oemotsagd, 
utan fått utstå viss kritik, både under sin primära verksamhetstid och i efterhand. 
Samtidigt har ingen större uppgörelse med Sveriges rasbiologiska historia skett (Bro-
berg 1995), och i samband med samiska konstnärers fokuserade dedikation till ämnet 
under 2010-talet börjar denna del av historien i större utsträckning avtäckas. Under 
Rasbiologiska institutets verksamhetstid ifrågasattes, både dess forskningspraktik och 
associerade perspektiv på genetiskt predestinerat intellekt, dels från andra inom akade-
min som ställde sig kritiska till denna vetenskaps giltighet, dels från skolrepresentanter 
(Broberg 1995, s 21). Även i media framfördes ogillande. Tidningen Fäderneslandet ska 
ha utmålat Lundborg som en snuskgubbe, och överlag fanns en hel del etiska invänd-
ningar kring undersökningar och fotografering av nakna flickor och kvinnor (ibid). I 
korrespondens knuten till Rasbiologiska institutets framkommer rapportering om att 
vissa samer ska ha ”agiterat emot provtagningar” (idem, s 28), och i de sparsmakat 
nedtecknade redogörelserna från människor som utsattes för undersökningarna vittnas 
om rädsla, obehag och ogillande (Ranta-Rönnlund 1971, s 81; Pirak Sikku 2016, s 140). 

Något mer omfattande eller organiserat motstånd gentemot den rasbiologiska verk-
samheten från samiskt håll – under själva den rasbiologiska forskningsepoken – har 
dock varit svårt att lokalisera i befintligt källmaterial. Katarina Pirak Sikku är en av 
de få personer i vår tid som ägnat en stor del av sitt arbete, såväl konstnärligt som 
vetenskapligt, åt den rasbiologiska historien och vad den betyder för människor idag; 
för dem som själva minns, men även för efterföljande generationer. I Kan sorg ärvas? 
(2016) skriver hon att en av anledningarna till att hon började utforska det rasbiologiska 
materialet var sökandet efter ett samiskt motstånd mot det som skedde (idem, s 142). 
Hon fann dock inte något organiserat sådant, åtminstone inte dokumenterat. Utifrån 
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detta ställer hon sig frågan om de som utsattes för undersökningarna egentligen förstod 
vad dessa syftade till. Att påvisa den samiska rasen, den samiska rasens undermålighet 
och faran med att blanda denna påstådda ras med den påstådda, högre stående svenska; 
vad förstod våra förfäder, och hur intresserade var de som visste av att berätta? frågar 
sig Pirak Sikku (idem, s 145). En av dem som var med, och som framträder i hennes 
text, är Elsa Telius (1921-2013). Telius berättar om undersökningar av henne själv och 
sina klasskamrater i nomadskolan i Vájgájávrre/Vaikijaur under tidigt 1930-tal, och att 
hon minns det som att de äldre flickorna uttryckt att de ogillade situationen, medan de 
yngre barnen inte hade ifrågasatt undersökningarna i någon större utsträckning. ”Vi 
talade inte så mycket om det, för vi trodde att det skulle vara så här. Vi var generade 
över att vara lappar. Det var fult” (Telius i Pirak Sikku 2016, s 140). Pirak Sikku ger 
uttryck för att där funnits en tystnad kring rasbiologin – som ett av många övergrepp 
– men att detta knappast betyder att den gått obemärkt förbi utan, tvärtom, har satt 
sina spår i den kollektiva samiska mentala historien. Att den skamliga och sorgliga 
rasbiologiska oförrätten gått i arv (idem, s 145-146).  

Den rasbiologiska historien må inte ha behandlats i någon nämnvärd utsträckning inom 
svensk historieskrivning, men den har inte gått Anders Sunna obemärkt förbi. Tvärtom 
väljer han, likt Katarina Pirak Sikku, att lyfta fram den och bearbeta den konkret ge-
nom konsten. Men bland dessa konstnärliga gestaltningar ryms även vittnesmål om ett 
nedtystande, eller oförmågan att tala om det som sker eller har skett. I Racial Comment 
(Fig 18) framträder sådana narrativ genom ett par svartvita fotografier, vars porträtt-
terade ansikten – en kvinnas respektive ett barns – har försatts med svart tejp korsade 
över deras munnar. Barnet sträcker fram sin handflata, som fanns där en inkapslande 
glasvägg eller fönster bakom vilket det fångats, och stirrar in i betraktarens ögon. Som 
delar av Racial Comments större kollage förläggs dessa gestalters tystade röster i relation 
till det som verket i övrigt ramar in: råvaruindustrins, kyrkans och den rasbiologiska 
forskningens samverkande roller. Dessa förtejpade munnar kan å ena sidan stå som 
symbol för att inte kunna eller tillåtas göra sin röst hörd – ett narrativ som exempelvis 
skulle kunna diskuteras i anslutning till Lappväsendets tillsättning av lappfogdar som 
tillförordnade att föra samernas talan (se Bakgrund). En annan tolkning läser in språk-
förlust i och med assimileringspolitiken och stigmatiseringen av det samiska under 
Lapp ska vara lapp-eran (se Bakgrund). Tystandet av samiska röster kan även ses som 
symbol för hur den rasbiologiska delen av svensk historia inte fått något nämnvärt 
utrymme i berättelsen om Sverige, t.ex. genom att ingå som moment i svenska skolans 
historieundervisning. Eller stå för luckorna i svensk idédebatt och avsaknaden av en 
genomgripande rannsakan av den rasbiologiska vetenskapens politiska, samhälleliga 
och sociala betydelse (Broberg 1995, s 86). Dessa tystade röster kan även kopplas till 
Pirak Sikkus ovanstående redogörelse och analys om det skamliga i att utsättas för de 
rasbiologiska undersökningarna, inom en diskurs som stigmatiserar det samiska vilken, 
av Telius berättelse att döma, även verkar ha absorberats av samer själva. Det var fult 
att vara same, och de rasbiologiska undersökningarna var blott en praktik inom ramen 
för sådan (vetenskaplig) sanning, blir en bild som framträder ur Pirak Sikkus text, 
och som förklarar något av avsaknaden av organiserat samiskt motstånd gentemot 
den rasbiologiska verksamheten. De rasbiologiska undersökningarna är således inte 
enbart ett skamligt inslag i svensk historia och forskningshistoria, utan skamliga även 
för de individuella samer, och kollektivet samer, som drabbade av denna människosyn 



120      DEKOLONISERINGSKONST

och de praktiker som följde därur. I ljuset av en sådan förklaringsmodell blir Anders 
framställning av ansikten med förtejpade munnar mer än berättelser om ett aktivt osyn-
liggörande av en kolonial historia där kritiska röster inte getts utrymme att komma till 
tals, trots försök. Här framträder istället röster som tystade innan de ens nått sin egen 
tungspets – erfarenheter och minnen inkapslade i den egna skammens gömda vrår. 

Utställningens titel Maadtoe är det sydsamiska ordet för ursprung eller härkomst. Vems 
härkomst eller vilkets ursprung ges ingen uttalad förklaring till, och lämnas därmed 
öppet för tolkning. Sedd som gestaltning av den samiska samtidens härkomst pre-
senterar utställningen en historia präglad av statligt förtryck och väcker tankar om de 
erfarenheter som mynnar därur, och hur de må påverka en idag. Med anspelning på 
dagens situation för samer berättar utställningen om denna situations ursprung – vad 
den bottnar i: Exploatering som människa, exploatering av ens marker, förlorade marker, 
ontologisk och epistemologisk assimilering. Tas utgångspunkten i Brouwers samtida 
(för utställningens del) fotografier gestaltandes gruvmiljöer i Sápmi ställda i relation 
till förutsättningarna för Anders renskötande familj, härleds dess möjliggörande ur-
sprung en till kulturhierarkisk politik där omyndigförklaringen av samer som förvaltare 
av landområdet svensk sida Sápmi har framträdande position i förklaringsmodellen. 
Nystar en vidare i denna politiks och praktiks härkomst framträder en binärhierarkisk 
logik som möjliggör andra-göranden, objektifiering och dominans av såväl vissa grup-
per människor som av naturen. I Maadtoe återskapas samerna som forskningsobjekten, 
inom en tesdriven forskning med målsättningen att påvisa deras säregenhet, bedömd 
som lägre stående i relation till ”svensken”, och därmed oförmögen och olämplig 
förvaltare av såväl sina egna angelägenheter som landet i fråga. Likt hur samen står 
rättslös i förhållande till marken, står marken rättslös i förhållande till människan. De 
gigantiska gruvhålen gapar dystopiskt och i ackjan trasslas dess spillror samman med 
kranier och stubintrådar som använts för att spränga det en gång levande till stoft. 
Samtida exploateringars härkomst härleds således till en kulturhierarkisk politik och 
logik, och kulturhierarkins härkomst knyts till kolonialismens kapitalistiska drivkraft där 
exploaterbara naturresurser är huvudsakligt motiv. Naturens rättslöshet – en förutsätt-
ning för exploatering. Sápmi som öde på människovärda människor – en förutsättning 
för svenskt övertagande. Liknande narrativ som i Suohpanterrors Sámeetnama Diamánta 
(Fig 13) och Ti/Mimie Märaks What Local People (Fig 11). 

Utöver offentliga visningar av utställningen Maadtoe, visas den specifikt för högsta-
dieklasser, med vilka konstnärerna diskuterar frågor som till exempel identitet och 
historieskrivning. Anders väver ofta in element av fortbildning eller eget utforskande 
för ungdomar i sin konstnärliga praktik. Han påpekar även hur han vill att hans konst 
ska förändra. I ett av våra samtal ber jag honom precisera, varpå han svarar:

Det är som hela det svenska tänket och det politiska tänket; hur de håller på. 
Majoriteten också, de vet så lite. Och då kommer man ju till det här med sta-
ten som styr skolorna. Vad får de veta i skolorna och vad får de inte veta? 
Man tar inte upp om rasbiologin i skolorna, man tar inte upp så mycket om 
det samiska överhuvudtaget. Och det är ju också ett sätt att bygga på fördo-
mar och föraktet om de här ”Andra”. Att de bara gnäller, de vill ta över all-
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ting, och de är bakåtsträvare.57

De konstnärliga bearbetningarna av den rasbiologiska historien under 2010-talet, likt i 
Maadtoe, Katarina Pirak Sikkus arbeten, och Amanda Kernells filmatisering i sin fram-
gångsrika spelfilm Sameblod (2016), är till sin form dramatiseringar av denna historia. 
Samtidigt fyller de en funktion av att informera, eller fortbilda, samtidens mottagare, 
då kännedom för många dessförinnan mer eller mindre helt saknats, och samtal om 
egna eller kollektivt kvarhängande erfarenheter av att utsättas för rasbiologins ideologi 
och experiment dittills inte förts i någon större utsträckning i offentlighet. Tack vare 
dessa konstnärliga sammanhang synliggörs en svensk rasbiologisk historia som dess-
förinnan inte nått nämnvärd uppmärksamhet. En rasbiologisk samling kvarlevor som 
fortfarande inte återbördats. En utebliven ursäkt, ett icke möjligt avslut, ett oavslutat 
kapitel. Maadtoe turnerar i en tid då ingen repatriering av samiska kvarlevor från det 
forna Rasbiologiska institutets samlingar ännu skett.58 Genom samiska konstnärer 
uppmärksammas förkrigstidens rasbiologiska politik och praktik, och genom Maadtoe 
tydliggörs det faktum att kvarlevorna fortfarande finns kvar i forskningsarkivens ägo 
seklet därpå. 

Ti/Mimie Märak påpekar detta i verket Två Minuter (Fig 20, Appendix II): Se bara 
hur fel de hade i Uppsala på universitetet där de letade förgäves efter fel och rätt, 
behåller lappskallarna de mätt. I relation till det osynliggörande, eller den tystnad, 
som omgärdar den svenska rasbiologiska historien framstår Brouwers dokumentära 
fotografier av skeletten hängandes i rader som en makaber konstnärlig gestaltning av 
metaforen ”dra fram skelett ur garderoben”. Konsten får härmed en funktion som kan 
fylla ett tomrum av tidigare omedvetenhet hos betraktaren. Konsten medvetandegör 
således. Även om det är svårt, kanske rent omöjligt, att avgöra i vilken utsträckning de 
konstnärliga skildringarna av Sveriges rasbiologiska och kulturhierarkipolitiska historia 
påverkar allmänhetens kunskap och uppfattning om desamma, kan dock konstateras 
att många utställningsbesökare, biobesökare, TV-tittare och dags- och kvällstidnings-
läsare landet runt (och även internationellt) inte haft möjlighet att undslippa dessa 
dramatiseringar eller deras omskrivningar. Genom (bland annat) Maadtoe dras skelettet 
som handlar om den rasbiologiska forskningshistorien och kvarlevorna i de samtida 
forskningsarkiven, nu fram ur garderoben, och frågan om möjlig repatriering eller 
sanningskommission blir svårare att undvika.

Exotiseringens trådar i nätet
Inavlade bidragstagare aggressiva naturbarn vilda lilla l*ppjävel turistattraktion 
hatad av varje institution… fräser Ti/Mimie Märak föraktfullt genom uppläsandet av 
senaste verket Tusen (Fig 21) över telefon en lördag i november 2017, och ljudar såväl 
några allmänna stereotyper en som same kan behöva förhålla sig till, som upplevelsen av 
negativa föreställningar om samer och institutionaliserad diskriminering. Fortsätter strax: 

57  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.
58  I Sverige hade två återbegravningar av enskilda individers skelett och en flyttning av tjugofem samers 
kvarlevor i samband med en vattenkraftutbyggnad gjorts dessförinnan. Den 9 augusti 2019 genomfördes 
den största återbegravningsceremonin i Sverige, där tjugofem kranier som hade förts bort från Lyckseles 
gamla kyrkogård under 1950-talet återbördades (se Lindmark 2020, s 97).
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kan du sticka vantar / har du renar / kan du slipa knivar / kan du inte prata lite, 
det låter så vackert så fint / kan jag få konsumera dig / kan jag få penetrera dig / 
kan jag få distrahera dig med okunskap / kan jag få mäta dig / kan jag få renkött 
/ har du fötts till fjälls / är du hel eller halv. 

Tusen gestaltar en vardagsrasism som också omsätts i kommersialiserbar exotisering 
och finner stoff  i kvarlevande kulturhierarkiska diskurser om samer. Den ramar in flera 
relaterade teman som Ti/Mimie ofta brottas med genom sin verksamhet: sexualisering, 
exotisering, rasifiering, objektifiering, klassificering: Att vara stämplad för någon an-
nans räkning. Av illvilja, okunskap eller lust. Att behöva förhålla sig till, att hur förhålla 
sig till, att hur behålla sig själv när förhålla sig till? Verket i sin helhet på nästa sida:

* * *

I Tusen pendlar jag:ets röst – ordens avsändare – mellan Ti/Mimie själv, ett större 
samiskt vi, samt ett annat icke-samiskt jag. Här finns även två uttalade mottagare: ett 
kolonialt kollektivt ni, samt ett ospecificerat du som håller Ti/Mimie i handen och 
påminner den om roten till en annalkande galenskaps symptom. Genom dikten återger 
Ti/Mimie vanligfrågorna och riktar därmed fokus mot icke-samen, eller mot den som 
inte vet. Denna röst ställer tradiga frågor utifrån begränsande konstruktioner som inte 
bara avgör ifall du – samen, Ti/Mimie – är äkta eller ej, utan dessutom bildar förutsätt-
ningen för huruvida du är något annat utöver eller bortom prestation och bakgrund, 
tankarna är inte intressanta. Enligt denna röst i Tusen är detta – vem du egentligen 
är – ovidkommande, för här är du endast ifall du passar in i schablonföreställningen 
om samen. Endast ”samen” är relevant. Turistvarianten eller marknadsföringsvarianten 
– den som görs eller får vara, endast för någon annan; för ett normativt jag. Ett an-
norlundagörande där annorlundavarandet blir förutsättningen för överhuvudet – same 
enligt ”same” eller inget, berättar verket. Ett fenomen som går igen i hur, och varför, 
samer representeras i press (Ledman 2012; se även Bakgrund), där Ledman finner att 
själva förutsättningen för representation framstår som uttryckt samisk etnicitet; det var 
för att något tillskrevs som samiskt som det uppmärksammades i press. Vilket innebar 
att de/t som föll utanför rådande uppfattningar om detta ”samiska” inte hade något 
garanterat utrymme (ibid). 

Det ”jag” som ställer dessa frågor (kan du, har du, kan jag…), gör inte nödvändigtvis 
så av ondo, och de strofer som utgör jag:ets röst är inledningsvis av en relativt oskyl-
dig karaktär, mer okritiskt nyfiket än illasinnat: kan du sticka vantar / har du renar / 
kan du slipa knivar / kan du inte prata lite, det låter så vackert så fint. Succesivt tas 
dessa ”oskyldigt nyfikna”, om dock generaliserande och objektifierande, frågor över av 
sådana som vittnar om mer manipulativa, nedvärderande, bakomliggande motiv: kan 
jag få konsumera dig / kan jag få penetrera dig, och landar slutligen i en äkthets-
granskning av den tilltalade, som drar näring ur kvarlevande diskurser om samer från 
1800- och 1900-talets Lapp skall vara lapp-politik och de rasbiologiska glansdagarnas 
kan jag få mäta dig / är du hel eller halv. Tillsammans med verkets inledande ag-
gressivt rasistiska utropsstrofer om inavlade bidragstagare, aggressiva naturbarn, 
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Inavlade bidragstagare, aggressiva naturbarn, vilda lilla l*ppjävel, turistattraktion / hatad av varje institution bara 
bedömd för min prestation och bakgrund / tankarna är inte intressanta / kan du sticka vantar / har du renar / kan 
du slipa knivar / kan du inte prata lite / det låter så vackert så fint / kan jag få konsumera dig / kan jag få penetrera 
dig / kan jag få distrahera dig med okunskap kan jag få mäta dig, kan jag få renkött, har du fötts till fjälls är du 
hel eller halv.

Outvecklade äcklade häcklade för minsta lilla nomader tvingade att stilla sina ben, sina sorger, sin ilska blir sedda 
som att trilskas när vi talar emot är talför / men förvisad till den koloniala dvalan / koloniala skammen / koloniala 
religioner / Amen / Koloniala förtryckare / Mannen / Koloniala underhuggare tar ner urfolk / Stammen / Rötterna.

Dom koloniala drar oss alla över samma kam men / kampen är nu / vi kan mer än du / vi blir fler och ju / längre 
tid ni väntar, ni kväver oss, vi flämtar men vi slutar inte  / Ni tvingar oss till ett språk nu är jag ett med pennan / Ni 
tvingar oss till en plats men vi är alltid ett med Eanan / Ni tvingar oss att flytta runt men jag bär alltid med mitt 
hemma inom mig / jag bär alltid med mitt hemma inom mig / jag bär alltid med mitt hemma inom mig / Jag bärs 
av tusen och åter tusen av mina äldre innan mig jag bär för tusen och åter tusen för dom som kommer efter mig 
/ Så varje gång jag känner mig galen påminn mig om den / koloniala dvalan / koloniala skammen / koloniala re-
ligioner / Amen / Koloniala förtryckare / Mannen / Koloniala underhuggare tar ner urfolk / Stammen / Rötterna.

Dom koloniala drar oss alla över samma kam men / kampen är nu / vi kan mer än du / vi blir fler och ju / längre 
tid ni väntar, ni kväver oss, vi flämtar men vi slutar inte / Ni tvingar oss till ett språk nu är jag ett med pennan / Ni 
tvingar oss till en plats men vi är alltid ett med Eanan / Ni tvingar oss att flytta runt men jag bär alltid med mitt 
hemma inom mig / jag bär alltid med mitt hemma inom mig / jag bär alltid med mitt hemma inom mig / Jag bärs 
av tusen och åter tusen av mina äldre innan mig jag bär för tusen och åter tusen för dom som kommer efter mig 
/ Jag bärs av tusen och åter tusen av mina äldre innan mig jag bär för tusen och åter tusen för dom som kommer 
efter mig.

(Fig 20. Ti/Mimie Märak – Tusen)
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vilda lilla l*ppjävel, turistattraktion framstår jag:ets insmickrande önskan om att få 
höra lite vacker samiska pratas som bara en sekund bort från en käftsmäll. Här visar 
verket två sidor av ett mynt, och även en form utifrån vilken detta mynt är stansat. 
Den ena sidans romantiserade, exotiserade, sexualiserade version av samen: myntets 
krona. Den andra sidans hatade, välfärdsbelastande inavelsvilde: myntets klave. Utöver 
detta mynt lämnas föga utrymme att vara, berättar verket, då vi:et blir sedda som att 
trilskas när vi talar emot är talför / men förvisad till den koloniala dvalan. Som 
om det fanns endast en valuta, bara en möjlig förhandlingsdiskurs. 

Den ”koloniala dvalan” kan tolkas som metafor för den utbredda okunskap om samisk 
kultur och rättigheter som underbygger förutsättningarna för att hålla fast vid myntets 
form; att upprätthålla koloniala strukturer genom att inte bry sig om eller förstå att de 
existerar. En dvala som, i Tusen, trots försöken till att få andra perspektiv att landa – 
är talför / men – istället får dem att flyga över huvudet. En dvala som även kan läsas 
som ett ointresse av att frångå en egocentrisk normativitet och tvingas anstränga sig 
för att förmå tänka utanför de ramar som myntets stans har satt. Eller rentav ovilja att 
frångå sådan, då kommersialiserande motiv eller sexualiserande ha-begär väger tyngre.

”Den koloniala dvalan” framträder dock i verket som blott en i raden av illustrationer 
för hur samtida kolonialism kommer till uttryck. Verket innefattar ett substantiellt och 
återkommande ordflöde kring det koloniala, vilken inte bara påpekar kolonialismens 
varande, utan också förmedlar en bild av dess inbördes relaterade, strukturella vad: 
den koloniala dvalan / koloniala skammen / koloniala religioner / Amen / Kolo-
niala förtryckare / Mannen / Koloniala underhuggare, tar ner urfolk / Stammen 
/ Rötterna. Repetitionen i diktens ”refräng” väver samman dvalan, skammen, kyrkan, 
patriarkatet och dem som ställer upp på denna ordning, och gör dem till inbördes 
relaterade, ömsesidigt påverkande, återskapande uttryck för en och samma struktur: 
den koloniala. Likt kyrkan, likt kolonialismen, likt patriarkatet, som den hierarkiska 
ordningens treeniga form – ett narrativ som även återfinns i utställningen Maadtoe, 
och där särskilt i kombinationen av Anders Sunnas målningar Racial Comment (Fig 18) 
och NoLand (Fig 19).

Den ”koloniala dvalan” skulle tillsammans med den ”koloniala skammen” kunna 
tolkas i ljuset av den långt ifrån bearbetade rasbiologiska historien (eller koloniala 
historien överlag), som berördes i anslutning till de förtejpade munnarna i Racial Com-
ment och Katarina Pirak Sikkus efterforskningar. En skam som där lyftes fram som 
tillhörandes samer, både dem som utsattes för de rasbiologiska undersökningarna, och 
en kvarlevande skam relaterad till den stigmatisering av samer och det samiska som 
omgärdade rasbiologin i en större kulturhierarkisk diskurs. Möjligtvis antyds även en 
skam över att inte ha bedrivit mer organiserat motstånd. I Tusen förstår jag skammen 
som tillhörandes svensken. Skammen över den koloniala historien, som bland annat 
lyfts i samband med Svenska kyrkans försoningsarbete i upptakten till vitboken om dess 
historiska relation till samerna (Lindmark & Sundström 2016). Vid boksläppet av den 
relaterade antologin ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit 
tillbaka” (Huuva & Blind 2016) kretsar (biskopen i Härnösands stift) Eva Nordung 
Byströms tal om skammens närliggande släkting skulden. Den som kanske infinner 
sig först efter att skammen genomlevts, då kunskapen om vem som bär det kollektiva 
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ansvaret för det kollektiva övergreppet infunnit sig? Nordung Byström menar att 
skulden kan ärvas, och säger: ”Det någon i den egna familjen, släkten, organisationen 
eller nationen gjort, tänkt och tyckt under tidigare generationer – det ärvs också vidare, 
både i känslan men också i kunskap och kultur. […] Dels måste de som ärvt skulden, 
få tillgång till kunskap och insikt om det som orsakat skulden. Sedan måste de som 
tar emot den kunskapen göra skulden till sin egen för att inse hur den påverkat den 
egna kunskapen och kulturen så att detta kan erkännas och bekännas – det är det ena 
ansvaret – det andra är att sedan ge erkännandet om det som hänt till den som bär 
sorgen över detta” (2016, s 1). Nordung Byström problematiserar okunskapen och 
tystnaden, och ”det förminskande och det ointresse som följer denna okunskap” som 
det största hindret för att nå försoning mellan Svenska kyrkan (som del av majoritets-
samhället) och samerna (idem, s 2). 

Hennes resonemang om relationen okunskap, likgiltighet och skuld, anser jag framträ-
der på ett liknande sätt i Ti/Mimie Märaks ”dvala” och ”skam”: som två samverkande 
faktorer som gömmer historiska koloniala förfaranden någonstans i historiens gång. 
Okunskapen, oförmågan, ointresset, icke-verksamheten i den aktiva men slumrande, 
sedd genom fingrarna koloniala dvalan. Sedd genom fingrarna, inte att befatta sig 
med alltför obekväma, osmickrande, skamliga skammen. Enklare då, enligt Tusens 
narrativ, att hålla fast vid same enligt ”same”, för den icke-samiska frågeställaren och 
tyckaren. Turistvarianten, marknadsföringsvarianten. Kan jag få konsumera dig, 
Sveriges kulturella smycke.

Användandet av urfolkskulturer i marknadsföring för turism är vanligt förekommande, 
och samisk kultur är inget undantag (Olsen 2006; Pettersson & Viken 2007). När Umeå 
tävlade om titeln Europas Kulturhuvudstad år 2014, och vann, var samisk kultur ett 
element med tydlig bäring (Ledman 2014; Sköld 2015). Många samiska konstnärer 
och kulturarbetare fick betydande utrymme i programåret (däribland Ti/Mimie 
Märak, Anders Sunna och Jörgen Stenberg). Samtidigt fick verksamhetens process 
och resultat utstå en hel del kritik, inte minst gällande makten över hur det samiska 
skulle representeras och forma programåret, och hur samiskt inflytande hanterades 
under processen (Ledman 2014). Suohpanterrors bild UBMEJE2014 (Fig 22) ger en 
fingervisning om deras syn på saken. Verket publiceras på deras facebooksida den 31 
januari 2014, samma dag som Kulturhuvudstadsåret invigdes med stora festligheter.59 
Textens typsnitt och sättningen av orden i förhållande till varandra är en direkt åter-
användning av förlagan, utan manipulation. Orden ”UMEÅ2014 – European Capital 
of  Culture” har dock i Suohpanterrors subvertisering ersatts med ”UBMEJE2014 – 
Capital of  Polished Colonialism”. Ubmeje är umesamiska för Umeå. Det inverterade 
clownmunshjärtat – symbolen för kulturhuvudstadsåret – är vänt upp och ner i protest, 
och har som ytterligare markering av ogillande avståndstagande applicerats över baken 
på en samisk gestalt som böjer sig fram och visar kulturhuvudstadsprojektet röven. 
   
En återblick på Anders Sunnas målning Racial Comment (Fig 18) visar att även den 
inkluderar exotiseringen av samer som tema i berättelsen. Den spraystencil som utgör 
förutsättning för figuren fjättrad vid malmklumpen är nämligen densamma som åter-
finns i en gatukonstversion, men istället för malm är den där försedd med logotypen 

59  http://umea2014.se/sv/om-umea2014/invigningshelgen/ (hämtad 2020-07-08).
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för Umeå kulturhuvudstadsår 2014 vid änden av kedjan. Som enskilda bilder med en 
same fjättrad vid något, berättar varje verk om detta något som ett fängslande fenomen 
att förhålla sig till som same. Ses stencilapplikationen, med alla sina variationer, som 
ett helhetligt verk, vävs dessa enskilda applikationer av tillhörande, fjättrande feno-
men samman, och skapar ett narrativ om att dessa fenomen hör ihop. Exploatering 
av natur, kultur och människa vävs samman som trådar i ett större nät eller delar av 
ett större mönster.  

Som avslutande exempel ur materialet över hur representation och exotisering behandlas 
av forskningsdeltagarna, får en av Jörgen Stenbergs berättelser stå:

Oftast då man blir anlitad, så blir man det som underhållare. En kulturell 
upplevelse, eller vad man ska säga. Så tror jag faktiskt många av dem tänker; 
att man vill ha ett kulturellt inslag. Sedan är det ju inte alltid det mottas bra, 
när man väver in ett budskap. Det har jag ju upplevt. I samband med det där 

Fig 22. Suohpanterror – UBMEJE2014
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kulturhuvudstadsåret till exempel, då var det en fin middag i Umeå. Det var 
vilt och fisk och renkött och diverse till förrätt och efterrätt. Jag skulle som 
in flera gånger under den där middagen. När jag var in första gången efter 
förrätten – det var någon gravad reninnanlår eller något – då tänkte jag att 
jag som den röda tråden genom hela kvällen skulle väva in det här med re-
nens – alltså den där gravade köttbiten som låg på förrätten – vägen till att 
han låg där. Renskötarens arbete och renens hela rörelsemönster. Så jag väv-
de som in det i berättandet så de skulle förstå vad de åt. Det första inhop-
pet jag gjorde där, det vart väldigt bra. Jag fick otroliga applåder och det vart 
som en förhöjd upplevelse av att äta. Och sedan när de ätit varmrätten – det 
var renfilé – då frågade jag om de visste vem som åt mest renfilé. Alltså över-
huvudtaget. Och det vart ju massa… ja, de vart väldigt bra respons. Och då 
berättade jag att den som åt mest renfilé, det var räven. Faktiskt. Och det är 
det ju i vissa områden, eftersom att rovdjur dödar renen och sedan det som 
då blir kvar äter ju räven och korpen upp. Så mest renfilé, det äter ju räven. 
Och då tappade jag helt kontakten med gruppen. Jag kände det som att ridån 
gick ner. Och sedan tog jag upp och berättade om konsekvenserna och den 
psykiska hälsan för renskötare, och tänkte att jag går inte på djupet utan bara 
berör det litegrann. Men så fort då man började prata om allvarligare saker... 
Det var inte det som de ville, de vill bara bli underhållna, så att säga. Och då 
går man ju som in i en klichébild av sig själv, om man alltid bara går in i den 
där underhållande rollen. Så där känner jag att man har som ett ansvar ock-
så att ta tillvara på den.... Så att det inte bara blir underhållning, så att det blir 
något djupare. Men jag kände det när jag gick där ifrån, att det här det vart... 
Jag kunde inte hålla mig, det bara bubblade upp skratt. Det blev så absurt. 
Det vart som att världarna krockade på något vis.60

Här berör Jörgen balansgången mellan att å ena sidan inte ställa upp på att underhålla 
en publik med låg samisk kännedom, att ”inte gå in i klichébilden”, där den samiska 
jojkaren håller lättsmält låda för en bekvämt omedveten, icke-samisk massa (en publik i 
dvala?). Å andra sidan ”fortbilda” publiken om sådant som är långt ifrån lättsamt, utan 
att förlora kontakten mellan artist och åhörare. I det här fallet misslyckas han med det 
senare – ”det var som att ridån gick ner” – men behöll samtidigt hedern i behåll i förhål-
lande till det ansvar han menar att en har som, utifrån hur jag tolkar det, samisk artist.   

ARTIVISMENS MÖNSTERKONSTRUKTION: 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I detta första empiriska kapitel har jag koncentrerat mig på delar av materialet som 
explicit eller implicit berättar om kolonialism. Här framträder såväl berättelser om 
kolonialism, som alternativ till koloniala diskurser, och narrativ om olika subjektspo-
sitioner i en kolonial relation; både koloniserande och koloniserade. Härnäst följer en 
sammanfattning av vad som gjorts med artivism i detta avseende, och hur det gjorts, 
samt en diskussion om de artivistiska praktikernas betydelse i förhållande till de före-
ställningar som förmedlas. I avhandlingens slutkapitel (Kapitel 6) kommer betydelsen 
av artivismens möjliggjorda föreställningar – vad de ”spelar för roll” – i förhållande 
till dekolonisering att diskuteras närmare. 

60  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
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Genom artivism synliggörs kolonialism som en samtida och historiskt sett verksam 
struktur i Sverige och Sápmi. Vissa konstnärliga verk betonar det koloniala explicit. 
Det handlar om verk som innehåller text där ordet kolonialism (eller motsvarande) 
ingår, verk som getts den typen av titel, hashtaggar i anslutning till verket eller poesi 
som innefattar sådan terminologi. Eftersom dessa verk, förutom att betona själva 
ordet kolonialism, också gestaltar något där utöver, framträder narrativ om vad som 
associeras till det koloniala, och därmed hur kolonialism kan förstås i den specifika 
svensk-samiska relationen. Tillsammans generar sådana verk och text/titlar en, eller 
flera, berättelser om att kolonialism uppfattas och hur detta koloniala uppfattas. I andra 
verk är det koloniala inte explicit uttalat på samma vis; där krävs en viss förförståelse 
för kolonialism för att göra sådana associationer. De berättelser som framträder ge-
nom dessa verk behandlar Sápmis och Sveriges historiska och samtida relation, och 
narrativt överlappar dessa i många avseenden de verk som explicit betonar denna 
relation som kolonial.

Genom artivismen framträder kolonialismen som en struktur som kommer till uttryck 
genom olika diskursiva processer och praktiker, där fråntagandet av land, makten över 
landets förvaltning, splittring av folket, kapitalism, och exploatering av naturen, kulturen 
och människan, framträder som betydelsefulla element. Dessa uttryck för kolonialism 
härleds ur en binärhierarkisk logik, där kulturhierarkiska (inklusive rasistiska) diskurser 
präglar relationen svenskar-samer, och där dikotoma perspektiv på relationen människa 
och natur separerar dessa från varandra och skapar ett gynnsamt läge för destruktiv 
exploatering. Något som därtill framstår som betydelsefullt utifrån materialet, är ett 
osynliggörande av dessa koloniala strukturer och processer – samt osynliggörandet av 
dessa såsom koloniala – som del av den svenska kolonialismens framgångssaga. 

Artivism som medvetandegörande samtids/historieskrivning 
Många av konstens narrativ i detta kapitel handlar om Sápmis och Sveriges historiska 
och samtida relation. Tidigare forskning visar att det råder en utbredd brist på kunskap 
om samiska frågor i svenskt samhälle, såväl bland allmänheten som bland myndighe-
ter och förvaltare av områden som berör Sápmi (Mörkenstam 1999; Ledman 2012; 
Svonni 2015b). Forskningsdeltagarna i detta avhandlingsprojekt problematiserar på 
olika sätt sådan kunskapsbrist, och framhåller som ett av motiven till sin konstnärliga 
praktik att de vill påverka till ökad kunskap (se Forskningsdeltagarna). Den bristande 
undervisningen och kunskapen om samiska frågor bland dagens skolungdomar har 
bland annat motiverat Anders Sunna att vända sig direkt till högstadieelever och 
genom vandringsutställningen Maadtoe skapa en arena för att öppna upp för samtal 
kring svensk samepolitisk historia och samtid. Bristande kunskap om samiska frågor i 
Sverige mer generellt är också något som Ti/Mimie Märak och Jörgen Stenberg väger 
in i sin konstnärliga praktik och hanterar på olika sätt i förhållande till sin faktiska eller 
tilltänkta publik. I en intervju med Sameradion, i anslutning till SVT:s dokumentärserie 
Sápmi Sisters, framhåller Ti/Mimie att den genom serien vänder sig till en icke-samisk 
publik då det ”inte är det samiska folket [som behöver] övertygas om att en förändring 
behöver ske”.61 Jörgen Stenberg, i sin tur, ser det som sitt ansvar att använda utrymmet 
på scenen för att lyfta kritiska frågor, och att framträdanden utan detta innebär att ”gå 

61  Sameradion 2015-11-25. 
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in i en klichébild” av sig själv som jojkare.62 Synliggörandet av berättelser om relationen 
Sverige-Sápmi, utifrån den konst som behandlats i detta kapitel, kan därmed ses som 
led i försök att bidra till en allmän kunskapshöjning och närmandet av gemensamma 
uppfattningar om denna gemensamma relations historia och samtid. 

Mörk/ad historisk och samtida strukturell process
Enskilda verk och utställningskompositioner skildrar en svensk, kolonial historia, och 
när samtida förhållanden länkas till denna historia skapas ett narrativ om kontinui-
tet – om koloniala processer som fortsatt pågående. Flera verk gestaltar hur denna 
kolonialism kommer till uttryck genom rasistiska och kulturhierarkiska diskurser och 
praktiker, bland annat genom att uppmärksamma Sveriges rasbiologiska historia. I 
Maadtoe offentliggörs avbilder av kvarlevor, material och instrument från Rasbiologiska 
institutets verksamhet och Uppsala universitets arkivmaterial, vilket berättar om hur 
samer behandlats som och likställts med avhumaniserade forskningsobjekt. Eftersom 
materialet i Uppsala universitets arkiv innan Maadtoe (och andra samiska konstnärliga 
sammanhang under denna tidsperiod) vid tidpunkten inte nått någon större offentlig 
uppmärksamhet, fyller dessa konstnärliga sammanhang en medvetandegörande funk-
tion. De synliggör en svensk historia som inte ingår i den generella berättelsen om 
Sverige, eller som dittills präglat svensk självbild i någon större utsträckning (jfr Bro-
berg 1995; Hagerman 2015). De lyfter exempelvis fram en svensk vetenskapshistoria 
med understödjande inverkan på nazitysklands diskurser och praktiker, vilket under-
gräver berättelsen om Sverige som neutralt i denna relation, eller obetydligt för dess 
rashygieniska linje. Dessa konstnärliga synliggöranden verkar som ett uppvaknande 
ur en ”kolonial dvala”, som Ti/Mimie Märak formulerar det i verket Tusen. I och med 
att det är genom just samiska konstnärliga sammanhang, och inte exempelvis inom 
svenska skolans undervisning, som denna koloniala historia nu dras fram i offentlig-
hetens ljus – och dessutom, i Maadtoe, framställs som att det är tack vare konstnärliga 
sammanhang som den avtäcks – framstår denna historia som närmast mörklagd, eller 
aktivt nedtystad. I dessa offentliggöranden yttras även krav på en genomlysning av den 
rasbiologiska historien, och en uppmaning om repatriering av kvarlevorna. Ti/Mimie 
Märak poängterar exempelvis detta i det poetiska verket Två minuter, där den vill ha 
tillbaka skallarna och benen, och en fet ursäkt (Fig 20, Appendix II). 

Dessa verk skildrar inte enbart den rasbiologiska historien, utan möjliggör även fö-
reställningar om kvarlevande kulturhierarkiska perspektiv som genomsyrande – och 
därmed fortsatt möjliggörande för – dagens exploateringspolitik. Genom samman-
förandet av berättelser om dåtidens kulturhierarkiska synsätt och praktik med sam-
tidens renskötsel och samiska levnadsförhållanden, genereras narrativ om att sådana 
perspektiv och praktiker fortfarande är aktuella, i någon form i fortsatt bruk. Ställda i 
relation till utställningen Maadtoes övriga innehåll – som till stor del handlar om dagens 
gruvverksamhet i Sápmi – framträder samtida svenskt (eller, genom svenska staten 
sanktionerat, internationellt) näringsliv som orättfärdig i förhållande till samer, och som 
baserat i, samt understött och beroende av, en upprätthållen kulturhierarkisk diskurs 
om samer. En liknande framställning av fortlevande kulturhierarkiska diskurser om 
samer, ställda i relation till makten om marken, görs i musikvideon We Are Still Here. 
Verket kommenterar och utgår i stor utsträckning från rättegången ”Girjas mot Sta-

62  Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.
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ten”, där betoning på den förlegade synen på samer som nomader, och därmed som 
inte möjliga ägare av land, belyses som del av statens retorik i tvisten. Här framställs 
staten som osynliggörande av samer som berättigade förvaltare av landsänden i fråga, 
vilket stärker denna föreställning om fortsatt aktuella kulturhierarkiska diskurser i 
naturresurskontrollens tjänst. 

Konsten att få strukturers komplexa relationer att bli synliga
Likt i We Are Still Here knyter verken som samlas i utställning Maadtoe samman his-
toriska aktörer och moment med samtida, och på så vis närmast parallelliserar dessa. 
Gamla praktiker, som skulle förkastas med dagens etiska mått (likt rasbiologi), placeras 
tillsammans med dagsaktuella (likt gruvnäringen) inom ramen för en viss maktstruktur, 
vilken därigenom framträder som vidmakthållen och intakt, även om själva uttrycket 
för sådan maktstruktur förändrats. Denna sammanfogning av många berättelser i ett 
och samma verk, eller i en och samma utställning, medför en förståelse för de narrativa 
delarnas inbördes relation och genererar bilden av en större strukturell problematik, 
till skillnad från om dessa berättelser hade stått var och en för sig. Till synes disparata 
uttryck för förtryck överlappar och göder varandra. Att relatera samtliga av dessa till 
en gemensam nod gör att förståelsen för deras inbördes relationer blir tydligare, och 
föreställningar om strukturer och långtgående, fortsatt pågående processer uppträder. 
När dessa uttryck kopplas till kolonialism – när kolonialism görs till noden – genereras 
en större förståelse för det kumulativa förtryck som tillsammans bildar en kolonial 
struktur. En liknande, sammanfogande praktik som i utställningen Maadtoe kan ses i Ti/
Mimie Märaks verk Tusen. Sammanflätningen av flera (del)berättelser i ett och samma 
verk, eller i en och samma utställning, som var och en för sig tar avstamp i olika tid och 
rum, gör att relationen mellan dessa (enskilda) berättelser framträder. Tillsammans bildar 
dessa ett större narrativ om strukturer och pågående, långlivade, processer. Koloniala 
strukturer och processer uppenbarar sig således genom dessa konstnärliga praktiker. 
Med narrativ om en strukturell och samtida, verksam kolonialism, understödjer således 
dessa konstnärliga praktiker narrativet. 

Konsten att få det osynliga att framträda
Denna sammanfogande praktik framstår även som gynnsam för att få mönster att 
uppenbara sig, eller svårgreppade strukturer att framträda. Som del av ett ”osynligt” 
mönster, som Ti/Mimie Märaks verk Tusen förmår exponera, gäller avtäckandet av 
det mer vardagliga, och placeringen av detta inom ett större kolonialt sammanhang. I 
dikten blandas frågor av mer ”oskyldig” karaktär, likt kan du sticka vantar, kan du 
slipa knivar, kan du inte prata lite – det låter så vackert, med fördomsfulla och ra-
sistiska utrop, likt inavlade bidragstagare. Dessa ramas i sin tur in som gemensamma 
aspekter av något ett och samma genom diktens ”refräng” som består av upprepade: 
den koloniala x, y, z. Frågorna om huruvida Ti/Mimie (i egenskap av same) kan sticka 
vantar eller förgylla frågeställarens tillfälle genom att prata lite vacker samiska, växer 
därigenom från ”oskyldigt nyfikna” ihop med verkets övriga innehåll, och framträder 
på så vis som långt ifrån oproblematiska. De tar form av en stereotypisering och exoti-
sering av det samiska, som flätas samman med rasism, och vidare bildar  gemensamma 
trådar i ett nät av kolonialism. 

Anders Sunnas verk To Colonialism är ett exempel på hur artivistiska praktiker möjlig-
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gör föreställningen om kolonialism som en närmast osynlig eller dold struktur; något 
som genomsyrar vår vardag. Bilden i verket innehåller i sig själv ett relativt begränsat 
narrativ; kolonialismen existerar och ett samiskt anti-kolonialt motstånd bedrivs. Ge-
nom att verket i sin gatukonstform och digitala form uppträder simultant på många 
platser skapas en föreställning om att kolonialismen, tillika dess motstånd, är utbredd. 
Genom att samma figur uppträder på så många olika platser, och i både specifika och 
medvetet icke-specifika miljöer, skapas föreställningen om att en kolonial struktur är 
reell och verksam varsomhelst, och samtidigt ofta opererar i det fördolda, och som 
genomsyrandes vår vardag. När verkets narrativ i sig säger att varhelst det uppträder, 
så uppträder kolonialismen, då blir en konstnärlig praktik – likt stenciltekniken i 
kombination med gatukonsten – som skapar förutsättningar för att verket simultant 
kan uppträda på flera olika arenor och platser, obevekligt gynnsam för att möjliggöra 
föreställningen om kolonialismen som utbredd och strukturell. Denna praktik samspelar 
således med själva det enskilda verkets narrativ; praktiken understödjer och utvidgar 
verkets narrativ. Kolonialismen artikuleras inte bara som varande, utan som potentiellt 
sett överallt. Det strukturella i kolonialismen, och dessa koloniala strukturer som ofta 
osynliga, uppenbarar sig således tack vare denna praktik. 

Synliggörandet av osynliggörandet
Koloniala strukturer som närmast osynliga, framträder i vissa verk som en konsekvens 
av normaliseringsprocesser, genom vilka kolonialismen således inte uppenbarar sig som 
sådan, utan ligger inbakad i det vardagliga, i normativa föreställningar genom vilka den 
förblir dold. I andra fall framträder narrativ om en mer aktiv form av osynliggörande. 
Anders Sunna beskriver i ett av våra samtal kolonialism i den svensk-samiska kontexten 
som ett destruktivt maktutövande som utformas för att inte noteras; att svensk kolo-
nialism inte bör synas som sådan, för att därmed kunna fortsatt operera i det fördolda: 

[Kolonialism] handlar om att kontrollera en sorts folkgrupp. Och sedan ska 
man som härska och förstöra, men göra det så pass bra så att de själva [de 
koloniserade] inte riktigt upptäcker det.63

Osynliggörandet av svensk kolonialism framställs här som del av dess framgångs-
saga. Den typen av narrativ framträder även i analyserade verk. Hand i hand med 
osynliggörandet av Sverige som kolonialt går osynliggörandet av svensk samepolitiks 
historia och samtid, vilket även det är ett återkommande narrativ. Exkluderingen av 
den koloniserade ur historien kan även ses som en berättelse om ett strukturellt osyn-
liggörande av samer eller samiska frågor i Sverige. Osynliggörandet av samer, samiska 
frågor, samiska perspektiv, eller tystandet av samiska röster gestaltas på ett generellt 
plan inom vissa verk i empirin. Dessa narrativ bör förstås inom den kontext av utbrett 
låg kunskap och bristande förståelse för samiska perspektiv i Sverige, och de mediala, 
sociala och politiska konsekvenser som detta får (se Bakgrund). Men här finns också 
många empiriska exempel där problematiserandet av låg kunskap, möjligheter att få 
gehör och bristande inflytande gestaltas i relation till något mer specifikt, och inom 
ramen för ett mer strukturellt och medvetet osynliggörande. Verken #solved, Racial 
Comment, We Are Still Here, What Local People, Tusen och Sámeetnama Diamánta fungerar 
både som synliggörande av det som tidigare inte synts, berättelser om en kolonial 

63  Dokumenterat samtal med Anders Sunna, september 2016.
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historia och om samtida koloniala strukturer och diskurser, och som synliggöranden 
av ett aktivt osynliggörande. 

I We Are Still Here, What Local People, och Sámeetnama Diamánta fylls narrativet synliggö-
randet av osynliggörandet med sina mer specifika berättelser om vad det är som aktivt 
osynliggörs. Dessa narrativ uppmärksammar och problematiserar rådande perspektiv 
om ett Sápmi på kartan med stort frågetecken, där ödemarkifieringen av Sveriges nord-
liga regioner, och dessa nordliga regioner som just Sveriges, skapar gynnsam diskurs 
för nationell och internationell exploateringsverksamhet och en mineralstrategi där 
urfolksrättigheter till land marginaliseras. Genom dessa verk framträder det diskursiva 
osynliggörandet – de osynliggörande konstruktionerna av Sápmi som land och folk – som 
förutsättning för kolonialismen och den exploatering av naturresurser som ligger som 
dess huvudsakliga motivation. Osynliggörandet av geografiska Sápmi framträder som 
förutsättning för att rationalisera övertagande av landets naturresurser. Kolonialismen 
framträder genom denna artivism som en struktur som kommer till uttryck genom 
historiska och samtida diskurser och praktiker vilka gör en del av geografiska Sápmi 
till svenskt. Framställningen av det geografiska området i fråga som Sápmi, det vill 
säga samiskt land, fungerar således som en viktig utmanare av den mer väletablerade 
diskursen om Norrland. Att driva diskursen om Sápmi som Sápmi skapar med andra 
ord förutsättningar för drivandet av diskursen om kolonialism. Vore (geografiska) 
Sápmi inte Sápmi, dvs. vore Sápmi (på denna sida nationsgränserna) otvivelaktigt 
svenskt, skulle heller inget fog finnas för att tala om ett koloniserat land. Diskurser om 
Sápmi som Sápmi och om kolonialism kan på så vis ses gå hand i hand. Tillsammans 
bildar de en dekoloniserande diskurs där både utmanandet av kolonialismen (genom 
påpekandet av den) och dess osynliggörande praktik (norrlandsdiskursen) samsas med 
(åter)etablerandet av den samiska benämningen på platsen. 

Normaliseringens avtäckning
Artivism relaterad till Gállok och geografiska Sápmi mer generellt, likt Ti/Mimie Märaks 
What Local People och Suohpanterrors Sámeetnama Diamánta, fungerar platsskapande, 
genom att möjliggöra föreställningar om platsen som utgår från andra perspektiv än de 
en genom verken slåss mot. Genom dessa verk framträder platsen som samisk, platsen 
som befolkad, platsen som icke-exploaterbar, som livgivande och livsviktig. Samtidigt 
som dessa verk synliggör dessa samiska perspektiv (eller dessa perspektiv som samiska), 
fungerar de medvetandegörande av det konstruktionistiska i platsskapandet som fe-
nomen. Platsen som öde och exploaterbar inte bara tillbakavisas genom motdiskurs, 
utan i tillbakavisandet synliggörs hur sådant perspektiv är blott en konstruktion, blott 
en föreställning av flera möjliga. 

I fallet What Local People är ödemarkifieringen av Gállok tämligen uppenbar. Sinclair-
Poultrons uttalande är så pass plumpt att det knappast kan undgå att bli stoff  för ett 
kreativt blottläggande av hans försök att göra en ”terra nullius”, och det blir relativt 
enkelt att synliggöra hur diskurser om plats kan formuleras. I andra fall – likt i Sámeetnama 
Diamánta – slåss man mot en mycket mer väletablerad, normaliserad, konstruktion av 
platsen. Geografiska Sápmi som de skandinaviska staternas norra delar, och Rysslands 
västra, är att betrakta som en närmast hegemonisk geopolitisk diskurs, och därmed 
given utgångspunkt. Sámeetnama Diamánta är utformat som ett spel, och för att kunna 
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förstå eller tolka verket – för att kunna spela spelet – har betraktaren inget annat val 
än att träda in i det perspektiv som Suohpanterror satt; ett perspektiv där Sápmi som 
Sápmi är själva grundföresatsen (spelplanen). Genom att ”tvinga” betraktaren av bilden 
att utgå från Sápmi som Sápmi, synliggörs det konstruktionistiska i platsskapandet som 
fenomen – det som normaliseringen förblindar. Framställningen av Sápmi som Sápmi 
fungerar således inte enbart som motdiskurs till hegemonisk diskurs om Norrland. 
Förutom att fungera som ”alternativt perspektiv”, fyller konstens alternativa diskurser 
även funktionen av att belysa existensen av de dominerande perspektiven. Normativa 
konstruktioner avtäcks som just konstruktioner. Normaliseringsprocessen av geografiska 
Sápmi som svenskt/Norrland, avbryts, genom att belysa detta perspektiv som blott 
en föreställning bland fler möjliga. Genom att tillhandahålla fler valmöjligheter än ett 
normaliserat, hegemoniskt perspektiv på platsen, görs bilden av landsänden som svensk 
således till ett valbart perspektiv, och inte till en naturaliserad, självklar utgångspunkt.  

De koloniala subjekten
De subjekt som får representera det koloniala i materialet utgörs av mer eller mindre 
specifika företrädare för staten, exploateringsindustrier och dess förespråkare, kyrkan 
och akademin, men även av en allmänhet som medvetet eller omedvetet ställer sig 
bakom koloniala synsätt och anammar koloniala praktiker, och/eller ger uttryck för 
koloniala diskurser. Även om svenska staten utpekas som kolonialmakt blir påföljden 
med andra ord inte att den generella svensken nödvändigtvis utpekas som kolonisa-
tör. Istället kommer det koloniala till uttryck genom olika former av förminskande 
andra-göranden av samer och naturen, där en binär-hierarkisk dominanslogik även 
underbygger och rättfärdiga koloniala praktiker i form av exploatering av människa, 
kultur och natur. Jenni Laiti påpekar exempelvis i ett av våra samtal att hon inte ser 
någonting positivt i kolonialismen, och med det inte enbart menar i förhållande till 
samisk kontext. Istället förstår jag hennes framställning av kolonialism som en global 
destruktivitet med förödande inverkan på kultur, människor och natur, oavsett var i 
dess strukturella hierarki en som individ eller kollektiv befinner sig för tillfället.  

Samtidigt som vissa narrativ om kolonialism framställer den som en mer allmänmän-
sklig (och ”allmänartslig”) förödande kraft, finns andra mer preciserade sådana där 
samer framträder som särskilda offer, och ”det samiska” (förhållningssätt, praktiker, 
rättigheter osv.) som särskilt hotat. Fråntagandet och därmed förlusten av ens land, ens 
språk, ens tro, ens praktiker, ens självbestämmande, ens rättigheter, och splittringen av 
landet och folket – samtliga av dessa narrativ återfinns i materialet. Framställningen av 
det samiska offret gör dock inte detta offer till en agenslös förlorare. Tvärtom finns 
i många av offerframställningarna ett lika påtagligt parallellt narrativ, genom vilket 
samer framställs som ståndaktiga, potenta utmanare av kolonialismen, med rätt till 
självbestämmande över det land, den kultur och representation som tillhör dem. Genom 
artivismen möjliggörs föreställningar om (subjektspositionen) samer som motståndare, 
som anti-koloniala motståndare, som revolutionärer redo till strid, som beskyddare 
av såväl kultur som natur, och som vägvisare i klimaträttvisans omställningsarbete. 
Dessa möjliggjorda föreställningar diskuteras mer ingående i nästa kapitel där samer 
som motståndare är fokus. 
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BILDEN AV MOTSTÅND

Föregående kapitel behandlade artivistiska narrativ gällande historisk och samtida 
relation mellan Sápmi och Sverige. Denna relation framställs som påverkad av kolo-
niala strukturer och processer, genom vilka samer och ”det samiska” (förhållnings-
sätt, praktiker, rättigheter m.m.) förtrycks eller står som hotade. Parallellt med dessa 
narrativ framträder alternativa diskurser till de koloniala, och narrativ om ett samiskt 
motstånd, med samiska motståndarsubjekt. Dessa diskurser och subjekt framställs 
som potenta motkrafter till fortsatta koloniala processer, med bilden av samer som 
anti-koloniala motståndare och beskyddande, vägvisande revolutionärer. Föreliggande 
kapitel undersöker återkommande motståndsnarrativ och subjektspositioner närmare. 
Samtidigt som motståndsnarrativ kan förstås som synliggjorda gestaltningar av ett 
befintligt motstånd, fungerar själva den konstnärliga manifesteringen av motståndet 
som motståndshandlingar i sig. Dessa manifestationer konstruerar även möjliga mot-
ståndarsubjekt att identifiera sig med. Delkapitlens huvudrubrikers formuleringar att 
synlig/göra motstånd, och synlig/göra motståndarna handlar således om att göra eller 
generera motstånd genom att simultant gestalta motstånd eller motståndare.

SYNLIG/GÖRA MOTSTÅND

Tjáhppis Rájddo
Den 7 februari 2014. Jokkmokks marknad samlar människor för att handla och socialisera, 
som så gjorts på denna plats i över 400 år. Vill en som svensk eller utsocknes ”uppleva 
samisk kultur” är detta en given tillställning att besöka, vilket såväl lokal som nationell 
och internationell turistnäring gärna betonar i sin marknadsföring och drar ekonomisk 
nytta av. Förutom otaliga marknadsstånd med samisk slöjd, mat, kläder, renskinn och 
annat material håller Samernas utbildningscentrum/Sámij áhpadušguovdásj öppet hus 
fyllt av utställningar, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum/Duottar- ja sámemusea 
likaså, och marknadsprogrammet är späckat med föreläsningar, workshops, teater, 
musik, konst med mera med samisk tematik. Och i detta, naturligtvis, väldigt många 
samiska personer, lokala som hitresta. Många har valt att klä sig traditionsenligt eller i 
tillspexade varianter av kulturella markörer. Det här är en samisk sammankomst och 
fest, och för den ogenerade turisten ett exotiskt frosseri. 

Plötsligt bryts det vanliga, gemytliga surret ute bland marknadsstånden av tystnad och 
kamerornas objektiv riktas mot ett mer exceptionellt motiv. Genom marknadsplatsen 
tågar en rajd, som på många sätt skiljer sig från den traditionsenliga varianten. Här 
skrider istället några hålögt svart-vitsminkade personer fram, draperade i svarta sop-
säckar skurna och prydda likt koltar med silvertejpsmönster, dragandes renskelett i en 
ackja. Alldeles tyst färdas rajden genom marknadsmyllret, vilket ger vika och betraktar 
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något de faktiskt aldrig sett tidigare; Tjáhppis Rájddo (SaL. Den svarta rajden). Framme 
vid scenen river syskonen Ti/Mimie och Maxida Märak av micken så håret blåser i 
nackarna på delar av marknadens besökare. Dova tjockvanteapplåder nedanför scenen. 
SVT:s produktion Sápmi Sisters tankar material till sin dokumentärserie om Ti/Mimie 
och Maxida Märak. Suohpanterror rapporterar, som den ihärdiga kommentatorn till 
”allt som händer i Sápmi” de kommit att bli. I Fig 23 genom fotomontage, därtill 
audiovisuellt. Rajden filmas och klipps ihop med kontextualiserande text och ack-
ompanjerande varningssignal (likt ett brandlarm) och läggs ut på och sprids i sociala 
medier genom bland annat Suohpanterrors facebooksida.1 ”En manifestation för 
renens rätt till sina betesmarker, för samernas rätt till sin kultur och för kommande 
generationers rätt till framtiden att hållas”, står det att läsa i videon och Jenni Laitis 
facebookdelning.2 Detta är en manifestation till heder för ”våra förfäders gärningar 
– de som gjort det möjligt för oss att leva som samer”, undertecknar medverkande 
artivister, där innefattat “Kamp Gállok”.3  

Denna första Tjáhppis Rájddo genomförs under en tidsperiod när konflikter kring den 
potentiella gruvetableringen i Gállok påtagligt infekterar relationerna i Jokkmokks 

1 Suohpanterrors facebooksida: https://www.facebook.com/suohpanterror/videos/744829985539939/ 
(hämtad 2019-03-12).
2 2014-02-07
3 Undertecknade som medverkande är Ella-Li Spiik, Jenni Laiti, Katarina Kielatis, Leila Nutti, Maxida 
Märak, Mimie Märak, Tor Lundberg Tuorda och Kamp Gállok.

Fig 23. Suohpanterror - Tjahppis Rajddo
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samhälle. Efter sommarens intensiva kollision mellan många samer, aktivister och 
ortsbor i det ena lägret, gruvbolag, polis och gruvförespråkare i det andra, ligger frågan 
om gruvans tillblivande eller ej fortfarande och skapar gnagande ovisshet, förpestande 
osämja och tilltagande frustration för berörda parter, under tiden den skickas mel-
lan olika prövningsinstanser. Jokkmokks marknad är i många hänseenden en samisk 
marknad. Den i särklass största, anrikaste och mest välkända på svensk sida Sápmi. 
Detta år skulle kunna firats med sedvanlig knallaresamling och hemvändarfest, men 
flertalet utställare och artister har valt att dra in sin medverkan. Detta i protest mot 
kommunens å ena sidan profilering genom samisk kultur, å andra sidan undergrävande 
av densamma, vilket man menar en gruva skulle medföra. Musikern Maxida Märak är 
en av dessa bojkottande artister, vilket hon bland annat tydliggör i anslutning till medias 
rapportering om Tjáhppis Rájddo. Hennes å ena sidan bojkott som artist, å andra sidan 
medverkan som artivist, ifrågasätts i kommentarsfälten. Märak förtydligar:

Jag kände inte att jag kunde ha ett lätt hjärta under marknaden med tanke på 
hur storbolagen klampar in där (samer och ickesamer) bor och har sina nä-
ringar. Just nu är gruvfrågan aktuell i JKM [Jokkmokk], och Sápmi utsätts 
ständigt utav övermakt. Det får inte glömmas, inte heller gömmas, under en 
sån här stor tillställning som i grund och botten är en samisk marknad. [...] 
Vi gjorde [Tjáhppis Rájddo] av samma anledning till varför många bojkottade.4     

Specifikt är denna Tjáhppis Rájddo alltså en protest mot gruvplanerna i Gállok. På ett 
mer generellt plan handlar manifestationen om samisk rätt till självbestämmande i 
större bemärkelse och om protest mot exploatering av naturresurser i Sápmi. Den 
artivistiska manifestationen och vidare kontextualisering i sociala medier och media 
fungerar som ett synliggörande av dessa protester – att motstånd förs och varför – men 
fungerar även konstruerande av en bild av samer som de flesta av marknadens besökare 
förmodligen inte är bekant med. Åtminstone har de aldrig sett samer representerade 
så här tidigare; den gestaltning Tjáhppis Rájddo gör är den första i sitt slag. Det samiska 
motståndet 2014 har fått ett ansikte, som är svart-vitt sminkat, sopsäcksdraperat och 
vittnar om död. Tjáhppis Rájddo återknyter narrativt till sommarens Gállok-artivism där 
verk som exempelvis Suohpanterrors Enjoy Colonialism berättade om kolonialismens 
offrande av samer till förmån för kapitalistiska exploateringsprojekt, de som slogs för 
vårt arv för att statens lathet och slarv kommer tillåta en gruva som ruvar på så 
mycket död att ingen jävla greenpeaceglöd kommer hjälpa oss i efterhand, som 
Ti/Mimie Märak framställde det i What Local People. I likhet med det poetiska verket 
påminner Tjáhppis Rájddo om konsekvenserna av gruvexploateringar generellt, och sär-
skilt på samiska marker, och här även om konsekvenserna av sådana för sammanhang 
där det samtidigt stoltseras med samisk kultur. På frågan Kan jag få konsumera dig? 
som ställdes i Ti/Mimie Märaks dikt Tusen svarar Tjáhppis Rájddo nej, då här vägras 
exploatering i exotiseringens tjänst genom bojkott och genom ”sabotage” av markna-
dens gladlynta yttre. Till kontenta och uttryck sällar sig Tjáhppis Rájddo långt bortom 
alla färgglada glada marknadssamer. Den följer inte, utan förvränger, en åtminstone 
femtioårig uppvisningsrajdtradition.5   

4 Maxida Märak kommenterar i anslutning till SR Sameradions inslag ”Svart renrajd på marknaden – 
manifestation mot den växande gruvnäringen”, 2014-02-07.
5 I SVT:s dokumentärfilm ”Jokkmokks marknad 400 år” (2005) berättas att rajden genom marknaden 
återupptogs 1955 efter att en paus gjorts under ”bilarnas intåg”, och att marknadsrajden sedan dess ”varit 
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“Nu får folk sluta vara tysta”, säger Maxida Märak i dokumentärserien Sápmi Sisters 
(SVT 2015) som följer henne och Ti/Mimie under ett års tid och bland annat skildrar 
Tjáhppis Rájddo: 

Vi måste göra motstånd. Det här är vår marknad, som alla turister ska få ta 
del utav och vad fan tror ni finns kvar om ni fortsätter exploatera? Och glöm 
inte problemen bara för att det är festligheter nu i en vecka. För att vi står 
kvar med problemen när ni åker hem.6 

Sámi Manifesta 15
Året därpå – 6 februari 2015 – har det varit val, och nytillträdda kultur- och demo-
kratiministern (och nytt för valåret 2014, därmed även ”sameminister”) Alice Bah 
Kuhnke (MP) intar Jokkmokkscenen. Frågan om Gállok är fortfarande högst potent, 
men Länsstyrelsen (en av flera beslutsinstanser) har precis sagt nej till gruvprojektet, 
och bland det föregående årets bojkottare möts Jokkmokks marknad med större glädje 
och förhoppningar om framtiden.7  

Mellan två punkter i sitt tämligen späckade program stoppas ministern plötsligt, vänligt 
och övertygande, av en delvis maskerad (balaklava i samiska färger), punkigt sminkad, 
stilistisk och brokig, seriös grupp utanför hotellet. Livvakten står avvaktande men 
beredd att ingripa, med blicken fäst vid den stora kniv Maxida Märak drar fram, för 
att långsamt, bestämt och metodiskt börja skära av Ti/Mimies hår. En efter en räcker 

ett varumärke för Jokkmokks marknad”.
6 Sápmi Sisters, episod 2, ca 04:45.
7 jfr Duo Nöje, ”Märak tillbaka på marknaden: ´Förra året var svart för mig´”, 5 februari 2015.

Fig 24. Scen ur den performativa 
akten Sámi Manifesta 15. 
Jokkmokk, 6 februari 2015. 
Foto: Moa Sandström
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hon över de långa, svarta dreadlocksen till Jenni Laiti och Niilas Holmberg som står 
rakryggade och tysta på var sida syskonen och tar emot. Bredvid står folkmusikern 
Sara Parkman med sin fiol, och en liten grupp mer eller mindre etablerade fotografer, 
allierade supportrar samt delar av Sápmi Sisters produktionsteam har också samlats på 
plats. Även ”Årets klimathjälte” Olivia Linander, som då representerar den internatio-
nella omställningsorganisationen 350°.org, finns med. Vid Maxida Märaks fötter sitter 
Ti/Mimie på knä på ett fårskinn, vecklar upp ett papper och läser upp ett manifest 
undertecknat av den själv, Jenni Laiti, Anders Sunna, Niillas Holmberg, Max Mackhé 
och Maxida Märak: Sámi Manifesta 15. 

Manifestet innehåller nio punkter statuerande det ”vi lever och verkar för”, i mer el-
ler mindre poetiska eller konkreta ordalag. Det handlar framförallt om eanan, jorden, 
som själva förutsättningen för existensen, och därmed om ansvaret i att skydda och 
respektera ”henne”, för såväl samtida som kommande generationer. Manifestet hand-
lar om samisk rätt till självbestämmande och skyldighet till plats. Om lidandet och 
maktlösheten i bristen av självbestämmande och i den förlorade förankringen med 
naturen. Om behovet av återförening med eanan som förutsättning för frigörelse från 
självdestruktivitet, där istället kärleken till livet blir ledsagande för ens handlingar. Om 
förbindelsen till markerna och vidareförandet av detta till sina barn som den grundläg-
gande försoningen med eanan, och som grundläggande mänsklig rättighet. ”Eanan är 
både frågan och svaret”, lyder punkt nr 2, och jorden görs till sammanfattningen av 
allt. Relaterat till såväl kulturens som naturens mående betonar manifestet även rätten 
till rimliga förutsättningar för levande samiska språk; om språken som förutsättning 
för kulturell överlevnad och utveckling. Manifestets undertecknare ställer krav på 
ratificering av konvention ILO 169 och implementering av FN:s urfolksdeklaration 

Fig 25. Scen ur den performativa 
akten Sámi Manifesta 15. 
Jokkmokk, 6 februari 2015. 
Foto: Moa Sandström
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(se Bakgrund); krav på att inte längre bli förbisedda. Manifestet och manifestationen är 
också en uppmaning till protest, mobilisering, dekolonisering och revolution. ”Utan 
protester blir det ingen förändring”, menar medverkande: “vi har alla makten att 
agera och förändra situationen redan idag”. ”Det är dags för frigörelse”, proklameras 
slutligen, “Våra röster följs av våra ekon. Låt mod föda nytt mod”.8      

Efter uppläsningen räcker Ti/Mimie Märak över manifestet till Bah Kuhnke som med 
uttryckt tacksamhet och respekt tar emot. Ministern står tyst en stund med blicken i 
manifestet. Kameror smattrar dämpat i februarikylan och filmar den vibrerande stillheten 
och allvaret i manifestationen. Alla avvaktar uppmärksamt ministerns ofrånkomliga 
bemötande. Slutligen tittar hon upp och säger med behärskning och eftertryck: ”Oer-
hört viktigt, oerhört vackert och oerhört sorgligt. Tack så jättemycket”. ”Giitu” (SaN. 
tack), svarar Ti/Mimie, varpå Sara Parkman börjar spela sin fiol till Maxida Märak och 
Niilas Holmberg som stilla jojkar. Slutligen tar Maxida Märak ihop Ti/Mimies långa 
lugg. Ti/Mimie säger: ”Det här är en sorgehandling”, varpå systern skär av luggen 
med kniven och räcker de sista testarna till Jenni Laiti. 

Manifestationen avslutas. Alice Bah Kuhnke tar manifestet och ännu en representation 
av, och inblick i, samisk samtid med sig in på hotellet för presskonferens, och vidare 
som del av erfarenhetsrepertoaren genom den just påbörjade mandatperioden. Senare 
under dagen uttalar hon sig i Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Det var en väldigt bra aktion. Den var lugn, allvarlig, sorglig, tydlig och hade 
starka ord. De var en känsla av desperation. Det har gått väldigt, väldigt långt 
innan man gör en sådan här aktion. [...] Det finns en massa kamp som jag 
inspirerats av. Men som företrädare för regeringen skäms jag också över att 
man inte gjort något tidigare. Det handlar om att erkänna vad som faktiskt 
har gjorts.9  

Ti/Mimie samlar ihop sitt nu avskurna hår och sträcker fram sina händer mot fotografen 
Johannes Samuelssons lins. Genom Facebook och Instagram färdas sedan manifestet 
och manifestationen vidare. Genom deltagare och betraktares privata konton, genom 
traditionella medier – åtminstone SR Sameradion och NSD rapporterar – genom 
350°.orgs kanaler, ut i cyberspace där andra tar vid. Landar hos Idle No More (INM) 
på Turtle Island/Kanada, den då i särklass största urfolksrättighetsrörelsen globalt 
sett. INM är gigantiskt jämfört med Sápmi, och har tillgång till ett helt annat utbud av 
självrepresentativa kommunikationskanaler, genom vilka Sámi Manifesta 15 basuneras 
ut.10  Enbart genom 350°.orgs inlägg på Facebook når fotografier, videos och berät-
telser om manifestationen över en halv miljon visningar och nästan 4 500 delningar, 
vilket är exceptionellt många i denna kontext. ”Sápmi is #IdleNoMore”, blir den givna 
hashtaggen i sammanhanget.

Genom dessa två manifestationer – Tjáhppis Rájddo och Sámi Manifesta 15 – samlas och 
synliggörs en kollektiv kraft, både en internt stärkande och bekräftande sådan med krav 

8 Sámi Manifesta 15 i sin helhet finns i Appendix 1.
9 NSD 2015-02-06 ”Bah Kuhnke: ”En känsla av desperation”.
10 Manifestationen beskrivs bland annat i Idle No Mores nyhetsbrev ”The Saami Manifesto 15: 
Reconnecting Through Resistance – Idle No More” (Laiti & Holmberg 2015).
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på och hopp om förändring, och som kanaliserar ilska och frustration. Sámi Manifesta 
15 inbegriper sådana simultana funktioner, dels genom att utformas som en protest 
mot att samiska rättigheter inte tillämpas i tillräckligt stor utsträckning, dels genom 
uttalade konkreta, politiska krav på förändring och dels som en motivation för samer 
och andra att ansluta sig till en form av samisk motstånds- eller frihetsrörelse. Det är 
en rörelseinriktad manifestation som innehåller ett “upprop för samling, mobilisering, 
revolution och avkolonisering”, som menar att det är “dags för frigörelse”, och som 
genom sig själv som exempel visar att en sådan process är igångsatt. Platsen Jokkmokks 
marknad, som används både i Tjáhppis Rájddo och Sámi Manifesta 15, blir i dessa sam-
manhang strategisk, då den samlar samer från när och fjärran som således kan bevittna 
händelserna eller dras in i diskussioner som den här typen av manifestationer genererar, 
och då potentiellt sett stärkas av den protest, de krav på tillgodosedda rättigheter och 
förändring, och den kampanda som manifestationerna genererar. Även sociala me-
dier fungerar som en plats där man samlas, antingen som förlängning av Jokkmokks 
marknad, eller i ett vidare nationellt och internationellt digitalt upptagningsområde. 
Följare av de individuella aktörerna, av organisationerna 350°.org och INM, liksom 
följare av anslutande hashtaggar och den nyinrättade facebooksidan ”Sámi Manifesta 
15” kan ta del av dessa manifestationer.

Artivismens diskursiva förskjutning 
Tjáhppis Rájddo fungerar som protest, men innefattar även en form av hot. Den stora 
hotbilden som dramatiseras rör föreställningen om döden för samisk kultur till följd 
av expanderad gruvverksamhet. Ett mer omedelbart hot är att marknadens samiska 
profilering, och därmed en stor del av dess värde som turistattraktion, inte är något 
givet, utan kan upphöra ifall samer vägrar ställa upp, alternativt saboterar denna pro-
filering. Jokkmokks marknad fungerar i dessa sammanhang som en strategisk plats att 
genomföra motståndsmanifestationer på. Det som sker här bevittnas av många turister 
som kommit för att handla och uppleva samisk kultur, blandat med andra som deltar 
eller utgör marknadens olika programpunkter samt en stor mängd media på plats. 
I Tjáhppis Rájddo förskjuts den diskursiva spelplanen från Jokkmokks marknad som 
exotiskt skådespel och festlig sammankomst till en där döden träder in och gör sam-
manhanget till en politisk arena. Genom den förvrängda uppvisningsrajden dras den 
lokala gruvkonflikten in på en internationell turismarena, där framtidsutsikterna för att 
”uppleva samisk kultur”, och därmed marknadens hela existens, görs till en ödesfråga 
som liggandes i händerna på Jokkmokk kommuns politiker. Som bland singlande 
snöflingor och suovasos inte har mycket att komma med i tal om regional utveckling 
i form av gruvort, då regionen i fråga, i sammanhanget marknaden, består av det som 
doftar och fräser på dess muurikkor, enligt Tjáhppis Rájddos narrativ. Genom att visa 
sitt motstånd genom konst, förskjuts således ordinarie spelplan, vilket förändrar makt-
dynamiken; genom Tjáhppis Rájddo framträder samer och levande samisk kultur som 
själva förutsättningen för marknaden, och till denna kultur knyts renskötseln, och till 
denna en markanvändning bortom naturresursexploatering. Makten över Jokkmokks 
marknad förläggs därmed i händerna på samer (som motsätter sig gruvetablering). 

Sámi Manifesta 15 kan även ses som en synliggjord protest, men som motståndshandling 
kommer den i större utsträckning till uttryck genom formulerandet av en rad krav på 
åtgärder, där tillgodoseende och tillämpning av internationella urfolksrättigheter för 
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svenska samer är centrala. Dessa krav ställs genom direkt aktion, ansikte mot ansikte 
med den svenska regeringens främsta politiska företrädare för samiska frågor. Även 
här förskjuter motståndsaktionen den ordinarie diskursiva spelplanen, vilket föränd-
rar maktdynamiken i sammanhanget. När Alice Bah Kuhnke hejdas mellan möte A 
och presskonferens B, går hon med på att stanna upp ett slag för att, i egenskap av 
minister, delta i en föreställning; en dramatisering av vad dessa medborgare önskar 
förmedla. Som en av huvudpersonerna i denna spontanakt kan hon ogärna ursäkta 
sig och avvika mitt i. Åtminstone inte utan att sabotera hela föreställningen, inte utan 
bristande respekt för konsten och konstnärerna. På så vis dras den nytillträdda kultur-, 
demokrati- och sameministern, på sitt första officiella besök i Jokkmokk, in i den 
artivistiska manifestationen och görs till del av den. Hennes roll i föreställningen är 
att lyssna uppmärksamt, från start- till slutreplik, vilken består av hennes respons. En 
respons under lupp, inte bara medverkande artivisters och andra närvarande åhörares, 
utan så även mediers och sociala mediers oräkneliga brukares. Genom den konstnärliga 
formen för denna direktaktion inte bara motiveras hon att stanna upp och ta sig tid, 
utan dras även in i ett skådespel bortom egen kontroll, där hennes roll likväl är högst 
framträdande, och hennes agerande påverkar förtroendet för henne i den nytillträdda 
rollen som sameminister. Bah Kuhnke ställs på (inträdes)prov.

SYNLIG/GÖRA MOTSTÅNDARE

Tjáhppis Rájddos deltagares kläder, sminkningar och andra attribut skapade ett dystopiskt 
narrativ; svart-vita ansiktsmålningar, på vissa av deltagarna närmast liknande dödskallar. 
Svarta sopsäckar och silvertejp, formade som koltar, som om endast oljebaserade material 
fanns kvar att tillgå efter att utvinningsindustrierna nått sin fulla tillväxtpotential och 
mött den levande växtlighetens vägg. I Sámi Manifesta 15 var deltagarnas utstyrslar inte 
lika väsentlig del av manifestationens dramaturgi, men satte likväl något av tonen för 
vilken typ av motståndare som framträder, dvs. trendmedvetna sådana, i en kompott 
av punkig street varvat med traditionella samiska sjalar, skor, och även kolt på en av 
deltagarna – i kombination med en balaklava i de samiskt signifikanta grundfärgerna. 
Vitsminkade ansikten, tydligt markerade svart läppar och ögonbryn går igen även här 
(på vissa). I dessa motståndsmanifestationer är en viktig bit av narrativet som förmedlas 
att samer står som avsändare. Användandet av de kulturella markörer som återfinns i 
vissa klädesplagg blir ett sätt att signalera samiskt aktörskap på. Här bryter man dock 
mot den traditionella utstyrseln. Att det är samer som genomför manifestationen är 
visuellt sett tillräckligt tydligt, men de sällar sig inte till den traditionella eller stereotypa 
bilden av samen. Den stilistiska representationen av samer som motståndare förändras 
i och med Tjáhppis Rájddo, och Sámi Manifesta 15. Efter den första Tjáhppis Rájddo vid 
Jokkmokks marknad 2014 färdas dess koncept och uttryck vidare till andra platser och 
medier. Exempelvis tågar ett drygt år senare Čáhppes Ráidu genom centrala Helsingfors 
i samband med den finska riksdagens omröstning av ratificering av FN:s konvention 
ILO 169 (Fig 26).11 Sopsäckskoltar och svart-vitmålade ansikten går igen. I detta fall 
finns inga renar i ”den svarta rajden”, utan istället lassosnaror runt halsar i bildandet 
av mänsklig kedja. 

11 Artikel i Yle 2015-03-13 . Čáhppes Ráidu är nordsamiska för Tjáhppis Rájddo. Skärmdump innefattandes 
bild av Roni Rekomaa / Str /Lehtikuva..
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Samtida samisk artivism som tematik och estetik letar sig även in i fiktionen i och 
med TV-serien Idjabeaivvaš/Midnattssol (SVT 2016). Genom detta deckardrama går 
rasismen mot samer och samisk aktivism som röd tråd, och i gestaltandet av fiktio-
nens samiska aktivister går Tjáhppis Rájddos uttryck märkbart igen (se Fig 27). Med 
svarta sopsäcks- och silvertejpskoltar och svart-vitmålade ansikten demonstrerar de 
dragandes renskelett och hornshärvor i kedjor bakom sig genom centrala Kiruna. En 
sorts samisk motståndsdesign har uppenbarligen nått visst genomslag. Frågan är om 
inte Tjáhppis Rájddo och andra motståndsmanifestationer, signerade Ti/Mimie Märak, 
Jenni Laiti med flera, utgör huvudsaklig grund till att överhuvudtaget ta med samiska 
aktivister i storyn. Även om detta är en fiktiv berättelse hade det varit ett mindre tro-
värdigt inslag för Gállok 2013 och efterföljande artivistiska år. Således kommer det 
samiska gruvmotståndet inte bara till uttryck genom Sámi Manifesta 15 och Tjáhppis 
Rájddo, utan det ges även ett uttryck; en viss ”look” eller stil, som går igen i senare 
syster-manifestationer, och som även når spin off  i fiktionens värld. Här uppstår en 
form av cirkulation av den performativa akten (jfr Rose 2016), som må ligga i händer 
bortom de ursprungliga artivisternas kontroll, men som likväl förstärker bilden av 
samiskt gruvmotstånd, eller bilden av samer som artivistiska gruvmotståndare som 
beordrar tillämpning av urfolksrättigheter.12   

12 Bör tilläggas i sammanhanget att Maxida Märak medverkade som skådespelare i rollen som artivist i 

Fig 27. Tjáppis Rájddos uttryck går igen i deck-
arserien Idjabeaivvaš/Midnattssol (SVT 2016). 

Fig 26. Yle rapporterar om Čáhppes Ráidu i 
Helsingfors, 13 mars 2015. 
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Även om dessa representationer av ”samiskt motstånd” eller ”samiska motståndare” 
nått visst genomslag, är de långt ifrån de enda framställningarna som artivistiskt synlig/
görs under studiens undersökningsperiod. Redan i Kapitel 3 diskuterades artivism där 
olika möjliggjorda föreställningar om såväl samiskt motstånd som olika motståndar-
subjekt möjliggjordes. Där framträdde bland annat den anti-koloniala, revolutionära 
krigaren, gestaltad av Anders Sunna genom barnets kropp. I musikvideon till Sofia 
Jannoks We Are Still Here gavs den samtida motståndaren både en historisk och geo-
grafisk förankring. Genom Ti/Mimie Märaks What Local People strömmade samtidigt 
kärlek och passionerad ilska ur en gruvkritisk motståndarrörelse, och i Suohpanterrors 
Sámeetnama Diamánta antog de anti-exploaterande samiska motståndarna en tämligen 
lekfull och humoristisk form. Båda dessa senare verks narrativ positionerade mot-
ståndarna som beskyddare av natur och kultur. Ett narrativ som gick igen i Suohpan-
terrors #EndCo2onialism, där beskyddarpositionen också gavs rollen som vägvisare i 
förhållande till globala omställningsprocesser gentemot en klimatvänligare framtid. I 
följande delkapitel undersöks några av de återkommande framställningarna av samiska 
motståndarsubjekt och positioner. 

serien, en position som kan antas ha influerat framställningen av dramats aktivister.

Fig 28. Suohpanterror – #planetterror
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Den samiska krigaren 
I Suohpanterrors subvertisering av Robert Rodriguezs dystopiska actionfilm Planet 
Terror framträder en fulladdad samisk krigare. #planetterror (Fig 28) har behållit mycket 
av filmaffischens ursprungliga uttryck, men försett den med samiska attribut som 
förändrar dess budskap.13 Mot svart och röd bakgrund framträder här, istället för den 
lättklädda hjältinnan i originalet, en koltklädd siluett. Ansiktet ligger i skugga men är 
vänt rakt mot betraktaren, vilket medför känslan av att vara etsad av dess blick. Därmed 
utestängs samtidigt möjligheten att fjättra tillbaka; ett maktunderläge en som betraktare 
hamnar i då ansiktet mörklagts. Figuren står med bestämd hållning; bredbent och med 
händerna på höfterna. Istället för vänsterben sticker en maskingevärsprotes ut under 
kjolkanten. Över hjässan lyder texten ”fully loaded” i vita versaler. Bilden signalerar 
att det här är en fullt utrustad samisk krigare redo till strid, som inte kommer vika en 
tum, skulle någon våga gå till angrepp. Med kroppens subtila vridning, lätt vilandes på 
höften, ser hon dock inte ut att vara i anfallsposition. På så vis utgör hon inget ome-
delbart hot gentemot betraktaren. Så länge en inte avancerar, berättar bilden. Denna 
hållning signalerar självförsvar framför attack, försvarspositionerad med artilleri inom 
räckhåll, om så skulle behövas. Dock är det tydligt att hjältinnan här har en agenda, och 
att betraktaren av bilden fångat hennes uppmärksamhet. Som om hon avvaktar ens 
minsta rörelse kan en inte annat än att lägga ner vapnet och sakta backa ut ur hennes 
blickfång. Orubblig och potent står hon kvar på sin vaktpost. Med den stolta samiska 
kroppen som fulladdat vapen och anarkismens svartröda vindar böljandes genom 
håret signaleras att härifrån är det mitt/vårt som gäller. Som betraktare av verket ges 
en möjlighet att antingen ansluta eller vika av. 

Samen som krigaren, eller ett motståndarnarrativ som visuellt använder sig av vålds-
symboler, är återkommande i Suohpanterrors och Anders Sunnas gestaltningar. Dessa, 
tillsynes, våldsbejakande framställningar av motståndaren bryter mot den annars ganska 
väletablerade bilden av ”den fredliga samen”. En bild som Anders menar är en kolonial 
konstruktion som borde ifrågasättas i större utsträckning än den görs. Han beskriver 
kolonialism som ”en slags tankeform” där kolonisatören skriver historien. Både sin 
egen och ”den Andres”.
 

Den som är vinnare, den som koloniserar, är också oftast den som sedan skri-
ver ner det. Det här är den här statens historia, det här är det här folket. Så all 
makt sitter ju där, i hur de… Det är ju sällan man själv får skriva att det här 
är egentligen vår kultur. Det gäller för den som koloniserar att skriva histo-
rien, från deras synvinkel.14  

Anders beskriver vidare potentialen för koloniala historieskrivningar att etablera sig i 
ens medvetande (det som brukar kallas ”koloniserat medvetande” (jfr Fanon 1963)), 
och menar att ”den fredliga samen” har kommit att bli en sådan internaliserad sanning. 

Det här med att skriva hur ”de andra” är [ingår också] i att bygga en långsik-
tig plan. ”Det här folket har aldrig krigat, det här folket gör inte sådant här, 
de är si och så.” Och kör man på det tillräckligt länge och genom olika sys-

13 Verket publiceras på Suohpanterrors facebooksida 5 november 2012.
14 Dokumenterat samtal med Anders Sunna, november 2015.
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tem så blir det ju till sist att de som är koloniserade liksom ”Jamen, det här 
är ju vår kultur. Vi kan inte göra så här och så vidare.” Men i själva verket är 
det något som är inlärt från början.15   

Här väver Anders in bilden av ”den fredliga samen” som del av en kolonial histo-
rieskrivning. Jag tolkar det som att han menar att denna bild leder till en form av 
passiviserande framställning – som om de inte vore aktörer i kraft eller intresse av att 
motsätta sig, att strida för sin sak. I detta sammanhang väljer han att medvetet lyfta 
fram det nordsamiska ordet för strid – soađa – som det enda ordet i sitt gatukonstverk 
där en barngestalt håller i penseln. Att Anders i sitt konstnärskap behandlar frågor om 
strid, krig och dylikt är heller inte underligt, med tanke på att det är i liknande ordalag 
han beskriver sin familjs levnadsförhållanden. Han förklarar även sitt konstnärliga 
skapande som en form av kanalisering för ilska. I Livet formar konsten (Sunna 2017) 
beskriver han hur det ständiga hotet han upplever gentemot familjens renskötsel, och 
renskötseln generellt, underbygger sådan ilska genom en växande frustration.

[M]an försöker hitta en ventil för ilskan och frustrationen och inte minst den 
hämndlystnad som pumpar i ådrorna likt en adrenalininjektion. Man söker 
sätt att behärska sig, att inte bli helt militant och ursinnigt gå bärsärkagång. 
För mig var det konsten som blev räddningen (idem, s 369).  

Våldsanspelningar i Anders konst kan förstås som vittnesmål om sådan ilska och frus-
tration, som när den gestaltas får en form av utlopp. De kan således samtidigt fungera 
som sätt att anspela på mottagarens liknande känslor, och önskan om radikal förändring. 
Ilska, synliggjord genom konsten, fungerar i den bemärkelsen som bekräftelse av be-
fintlig ilska och frustration, och genom att gestalta den artivistiskt anammas den typen 
av känslor som möjlig drivkraft för att genomföra förändringar. Genom gestaltningen 
ges ilskan och frustrationen en kropp. En kropp som kanaliserar sådan ilska och kan 
användas för att omdirigera våld från bokstavligt till bildligt, likt hur Anders beskriver 
i citatet ovan. Användandet av våldsreferenser i konsten signalerar även en sorts allvar 
och intensitet i motståndet. Då detta symbolspråk bryter mot tidigare samisk konst och 
uppfattningar om samer som fredliga signaleras visuellt även en form av upptrappning 
i motståndets potens. När ingen lyssnar, skrik högre, på ett (bild)språk som folk förstår, 
om så storsamhället, världen därutöver eller samtida samisk ungdom. 

Den kärleksfulla krigaren 
I Suohpanterrors rEVOLution (Fig 29) möts en också av en sorts krigare. Här i form 
av en koltklädd gestalt i en sorts krigsmundering med palestinasjal för ansiktet och 
Kalasjnikov i famnen – samma vapen som går igen i flera av Anders Sunnas verk. Bil-
den är baserad på vad som närmast liknar ett stock photo som återfinns illustrerandes 
exempelvis en rad olika musikuppladdningar på Youtube.16 I Suohpanterrors tapp-
ning har gestalten försetts med samiska klädesplagg och smycken, och bredvid henne 
står ”revolution” skrivet i vitt med bokstäverna e v o l betonade genom röd färg och 
spegelvändning. Genom denna selektiva stilbrytning framträder således ordet ”love” i 

15 Dokumenterat samtal med Anders Sunna, september 2016
16 Se t ex låten Yalda Abbasi Le Yare Trap Remix på https://www.youtube.com/watch?v=JNTAkoyi2lY 
(hämtad 2019-11-06) eller webbartikeln ”The Big War in the Region and the Kurds” på sidan Lragir.am, 
publicerad 26 augusti 2015, https://www.lragir.am/en/2015/08/26/34571 (hämtad 2019-11-06).
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ordet revolution. Något mer diffust i bakgrunden syns även texten ”Stop the violence”. 

Genom kombinationen av denna text med bilden av en beväpnad person skapas en 
form av motsägelse. Med uppmaningen att stoppa våldet och göra revolution med 
kärlek betonat framstår vapnet i famnen som en visuell symbol för seriositet i denna 
revolution, snarare än en avbildning eller uppmaning till faktiskt våldsamt motstånd. 
Att göra revolution med kärlek som centralt medel och mål är något Jenni Laiti up-
pehåller mycket av sin tankekraft och verksamhet vid. Många av våra samtal har kretsat 
kring detta; hur utmana något som en ställer sig fundamentalt kritisk till, och samtidigt 
hålla fast vid någon form av kärlek som vägledande? Betydelsefulla influenser för hen-
nes arbete står att finna i andra samtida urfolksrörelsekontexter, inte minst på Turtle 
Island/i Nordamerika, där revolution genom ickevåld är en tydlig strategi.17 Arbeten 
med målet att stoppa destruktivitet och förtryck sker här i stor utsträckning parallellt 
med en minst lika huvudsaklig strävan: att stärka det individuella och kollektiva självet 
från generationer av stigmatisering, assimilering och fråntagande av land (Laenui 2000; 
Andersson 2016; Betasamosake Simpson 2017; Alfred 2009; Coates 2015; Coburn 
2015; The Kino-nda-niimi Collective 2014). 

17 Några av dessa rörelser kommer att behandlas närmare i avsnittet Ena/t urfolk i detta kapitel, och 
kärlek som motståndsmedel kommer även vara ett spår som berörs i Kapitel 5.

Fig 29. Suohpanterror – rEVOLution
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Kärlek och ickevåld som metoder framställs ofta som en nödvändig förutsättning för 
att uppnå den typ av revolution som här eftersträvas. Detta bortom ett pragmatiskt 
konstaterande om staters våldsmonopol och urfolk som generellt sett militärt un-
derlägsna, varför ickevåldsmetoder framstår som strategiskt rimligast (Alfred 2009). 
Istället handlar det om rörelser som tar avstamp i traditionella urfolkskunskaper utifrån 
vilka respektfull samexistens framträder som såväl önskvärd som nödvändig. Sådana 
perspektiv på samexistens tar ofta avstamp i holistiska filosofier, där är en nyckelfaktor 
gäller hur allt och alla står i ömsesidig påverkan och inter-beroende relation till varan-
dra (Wilson 2008; Alfred 2009). Filosofier där reciprocitet – ömsesidighet – är nyckel, 
varför mål och medel, teori och metod, går hand i hand (Guttorm 2011; Betasamo-
sake Simpson 2017). Det innebär i sin tur, som Mohawk statsvetaren Taiaiake Alfred 
uttrycker det, att ”[h]ow you fight determines who you will become when the battle 
is over, and there is always means-ends consistency at the end of  the game” (Alfred 
2009, sid 23). Utifrån sådant perspektiv blir revolutioner där frigörelse från våld och 
förtryck är själva målet, oförenligt med våld och förtryck som väg till frihet. Målen 
helgar inte medlen, utan snarare utgör vägen slutdestination. Satt i sin större kontext 
fungerar därför våldsreferenserna i verk associerade till Jenni Laiti mer som budskap 
om ”upp till kamp”, och förvisso – revolution. Men revolution baserad på principer 
om respektfull samexistens snarare än väpnad konflikt; rEVOLution. 

Den ofrånkomlige motståndaren
I ett verk av Suohpanterror får vi träffa ”Isak-Mahtte”, en fiktiv person i form av en 
klippdocka med sedvanligt tillhörande alternativa klädesplagg och attiraljer (Fig 30). 
Texten i bildens nedre högra hörn berättar att Isak-Mahtte är universitetsprofessor, 
samisk aktivist samt gift. Urvalet av möjliga gestaltningsalternativ består av svart kostym 

Fig 30. Suohpanterror – Isak-Mahtte
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och portfölj, röd t-shirt med svart, knuten näve tryckt på bröstet, manskolt med tillhö-
rande mössa, balaklava med samisk touch (liknande den som bars vid manifestationen 
Sámi Manifesta 15, spikklubba samt dynamitgubbe. På sig har vår docka redan vita 
långkalsonger, tubsockor och en svart t-shirt med ett annat av Suohpanterrors verk, 
föreställandes Anonymous/Guy Fawkes-maskerade koltbärare (se Fig 37), tryckt på 
bröstet. Isak-Mahtte står i bildens mitt och genom honom går en vertikal linje, som 
vore där ett veck i papperet. På vänster sida finner vi kostym, portfölj och t-shirt, på 
höger kolt, mundering och vapen. Placeringen av dessa objekt i kombination med 
markeringen som löper genom dockans kropp indikerar en klyvning; ett antingen eller 
mellan två motpoler. Isak-Mahttes hållning och ansiktsuttryck vittnar om att han inte 
är nöjd med sin nuvarande lott eller det rådande läget. Kanske känner han sig kluven? 
Kanske identifierar han sig med samtliga alternativ men befinner sig i en omvärld där 
han tvingas välja? Kanske är han mer hemma i något av alternativen men tvingas ta 
till sig det andra för att trygga sin plats i samhället? Vem vet hur hans tankar går, men 
av uttrycket att döma verkar han finna det hela problematiskt och utmattande. 

Den noggranne betraktaren av bilden skulle kunna påpeka att Isak-Mahttes hållning, 
med armarna tungt hängande utmed kroppen, inte stämmer överens med den koltklädda 
kroppens händer i sidorna, varför klippdockan omöjligt kan ikläda sig denna skepnad. 
Istället är han ständigt förpassad till kostymen (samt möjligtvis t-shirten i kombination 
med långkalsongerna). En tolkning som inte låser fast karaktären vid sin nuvarande 
fysiska form, eller nödvändigtvis tänker använda den som klippdocka, skulle däremot 
kunna läsa in en glädje, stolthet eller bestämdhet som infaller sig då Isak-Mahtte sätter 
på sig kolten; en sinnesstämning som förmår honom att räta på ryggen och bestämt 
sätta händerna i sidorna. En sinnesstämning som alltså tycks saknas i dockans nuvarande 
håglösa uttryck, vars hållning stämmer överens med kostymens. Med (det möjligtvis 
föredragna) koltalternativet i bildens högra sektion följer stridsmunderingen (spikklub-
ban, dynamiten och balaklavan). Det kan tolkas som att med valet att synliggöra sin 
samiska identitet (genom att bära kolt) kommer även behovet av att slåss. ”Krigaren” 
förläggs dock inte enbart till det alternativ där en som tydligast signalerar sin samiskhet 
(genom kolten). Om en ser bildens mittmarkering som en skiljelinje mellan två alterna-
tiv skulle den röda t-shirten med knuten näve vara medvetet placerad i anslutning till 
kostymen. I så fall kan tänkas att den skulle bäras under skjortan, och därmed inte vara 
exponerad men likväl där, närmast kroppen; den knutna näven framför bröstet, under 
kostymen. Eftersom dockan i sin grundform även bär en samisk artivism-T-shirt (och 
därtill definierats som aktivist genom bildens text) kan detta läsas som att just denna 
stridande eller aktivistiska del av identiteten är något Isak-Mahtte ständigt bär med sig, 
oavsett vilka roller han väljer, eller ”tvingas” välja. Att oavsett vad han iklär sig är han 
same och som sådan, motståndare. Det skapar ett narrativ om motstånd som något 
ofrånkomligt, icke valbart, och berättar om det motstånd som inte alltid visas direkt, 
som inte nödvändigtvis uppfattas som sådant; vardagsmotståndet.

Den stolta, självklara samen
I Suohpanterrors Patriot (Fig 31) framträder ännu en form av krigare. Denna med 
lånat motiv från Banksy. I vitt mot mörk bakgrund syns här en maskerad person 
klädd i huvtröja, som kastar en molotovcocktail laddad med en blomma. Bakgrunden 
är svart med stänk av rött och grå stiliserade renar springer med sprakande bomber 
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fastsurrade på ryggen. I bildens nedkant står i vita versaler: ”A patriot must always be 
ready to defend his country against his government”. Frasen citerar den amerikanska 
anarkistiska författaren och miljöaktivisten Edward Abbey (1927–1989), som bland 
annat populariserat begreppet ”ecotage”, dvs. sabotage i miljövärnande syfte, genom 
sitt verk The Monkey Wrench Gange (1975). Tröjan har ett tryck som föreställer en höjd 
knuten näve med ett lasso med giella (ögla) runt handleden. Lassot mynnar ut i det 
som bildar en duodjianspelande inramning av näven. Ytterligare en yttre ring, svart 
med text i vita versaler: ”Saami Resistance” respektive ”Čájet Sámi Vuoiŋŋa”, ramar 
in detta. Samma tryck eller märke som uppträder i flera olika verk associerade till Suo-
hpanterror (exempelvis Sámeetnama Diamánta (Fig 13)) och Anders Sunna, men även 
uppträder i andra sammanhang, exempelvis som brosch, tröjtryck, klistermärke, eller 
likt en logotyp på programmet till workshopen Sámi Grassrots: A Skillshare on Climate 
and Justice (Jokkmokk, augusti 2015). 

“Čájet Sámi Vuoiŋŋa” kan översättas ”visa samisk själ”, och är en slagordsfras som 
myntades under 1970-talet (se Bakgrund). Dess akronym – ČSV – betecknar den rö-
relse som då uppstod, och som fått nytt syre i dag, åtminstone i artivistiska kretsar. 
1970-talets ČSV-rörelse fungerade som ett sorts uppvaknande och upprop för samer 
med konfrontativ hållning gentemot majoritetssamhället (Bjørklund 2000; Cocq 2000). 
Suohpanterrors Patriot, som ”alltid redo att försvara sitt land mot sin regering” kan ses 
ha adopterat denna rörelses fana. ČSV:aren framträder här som en sorts miljökrigare 
vars molotovcocktail försetts med blomma till stubin, vilket ger narrativet ett mer 
livsbejakande motiv än med den sedvanliga bensinindränkta tygtrasan. Samtidigt finns 

Fig 31. Suohpanterror – Patriot
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ett element av uppmuntran till miljövärnande sabotage i verket, vilket förstärks om en 
känner till den textade frasen som anspelar på ecotage. 

Narrativ om samisk kamp som en samtidig kamp för naturen framträder ännu tydligare 
i ett annat verk av Suohpanterror, som även det använder sig av ČSV-akronymen (Fig 
32).18 Här har ČSV applicerats på ett landskapsfoto tillsammans med utvecklande un-
dertext. I vita bokstäver mot ett fotografi föreställande en pastellfärgad solnedgång över 
kuperade, skogbeklädda öar och älvdrag definieras ČSV som ”When you know who 
you are, know who your people are and know that what you are fighting for is not just 
for the people.” Här väver Suohpanterror uttryckligen in naturen som del i betydelsen 
av identitetsmarkören ČSV, vilket kan jämföras med 1970-talets betydelsebildning av 
samisk identitet (jfr Ságat 1973). Samtidigt betonas en utvidgning av ČSV:s innebörd 
och ansats genom detta verk; en ansats där samer inte enbart framställs som i kontakt 
med naturen, eller som naturens ställföreträdare eller beskyddande språkrör, utan där 
kampen för det individuella och kollektiva egenvärdet i lika stor utsträckning omfattar 
naturens. När att ”visa samisk själ” innebär att veta vem en är, veta vem ens folk är, 
och att veta att det en därmed slåss för är mer än människan. Att människan innefattar 
naturen, och att kampen för människan är synonym med kampen för naturen. I den 

18 Verket ingår i en serie bilder som Jenni Laiti, åtminstone oss emellan, hänvisar till som "Suohpanterrors 
dekoloniseringsord". 

Fig 32. Suohpanterror – Dekoloniseringsord: ČSV 
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samiska själen ingår Sápmi, berättar verket. Om narrativ i tidigare analyserade verk 
(likt Suohpanterrors Sámeetnama Diamánta) handlat om att markerna är våra, berättas 
här att vi är markerna. Självbestämmande i förhållande till land blir således odelbart 
med självbestämmande i förhållande till kultur. 

ČSV-rörelsen relaterar till den återtagande aspekt av dekoloniseringsbegreppet, där 
sådant som koloniala strukturer och processer tagit ifrån en, assimilerat bort eller 
stigmatiserat en bort från, står föremål för återtagande och revitalisering (jfr Tuhiwai 
Smith 1999; Laenui 2000; Anderson 2016). Det artivistiska användandet av symbolen 
för återtagandet av ”det samiska”, fyller samtidigt konstruerande funktion av vad detta 
”samiska” kan tänkas vara. Anammandet av ČSV kan förstås både som en återblick på 
1970-talets identitetskonstruerande, och en fortsättning i samma anda. Marion Aslaksen 
Ravna (2017) menar att ČSV idag fungerar både som kamprop och uttryck för stolthet. 

Begreppet har bevarat sin ursprungliga mening, men ungdomsrörelsen och 
konstnärsmiljöer har över tiotals år omfamnat uttrycket och gjort det till nå-
got större. Att tala samiska är ČSV. Att skörda av naturen är ČSV. Att vara 
öppen med sitt samiska ursprung är ČSV. Idag kan ČSV i hög grad användas 
för att uttrycka det mesta som handlar om att utöva, synliggöra och bevara 

Fig 33. Suohpanterror – Suohpangiehta

Fig 34. Suohpanterror – Proud
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samisk kultur, samtidigt som man genom användandet hänvisar till de histo-
riska händelserna som ligger till grund för ČSV (idem, s 27).
 

Ansatser om och uppmaningar till kulturstolthet, sammanhållning och konstruktiva 
handling, som Stien (2000, s 24) läser in i ČSV, framstår som återkommande narrativ 
även i verk som inte hänvisar till akronymen. Suohpanterrors Suohpangiehta (Fig 33) och 
Proud (Fig 34) kan ses som exempel på detta. I Suohpangiehta framträder ett exempel på 
när subvertiseringstekniken används utan kritiskt syfte eller satir av sin föregångare (se 
Material). Tvärtom behålls originalets betydelse, och utvidgas efter den subvertiserande 
bearbetningen av verket. Suohpangiehta bygger på den feministiska ikonbilden Rosie the 
Rivetter (”We can do it”). Den enda manipulation av originalet som Suohpanterror har 
gjort är att ikläda Rosie samiska kläder och lägga till texten ”Suohpangiehta” i bildens 
överkant. Som den välkända ikon för feminism som originalet är, är det svårt att inte 
låta bilden genomsyras av sådan anda, tillämpad utifrån samisk feminism. Med ordet 
”Suohpangiehta” i själva bilden, och som dess titel, får verket en utvidgad betydelse. 
”Suohpangiehta” är nordsamiska, som översatt till svenska blir ”lassoarm”, är ett be-
grepp som används om personer som är särdeles skickliga på att kasta och fånga med 
lasso. Förutom den feministiska prägeln på Suohpangiehta landar bilden i en berättelse 
om styrka och kompetens, precision, avvägning, inkänningsförmåga – att kunna läsa 
av sin omgivning och slå till vid exakt rätt tidpunkt. Kanske också tålamod, förmågan 

Fig 35. Suohpanterror – Gáktebeaivi
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att hantera missar, ta förluster, förhålla sig till nederlag utan att slås ned. I kombina-
tion med den ofrånkomliga uppmaningen ”We can do it” fungerar allt detta som goda 
egenskaper för en ihärdig, uthållig, kompetent kämpe med precisionsförmåga. En 
metaforisk suohpangiehta som blir bra att ha med sig i en samisk frihetsrörelse. Suoh-
pangiehta kan således förstås som en uppmaning till frambringandet av suohpangiehta 
i en – till höjandet av lassoarmen, med allt som den kan associeras med.  

Genom originalets innefattande slogan ”We can do it” genererar Suohpangiehta även ett 
narrativ om styrkan och förmågan i det samiska vi:et. En form av integritet, som får 
uppbackning av andra samtida verk av Suohpanterror, likt i dem som innefattar ČSV-
referenser, eller verket Proud. Här återkommer de klassiska människosymbolerna på 
rader (likt dem vi sett i tidigare nämnda #EndCo2onialism). Ett fåtal av dem sticker ut 
genom att de klätts i kolt. Texten ”I am proud to be an Sápmelaš” [sic.] (“Jag är stolt 
att vara same”) tydliggör verkets narrativ om uppmaningen att våga sticka ut, som få 
men stolta minoriteter i majoritetens mängd. 

Suohpanterror subvertiserar även en del välkända bilder utan uttalad politisk symbolik, 
men där den samiska prägelns förvrängning medför att verket får politisk innebörd. 
Gáktebeaivi får illustrera exempel (Fig 35). Här återanvänds det välkända fotografiska 
verket Lunch atop a skyscraper, och i likhet med Suohpangiehta är den enda förändringen 
att kläder i originalets bild bytts ut mot kolt. Detta samt orden ”Gapte/Gáppte/Gákti” 
i svart text skrivna under varandra i horisontell riktning, ”#Gápptebiejvve” i röd text 
ställd vertikalt jämte dessa, och därinunder ”International gákti day 10th april”. Gákte-
beaivi/Gápptebiejvve (SaN respektive SaL) betyder ”koltdagen”, och orden ”Gapte/
Gáppte/Gákti” i bilden representerar olika samiska språk för ”kolt”.19 Initiativ för att 
uppmuntra bärandet av kolten, och synliggörandet av att så görs, tas även genom sociala 
medier, som till exempel genom facebookgruppen ”Återta din kolt – var stolt! Reclaim 
your gapta/gábdde/gákti – be proud!”. Gruppens motto formuleras som “respekt för, 
uppmuntran till och stöd för att synliggöra samiska kulturer och traditioner”. Gruppen 
uppmanar sina medlemmar att lägga upp bilder på sig själva när de bär kolt, skriva 
några rader om hur det känns, och om eventuell respons.20 Uppmärksammandet av 
den 10 april som gáktebeaivi/koltdagen kan ses på Instagram och Facebook där, utö-
ver enskilda personer, bland andra Suohpanterror och Samerådet varit aktiva. Därtill 
används den hashtag som framgår i verket Gáktebeaivi – #gáppte – och andra samiska 
språks ord för klädesplagget på Instagram, oavsett datum. 

Genom att sätta samisk prägel på etablerade konstverk eller välkända bilder skapas 
en samisk närvaro i dessa (originalens) sammanhang. Om så, som i fallet Lunch atop a 
skyscraper, på plats då när originalfotografiet togs, eller genom senare rekonstruktion. 
Suohpanterrors Gáktebeaivi påstår, visuellt sett, att vissa av arbetarna är samer genom 
att ikläda dem kolten.21 Genom att förändra uttrycket för ett så pass välkänt och repro-

19 Som skriftspråk händer det att stavningar av samiska ord på olika samiska språk varierar. Med stöd av 
Sametingets ordbok (http://ordbok.sametinget.se) samt språkkunnige Peter Steggo har jag identifierat 
språken i användning i Gáktebeaivi som sydsamiska, lulesamiska, pitesamiska och nordsamiska: gapta 
(SaS), gáhppte (SaL och SaP), gákti (SaN).
20 Gruppen startas 12 februari 2014 och finns på https://www.facebook.com/
groups/1378937215688700/ (hämtad 191108).
21 För övrigt florerar berättelser om att så var fallet; att ett par av byggnadsarbetarna var samer.



BILDEN AV MOTSTÅND       155

ducerat verk som Lunch atop a skyscraper, utan att i någon tydlig bemärkelse ifrågasätta 
originalet, ställer sig Gáktebeaivi i dialog med sin föregångare, och smyger sig därmed 
in i originalbilden. För den som känner till den nya versionen – Suohpanterrors Gák-
tebeaivi – letar sig därmed en samisk närvaro in i var och varannan rambutik, bland 
koppar och magneter från Manhattan, på vykort, tallriksunderlägg, tändsticksaskar och 
affischer, på otaliga väggar och platser världen över. En liten bit av Sápmi träder in i 
”varje” hem. Således breddas en samisk närvaro, och samisk närvaro (eller existensen 
som ”öppen” same – som same med markerad etnisk tillhörighet) möjliggörs i en rad 
sammanhang där detta tidigare inte varit självklart. Sett i relation till diskussionen som 
problematiserar osynliggörandet av samer blir detta ett sätt att visa sig, att ta plats; att 
genom konsten tvinga sig in i sammanhang där en annars inte skulle vara med. Det 
blir ett sätt att påminna om samisk existens som en självklarhet i olika självklara – 
välbekanta, vardagliga – sammanhang.

Dessa initiativ som uppmuntrar till att synliggöra sitt samiska jag, och att göra det med 
stolthet, kan förstås som en motreaktion till den stigmatiseringsprocess som svensk 
samepolitik genom tiderna inbegripit (se Bakgrund och Kapitel 3). Genom dessa verk 
och initiativ syns och synliggörs en motsatt trend, som i sina stolthetsnarrativ även 
väver in uppmuntran till revitalisering i form av klädsel och språk. I en radiointervju 
i anslutning till SVT:s dokumentärserie Sápmi Sisters (2015) säger Ti/Mimie Märak:  

Vi lever i en tid då vår generation får vara stolta över att vara samer. Vi är de 
första att definiera oss själva.22  

Att få vara stolt över sitt samiska jag, och att detta samiska jag är något samer själva 
definierar, går också igen som budskap när Ti/Mimie några månader efter detta ut-
talande i radio håller ett brandtal i samband med en gruvdemonstration i Jokkmokk.23 
Talet avrundas med att Ti/Mimie ropar till alla samlade demonstranter (och media) 
att det inte är kolten som gör oss till samer. ”Det sitter i oss, och inte i kläderna!” 
ropar Ti/Mimie, och fortsätter: ”Jag är same nu”, varpå den drar av sig sin egen kolt, 
och i underkläder avslutar: ”Och lika mycket same nu.” Här fångar Ti/Mimie upp de 
samer som inte kan eller vill eller kanske vågar bära kolten, och bekräftar deras samiska 
identitet som oavsett detta.

Ena/t folk
ČSV-referenser i artivismen kan alltså ses både som ett ställningstagande och en 
uppmaning att vara och visa sitt samiska jag. I ČSV-rörelsens begynnande fas under 
1970-talet inrymdes i detta samiska jag även ansatsen att forma en kollektiv samisk 
självbild (Stordahl 1998, s 87) och att uppmana alla samer att delta i denna process 
(Guttormsen 1972). Liknande ansatser syns i 2010-talets samiska artivism, även i verk 
och verksamhet som inte direkt hänvisar till denna akronym.

I Kapitel 3 framkom ett narrativ om det samiska kollektivets enhet. I Anders Sunnas 

22 Ti/Mimie Märak i Sameradion, ”Mimie Märak om Sápmi Sisters: Känns overkligt”, sänt onsdag 
25 november 2015 kl 09:10. Detta är Ti/Mimies svar på frågan “Varför tror du det blivit sådant stort 
uppsving för den samiska kampen de senaste åren, speciellt här på svensk sida?”.
23 Jokkmokks marknad, februari 2015.
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bidrag till Sofia Jannoks musikvideo We Are Still Here framträdde narrativ om denna 
enhet genom juxtapositioneringar mellan avbildningar av den historiska sydsamiska 
Elsa Laula (1877-1931) och samtida nordsamiska rättighetskämpar. Detta verk står på 
många sätt i direkt dialog med det då pågående rättsfallet ”Girjas mot Staten”, och 
Laulas medverkan tolkades som bidragandes till en möjliggjord föreställning om en 
historisk förankrad samisk etnisk enhet, närvaro och markanvändning i Sápmi. En 
föreställning som har juridisk betydelse, och som stod på spel i Girjasmålet i tingsrätten. 

Rätten att förvalta småviltsjakt- och fiskelicenser i fjällvärlden togs 1993 över från 
samebyarna till svenska staten genom länsstyrelserna, i samband med instiftandet 
av Sametinget. Jörgen Stenberg har berättat om hur protesterna i samband med den 
förändrade jakt- och fiskerätten gick till; hur han som 21-åring stört ordningen i 
riksdagshuset med jojk och flagghalning då beslutet klubbades, och tillsammans med 
andra i ungdomsorganisationen Sáminuorra genomfört vägblockader och därefter 
hungerstrejkat i Kiruna, där Sametinget skulle komma att placeras. I denna berättelse 
vittnar han även om splittringar i samiskt samhälle – den som berördes i föregående 
kapitel i anslutning till Anders Sunnas verk Colonialism Inc – och hur viktigt han tycker 
det är att försöka överbrygga dessa.

Den där hungerstrejken höll på en vecka. Det var ju inte så länge, men till-
räckligt för att det liksom skulle kännas av. Det var ju en otrolig psykisk på-
frestning, och upplevelse och allting. På nätterna körde raggare och diverse 

Fig 36. Suohpanterror – Hold out a helping hand
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jägarfolk och signalerade och kastade sten och ölburkar. Läget var ju väldigt 
spänt, så man var helt utmattad då man kom hem. Och så gick det kanske två 
dagar så skulle vi ta ihop renarna till sarvslakt. ”Du som är smärt och smi-
dig” [flinar Jörgen retsamt] – så fick jag spring kanten. För de [andra renskö-
tarna] hade ju inte varit med [i Kiruna], och hade egentligen ingen insikt om 
vad jag hade gjort, eller varför. Småviltsjakten rörde ju fjällrenskötseln, och vi 
är en skogssameby, så att varför skulle man ens engagera sig i sådant? Så på 
det lokala planet vart man liksom lite förlöjligad, eftersom man där inte såg 
hela bilden. Den gick som inte ihop matematiken, varför man engagerade sig 
i sådant. Ur ett lokalt perspektiv. Men det är ju helt avgörande i en rättighets-
fråga att man står helt enade. Att en grupp får sämre rättigheter gynnar inte 
mig. Jag gynnas bara av varje steg som man tar framåt, oavsett vart och åt vil-
ket håll. Om bara det går framåt. Det är en kollektiv kamp. Det är det som är 
kärnan och det är det som är nyckeln till att det ska bli något; det kollektiva.24 

Jörgen problematiserar ofta uppdelningen mellan skogs- och fjällrenskötseln utifrån 
de negativa konsekvenser det fått för skogsrenskötselns del. Denna uppdelning hänger 
samman med den svenska samepolitiken under sent 1800- och tidigt 1900-tal genom 
vilken fjällrenskötseln kom att betraktas som något genuint samiskt som i viss mån 
skulle skyddas och bevaras, medan skogsrenskötseln inte fick samma omhuldande (se 
Bakgrund). Samtidigt som Jörgen problematiserar konsekvenserna av denna uppdelning, 

24 Dokumenterat samtal med Jörgen Stenberg, januari 2017.

Fig 37. Suohpanterror – Anonymous
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utifrån hur den drabbat skogsrenskötseln, uttrycker han återkommande, både i våra 
samtal – som i citatet ovan – och exempelvis genom sociala medier, hur väsentlig den 
överbryggande sammanhållningen i Sápmi är för att kunna avancera rättsligt som folk. 

Anders Sunna ställer sig även han kritik till uppdelningen av det samiska folket i olika 
grupper, vilket bland annat kom till uttryck genom verket Colonialism Inc  där framförallt 
splittringen av det samiska folket genom nationalstaternas uppdelning av Sápmi i fyra 
länder, framträder som det tydligast problematiserande narrativet. I Ti/Mimie Märaks 
Tusen behandlas splittringshistorien med ”den kategoriska klyvingen” – uppdelningen 
av det samiska folket i renskötare respektive icke – genom raderna kan jag få renkött / 
har du fötts till fjälls / är du hel eller halv. Som motkraft till olika splittrande processer 
ligger en återkommande betoning i den samtida artivismen vid enandet av samer som 
folk, oavsett grupperingar och individuella skillnader. I flera av Suohpanterrors verk 
synliggörs sammansvetsande motståndsmobiliseringsnarrativ, som i sig även vittnar 
om nationsgränsdragningarnas möjliga barriärer. I Hold out a helping hand (Fig 36) mö-
ter vi ett sådant genom en subvertisering av en Coca Colareklam, där den välbekanta 
estetiken går igen i verkets typsnitt, färgsättning och symbolspråk. Bilden innehåller 
ett par vita, utsträckta armar, gestaltade i böljande vågrörelse mot röd bakgrund. I 
händerna som möts hålls en Coca Colaflaska. Här i form av en molotovcocktail med 
glödande stubin. Armarnas riktning och ärmarnas koltmönster indikerar en hjälpande 
hand mellan nord och syd, en gemensam kamp över grupperingsgränser och eventuella 
nationsgränser. På liknande vis används olika koltmönster som förenande narrativ i 
Suohpanterrors Anonymous (Fig 37). På den svartlagda bilden syns fem samiska mans-
gestalter (av de genuskodade koltarna att döma) maskerade med Guy Fawkes grinande 
ansikte. Anonymousrörelsen, som använder sig av ikonen Guy Fawkes mask (mannen 
som sprängde det brittiska överhuset 1605), har under det senaste årtiondet kommit att 
utgöra en välrepresenterad internationell symbol för samtida sociala, anti-fascistiska, 
anti-kapitalistiska rörelser (Kohns 2013). När Suohpanterror använder sig Anonymous-
masker i sin konst, ansluter verkets narrativ också till denna större globala rörelse. De 
koltar som gestalterna i Anonymous bär representerar regioner i Sápmi som återfinns 
på olika sidor om nationsgränserna som delar samiskt land. Ett huvudsakligt narrativ 
här framträder således som Sápmi: ett land – ett folk, förenat i gemensamt motstånd 
och att räkna med.   

Ikoniseringen av Elsa Laula
En som var tidig med arbetet för ett enat samiskt folk var Elsa Laula (1877-1931) (se 
Bakgrund), och under åren för denna studie syns en närmast ikonisering av henne, 
inte minst inom konsten. Journalisten Åsa Lindstrand beskriver det stora firandet av 
”samisk organisering 100 år” i Tråante (Trondheim) i februari 2017 – en organisering 
som har Elsa Laula mycket att tacka för:

Pionjär Elsa Laula på tygpåsar. Elsa Laula på t-shirts. Elsa Laula i teaterföre-
ställningar, i böcker och på foton. Hon är en ikon, Elsa Laula Renberg (Sam-
efolket 2017). 

Strax före det stora jubileet sitter jag med Ti/Mimie Märak, Jenni Laiti och en grupp 
vänner runt Jennis köksbord i Jokkmokk och samtalar om Laula. Ti/Mimie läser högt 

Fig 38. Suohpanterror
Saami Resistance Application
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ur Inför lif  eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena (Laula 1904). Den till format lilla, 
men i betydelse stora, skriften som Elsa Laula gav ut i början av förra seklet. Samtalet 
runt köksbordet kretsar kring hur ”inget hänt på 100 år”, och Jenni ställer frågan, här 
som vid många andra tillfällen: Vad hade Elsa tänkt/tyckt om det här? Ti/Mimie läser 
om hur Laula försökte nå den svenske läsaren: ”[D]å jag tror att de rader jag skrifvit om 
denna sak, ändrar svenskens uppfattning” (Laula 1904, s 13). En tilltro eller förhopp-
ning till skriftens inverkan på den svenske läsaren som står i kontrast till perspektivet 
uttryckt vid köksbordssamtalet om att ”inget hänt på hundra år”. Och som forskare 
kunnat konstatera, fick Elsa Laula inget nämnvärt gehör för sina politiska förslag från 
statsmaktens sida under sin tid (Mörkenstam 1999; Lantto 2000). För samisk organisering 
kom hon dock att bli enormt betydelsefull, och i sin mobiliseringssträvan blir språket 
i skriften passionerat och här vänder hon sig till alla samer, varhelst de befinner sig, 
oavsett livsföring, gammal som ung: 

[E]n enhetlig lappsk förening, fungerande i hvarje lifsnerv af  lappska befolk-
ningen. [...] Ingen enda lapp får saknas i vår förening. […] [U]pp att verka för 
de nedtryckta; tillägna Eder all den bildning, som I kunnen få, stöd de sva-
ga i kampen för tillvaron och tänk på vårt framtidsmål! (Laula 1904, s 27-29). 

Som den eldsjäl och välartikulerade pionjär mot orättvisor och för samiska rättigheter 
som hon var, och med tanke på den betydelse hennes insatser fått i termer av politisk 
mobilisering, är det inte underligt att hon än i dag hyllas och uppmärksammas. Förutom 
att hennes liv och gärningar finns omskrivna både inom och utanför akademin har hon 
en framträdande roll inom konstvärlden. Hennes liv och verk skildras bland annat på 
teaterscenen av Åarjelhsamien Teatere med teaterchef  och skådespelare Cecilia Persson 
i rollen som Elsa i enmansföreställningen Elsa Laula – Kvinnan som sprängde gränser, och 
under 100-årsjubileumsåret 2017 släppte Emma Fox Sandberg den grafiska novellen 
Elsas väg mot Tråante – En hyllning till en samisk ikon. 

Det finns ett porträttfoto av Elsa Laula, taget 1916. Ett för tiden typiskt svart-vitt stu-
diofotografi i vilket Laula står upprätt iförd sina, förmodat, egna kläder mot en fond av 
“natur”. Ansiktsuttrycket är ganska avspänt och allvarligt, blicken riktad rakt in i kameran. 
Fotografen är okänd. Fotografiet har kommit att reproduceras och ligga som förlaga 
i mängder av visuella kontexter. Det används bland annat av Suohpanterror i verket 
Saami Resistance Application (Fig 38), där vi möter Elsa Laula som (föreställd) mobilapp. 
Det klassiska studiofotografiet av henne syns här som fond bakom spaltmeter av ipho-
neskärmar. På den svarta inramningen står skrivet i vitt ”Honor your legacy – Resist!”. 

I verket uppträder inte fotografiet av Laula i sin helhet som bakgrundsbild i respektive 
telefon. Istället är fotot uppdelat, och dess beståndsdelar är fördelade mellan de många 
olika mobilskärmarna, vilka tillsammans – som sammanförda – bildar den helhetliga 
bilden. Detta genererar ett narrativ om att det är först tillsammans vi utgör en helhet, 
och med ”hedrandet av arvet” och motståndet beordrat genom bildens text, påminns 
betraktaren om Laulas betydelse för mobiliseringen av ett enat Sápmi. ”I hvarje livsnerv 
av den lappska befolkningen”, i varje smart phone av den samiska – i allt som associeras 
med Elsa Laula – förena eder! Laula, som ett ständigt närvarande arv i bakgrunden, som 
en ständig påminnelse var gång telefonens skärmsläckare eller bakgrundsbild lyses upp, 
går i linje med den ikonisering av Laula som går att skönja i sociala medier. Och i linje 
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med den fråga Jenni Laiti återkommer till: Vad hade Elsa Laula tänkt/tyckt om det här? 
I samband med Laulas födelsedag (29 november) postar Ti/Mimie Märak, likt andra, 
inlägg på Facebook och Instagram föreställandes ett porträttfoto av Laula försett med 
texten “What have you done to make Elsa proud today?”. I kommentarstrådarna ryms 
allt från “Jag vet tyvärr inte vem hon är – det blir dagens läxa”, “Nu vet jag – wow!” till 
“Making a common alphabet for all saami” och “Börjat med mitt första barmkläde”.25  
Vad som ”gör Elsa stolt” blir handlingar associerade med att återta, bejaka eller utveckla 
aspekter av det samiska. 

Elsa Laula kan ses som en symbol för ett enat samiskt folk, i och med hennes outtröttliga 
arbete för att få till stånd en allomfattande samisk organisering. Författaren Siri Borch 
Johansen menar att hon tog ”det första steget mot den här pan-samiska tanken som 
gör att vi idag ser oss som ett urfolk, inte bara som grupper av samer i skilda stater” 
(Samefolket 2017). Samtidigt levde Elsa Laula inte länge nog för att själv få uppleva 
det som 100-årsjubileet firar den 6 februari; det första landsmötet i Tråante och den 
formella organisering som följde. 

Samma kamp nu som då
Som symbol för processen med att ena framstår ikoniseringen av Elsa Laula inte enbart 
som ett tillbakablickande och en hyllning av en viktig pionjär. Det artivistiska användandet 
av Elsa Laula knyter ihop dåtidens med nutidens utmaningar, där behovet av ett enat 
samiskt folk är fortsatt aktuellt. Jenni Laiti säger: 

För mig symboliserar Elsa Laula att det inte bara är nu och här vi kämpar. Dels 
har kampen pågått länge, dels pratar hon om samma saker för hundra år se-
dan som vi kämpar med idag. Så om man ser det i ett större perspektiv har 
ingenting förändrats.26  

Samtidigt som Laulas närvaro i samtidskonsten kan ses som en uppmaning om arbete 
i riktning mot ett enat Sápmi, kan det också tolkas inom ramen för ett bakåtblickande 
narrativ, som även det är återkommande inom denna studies material. Redan i anslutning 
till musikvideon We Are Still Here framfördes en sådan tolkning av Laulas symbolik. Där, 
i samband med rättegången ”Girjas mot Staten”, har betydelsen av att kunna påvisa 
en samisk, historisk närvaro i området rättsliga konsekvenser. Ett liknande narrativ 
som återknyter till samiska föregångare framträder i Tjáhppis Rájddos video. Där hedras 
”våra förfäders gärningar - de som gjort det möjligt för oss att leva som samer” och 
gör därmed manifestationen till något större: som något genom tid och rum samiskt 
förankrat. I Sámi Manifesta 15 betonas det ständiga, principiella, ansvaret för Eanan och 
”hennes” barn, då som nu som för framtiden. I Ti/Mimie Märaks poetiska verk Tusen 
(Fig 21) bärs diktens jag av tusen och åter tusen föregångna och kommande gelikar, och 
jag:et bär för tusen och åter tusen för dom som kommer efter. Dessa verk skapar ett 
narrativ om att de samer vi ser kämpa för sin rätt att leva som samer här och nu, är att 
betrakta som länkar i en närmast ändlös kedja. Stroferna jag bär alltid mitt hemma 
inom mig/ … / Rötterna / Stammen handlar om att ha alla kämpar inom sig, från dem 

25 Kommentarer summerade utifrån Ti/Mimie Märaks instagrampost 30 november 2018 samt Johan 
Sandberg McGuinnes facebookinlägg 13 december 2016.
26 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2016.
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här och nu, och från tidernas begynnelse och vidare in i framtiden; om att aldrig sluta, 
aldrig ge upp, aldrig lägga ner, gå under. Stroferna som handlar om att oavsett vad, 
finna det självklara varandet i hemmahörandet och i det generationella kollektivet. 

Detta narrativ om generationell enhet återfinns även i det artivistiska användandet 
av ČSV, som kan ses som en återkoppling till nutidshistorisk samisk kamp, stolthet 
och mobilisering (jfr Aslaksen Ravna 2017, s 27). I Jörgen Stenbergs musikvideo till 
jojken "Vuortjis" (SaS. Kråkan) framträder ett liknande narrativ. På hans album Jörgen 
Stenberg (2013) finns spåret "Vuortjis" med tillhörande jojk (kråkans jojk) och musi-
kaliska arrangemang. Både CD-konvolutet och musikvideon samspelar musiken med 
textilkonstnären Britta Marakatt-Labbas välkända broderi Garjját (SaN. Kråkorna).27 I 
CD-konvolutet består uppslaget för spåret av ett foto av broderiet, och hela det visuella 
i musikvideon utgår från samma verk, samt en tillagd kortare text som beskriver varför 
broderiet och jojken används tillsammans. Broderiet Garjját/Kråkorna (Marakatt-Labba 
1981) skildrar en flock kråkor som stiger ner ifrån skyn för att successivt inta skepnad 
av poliser. Efter sin metamorfos tågar de vidare genom ett snötäckt landskap tills de 
konfronterar en grupp samer som samlats, liggande och sittande, framför några kåtor. 
Med våld plöjer sig ordningsmakten genom gruppen människor. 

Kråkan, berättar Marakatt-Labba ofta, är en samisk symbol för överheten. I hennes 
bok Broderade Berättelser (2010) beskrivs djuret symbolisera fara och olycka, enligt samisk 
mytologi. Broderiet Garjját/Kråkorna skildrar mer specifikt faran och olyckan med 
överhetens behandling av samer under händelserna kring den omstridda utbyggnaden 
av Altaälven, 1979 (se Bakgrund). I broderiet berättas om ordningsmaktens våld mot 
det samiska motståndet mot utbyggnaden av älven. Genom musikvideon till Jörgen 
Stenbergs version av kråkans jojk Vuortjis (Kråkan) (2013) får vi följa händelserna i 
Marakatt-Labbas broderi i närbild. Kameran panorerar över broderiet och låter be-
traktaren följa scenariot som växer fram ur tyget (i samma ordningsföljd som ovan 
beskrivet), samtidigt som kråkan jojkas och musiken spelar med hårda trumbeats och 
stackato-fiol, vilket ger en intensiv, militärisk och hotfull klang. Det hela mynnar ut 
i en förklarande text (som även återfinns i CD-konvolutet) till varför Jörgen valt att 
använda sig av Marakatt-Labbas broderi för att illustrera sin jojk: 

Kråkan har alltid legat lätt i min mun, velat jojkas. För en tid sedan betrakta-
de jag Britta Marakatt-Labbas bild Kråkorna. Att se hur kråkorna sakta för-
vandlades till poliser som motar bort 1de kämpande för Altaälvens överlevnad 
berörde mig djupt och fick mig att förstå kråkans underliggande betydelse – 
en symbol för överheten. 

Alta, Biedjováagi, Gállok, Storliden.
Jag hoppas att jojken når ditt sinne, ligger lätt i din mun. 
Överheten, de höga herrarna, ska jojkas.

27 Britta Marakatt-Labba är framför allt känd för sina narrativa broderier, men arbetar på senare år även 
med andra material som skulptör. Hon var en av konstnärerna inom Masigruppen, vars betydelse för 
samisk konst, politik och samiska konstnärer redogjorts för i avhandlingens bakgrundskapitel. För mer 
fotografier av Marakatt-Labbas broderier, inklusive Garjját, se hennes bok Broderade berättelser (Marakatt-
Labba 2010) eller hemsida: http://brittaml.se/ (hämtad 2020-08-11).
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Här ställer Jörgen den välkända och betydelsefulla Altakonflikten i juxtaposition med 
dagsaktuella pågående konflikter, och placerar således dessa tillsammans, som delmo-
ment i en och samma utdragna process. Genom att koppla samman den symboliska 
betydelsen av djuret kråka, förstärka känslan av fara och hot med hjälp av musiken, 
och i texten hänvisa till såväl Alta som Biedjováagi, Gállok och Storliden, åstadkommer 
Jörgen genom Marakatt-Labbas broderi ett konstnärligt kollage som berättar om en 
viss tidlöshet i såväl staters (i detta fall norska och svenska) samepolitik som samisk 
motståndskraft gentemot densamma. 

Fig 39. Suohpanterror – #alta2013
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Alta och Gállok samsas även i andra samtida verk. Suohpanterrors bild #alta 2013 
(Fig 39) publiceras på Facebook redan augusti 2013, mitt i pågående stridigheter på 
plats i Gállok. Detta verk har i huvudsak gjorts genom att återanvända en filmaffisch, 
applicera texten #kallakGállok i bildens överkant, samt spränga in ett foto från Gállok. 
Affischen härrör från drama-dokumentären La elva leve! (Greve 1980) som behandlar 
Altakonflikten och samiska rättigheter. I Suohpanterrors tappning av affischen har en 
av aktivisterna från Gállok placerats uppe på (Norges riksdagshus) Stortingets tak med 
skylten ”Motståndet växer” och den gula banderollen ”Av-koloniserad zon” (befintliga 
verk ur Gállok Protest Art) hängandes utmed fasaden. Ur byggnadens tak växer träd 
upp, som om inte enbart de dekoloniserande aktivisterna intagit makten över maktens 
boning, utan så även naturen.

Altakonflikten har fått en sorts ikonisk status för samisk protestmobilisering och po-
litisk, rättslig progression. Trots att protesterna inte lyckades förhindra exploateringen 
av Altaälven blir kollisionen mellan samer och norska staten så våldsam och synlig att 
samiska rättighetskrav inte bara sätts på folks mentala karta, utan konflikten leder även 
till konkret förändring, bland annat i form av bildandet av Sametingen. Paralleller mel-
lan Gállok och Alta görs inte bara konstnärligt, utan dras såväl i det allmänna samtalet 
som inom forskning (jfr Liliequist 2017; Cocq & DuBois 2020). Likheterna handlar 
inte enbart om samiskt motstånd i förhållande till kolonialstater och exploateringshot, 
eller i hur konflikterna blivit symboliska för samisk rättighetskamp, utan paralleller 
dras även gällande den solidaritet för samiskt motstånd som visats från miljörörelser 
(Liliequist 2017, s178). Skillnaden mellan Alta och Gállok, som etnologen Marianne 
Liliequist ser det, är det större internationella deltagandet i Gállok som mobiliserats 
genom sociala medier (ibid). Gállok har inte bara blivit en symbol för samisk rättig-
hetskamp, och därmed kommit att jämföras med Alta. Gállok görs även till ett dagens 
Alta, genom konstnärliga grepp. Suohpanterrors verk #alta 2013 är ett tydligt exempel 
på detta, då denna parallelldragning poängteras genom verkets titel/text och bildens 
sammansmältning av visuella representationer från de olika kontexterna. Genom att 
synlig/göra dessa paralleller aktiveras det som associeras med Alta med det som for-
mar Gállok. Kan det i parallelldragningen mellan Gállok och Alta, förutom faktiska 
likheter, också inrymmas en förhoppning om att Gállok ska komma att bli det Alta 
genererade: konkreta politiska förändringar till förmån för stärkta samiska rättigheter? 

I Suohpanterrors Indigenous Resistance – Sámi Tour (Fig 40) figurerar även Alta som his-
torisk motståndsreferens, men här som bara en i raden av konflikter av betydelse för 
Sápmi.28 Likt en klassisk turné-t-shirt eller affisch inom musikvärlden, med punkigt cut 
and paste-typsnitt mot patinerad bakgrund ramar svarta och röda anarkismanspelande 
stjärnor in historiska konflikter där samer haft en tydlig roll, med start i 1852 års Kau-
tokeinouppror och vidare via Álta, Giron (Kiruna), Roavenjárga (Rovaniemi), Meavki 
(Mauken), Anár (Enare) och slutdestination i 2013:s Gállok. Eller, inte slutdestination 
för det samiska motståndet, när tankstrecket (–) efter Gállok 2013 indikerar en fortsätt-
ning. Den historiska tillbakablicken tillsammans med dagsaktuella föremål eller arenor 
för samiskt motstånd (samt tankstreckets indikation om, eller uppmaning till, fortsatt 

28 På Facebook publiceras detta verk utan titel 11 januari 2014. Dessförinnan (19 oktober 2013) har en 
annan version publicerats på Facebook. Då med denna bild som tryck på en T-shirt, buren av en person 
med chimpanshuvud. Överst på t-shirten står texten ”Indigenous Resistance – Sámi tour”.
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kamp i framtiden) genererar ett narrativ om att samiskt motstånd ”alltid” förts, att 
det är ”samma kamp nu som då”, och att ”kampen fortsätter”. Det ger en tyngd till 
Gállok och andra dagsaktuella konflikter där samer (i egenskap av samer) ingår. Här 
bildas en berättelse om att vi (samer) har slagits för vår rätt sedan åtminstone 1852, att 
detta är en del av vad vi är, och så kommer att förbli: kämpar. Att lista konflikter på 
detta sätt skulle också kunna göras med en underton om att vara offer för långtgående, 
återkommande oförrätter. Den punkiga utformningen av bilden, i kombination med 
verkets titel, skapar dock ett uttryck långt bortom offerskapet. Istället möjliggörs här 
existensen av kaxiga motståndare redo att ge sig hän när helst behov uppstår. Som att 
Sápmi är vår scen där vi är på ändlös turné.

Ena/t urfolk
Nästa återkommande narrativ återknyter till Suohpanterrors Indigenous Resistance – Sámi 
Tour. Här kopplas den ”samiska motståndsturnén” samman med ett större urfolks-
motstånd genom verkets titel och texten "Indigenous Resistance". Detta pekar mot 
två möjliga (relaterade) tolkningar: För det första placerar verket samisk kamp i en 
urfolkskontext där samer som just urfolk (Indigenous) är av betydelse. För det andra 
positionerar det samisk motståndsrörelse i relation till en större urfolksmotståndsrörelse. 
Denna inramning av samisk kamp som en urfolkskamp (för exempelvis urfolksrät-
tigheter) och positionering av samisk motståndsrörelse som del av en större, global, 

Fig 40. Suohpanterror 
Indigenous Resistance – Sámi Tour
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urfolksrörelse framträder som återkommande narrativ i den samtida artivismen. Det 
syns även i hur konstnärerna i projektet arbetar tillsammans med personer som tillhör 
andra urfolksgrupper. 

Under tidsperioden för denna studies genomförande händer mycket i urfolksvärlden 
globalt sett, och urfolksrörelser och röster syns och hörs i såväl akademiska som aktivis-
tiska, konstnärliga och politiska sammanhang. Två specifika rörelser som får märkbart 
genomslag i Sápmi under denna period är Idle No More (INM) och #NoDAPL. Båda 
dessa springer ur urfolkskontexter på Turtle Island/Nordamerika, den första i Kanada, 
den andra i North Dakota, USA. 

Idle No More och det ej längre overksamma Sápmi
INM tillkom som direkt reaktion mot det kanadensiska lagförslaget ”Bill C-45”, vilket 
skulle underlätta för en intensifierad exploatering och urholka urfolksrättigheter till 
land. INM kom dock att handla om en långt mycket mer omfattande form av upp-
väckelserörelse (eng resurgence) för urfolk, där inte enbart krav på åtföljda urfolksrät-
tigheter och förbättrade villkor för urfolk framfördes, utan även tydliga uppmaningar 
till återtagandet av etnisk stolthet och anammandet av kulturella traditionella praktiker 
och läror utgjorde väsentlig del av helheten (The Kino-nda-niimi Collective 2014; 
Aguirre 2015; Coates 2015; Denis 2015; Martineau 2015b). Centralt för INM-rörelsen 
var ickevåldsmetoder där användningen av round dances och trummor utgjorde 
betydelsefulla delar i många manifestationer (The Kino-nda-niimi Collective 2014; 
Martineau 2015b). Sociala medier (särskilt Twitter) var väsentliga verktyg, både för 
rörelsens organisering och synliggörande (Pinch 2013; Coates 2015). INM var löst 
och icke-hierarkiskt organiserat, men hade ett tydligt uttalat värdesystem att ansluta 
sig till (Coates 2015). Alla rörelsens evenemang var del av “[a] peaceful call to action 
requesting acts of  solidarity against government and industry actions that use legislation 
and disregard free, prior, and informed consent to further their agendas in the name 
of  profit and progress disregarding the natural law to live as one with Mother Earth” 
(Gordon m.fl. 2012). Ordet ”idle” översatt till svenska blir närmast ”overksam”. Dess 
infinitivform genererar två möjliga läsningar av Idle No More: Ett presens som i jag/
du/vi är inte overksam/ma längre, alternativt; uppmaningens var inte längre overksam.
      
I detta kapitels inledning var ”Sápmi is ”#IdleNoMore” det budskap som tog vid 
där manifestationen och direktaktionen Sámi Manifesta 15, för och med sameminister 
Alice Bah Kuhnke, avslutades. En dryg månad senare publiceras en artikel om mani-
festationen, inklusive själva manifestet översatt till engelska, på INM:s webbaserade 
nyhetssida: The Saami Manifesto 15: Reconnecting through resistance. I artikeln, författad av 
Jenni Laiti och Niillas Holmberg, skriver de:

We choose to fight the power as a response to our people feeling powerless. 
When we resist, we reconnect. When we reconnect, we grow stronger. This 
is the story of  our non-violent direct action called The Saami Manifesto 15. 
It shows how peaceful resistance can be powerful, healing and encouraging 
(Laiti & Holmberg 2019).  
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Till skillnad från INM-rörelsens tändgnista (Bill C-45) genomförs inte Sámi Manifesta 
15 som direktaktion i förhållande till något lika specifikt, och det syns även i hur 
Jenni Laiti och Niillas Holmberg formulerar aktionen i INM:s nyhetsartikel; som en 
respons på känslan av maktlöshet hos folket. Även om manifestationen som form kan 
beskrivas som direktaktion, handlar detta direkta mer om att ta tillfället med besök av 
den nytillträdda sameministern i akt, än om en aktion i direkt respons eller reaktion 
på något. I denna akt synliggörs istället mer långtgående, gnagande orättvisor, som 
manifestationen formulerar mer långsiktiga, strukturella åtgärdsförslag på. Genom 
manifestationen visar handlingen i sig att samer inte är overksamma, exempelvis när det 
kommer till att ställa krav på (tillämpade) rättigheter, och i ansatser om att återetablera 
eller stärka relationerna samer emellan och mellan människa och natur. Manifestatio-
nen uppmanar även till mobilisering av samer att göra motstånd, ställa krav, och återta 
eller verka för samiskt självbestämmande för att på så sätt växa sig starkare, och här 
kommer den uppmanande läsningen av ”var ej längre overksam” till uttryck. På så 
vis liknar Sámi Manifesta 15 – och annan samisk artivism av den mer rörelseinriktade 
motstånds- och återtagande av det samiska-karaktären – INM-rörelsen. Även om INM 
initialt sett blossade upp som reaktion på ett specifikt lagändringsförslag, hade rörelsen 
långt mycket större ambitioner och fick helt andra följder än att stoppa ”Bill C-45”. 

Fig 41. Suohpanterror – #fuckyeah
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Samiska referenser till INM görs ofta under och strax efter rörelsens intensivaste period 
(2012-2013). En egen facebooksida, Idle No More Sápmi, etablerades i januari 2013 och 
artivistiskt var Suohpanterror pådrivande genom att i flera verk använda sig av rörelsens 
akronym eller slagord utskrivet. Båda Suohpanterrors verk #fuckyeah (Fig 41) och Idle 
No More (Fig 42) refererar till INM-rörelsen eller använder sig av samma uppmanande 
eller manifesterande formulering; är/var ej längre overksam. Men de visuella narrativen 
som samsas med denna slagordsfras spelar på olika strängar. #fuckyeah föreställer en 
rödräv i full galopp genom ett snövitt landskap återgivet på återvunnet papper. I dess 
vänstra hörn syns INM:s karaktäristiska röd-svarta duplicerade cirkel med en fjäder 
i höjd näve. I Suohpanterrors version skymtar den samiska flaggan genom fjäderns 
mönster. Detta verk framstår som en fartfylld och stärkande mobiliseringsuppmaning 
för samer att anamma de strömningar som samtidigt genomsyrar urfolksrörelsen på 
andra sidan Atlanten. Verket Idle No More, å andra sidan, når en långt mycket svartare 

Fig 42. Suohpanterror – Idle No More
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botten och innefattar en mer krisartad situationsbeskrivning i sitt narrativ. Bilden skildrar 
tre hängsnaror, knutna av den typ av lasso som används inom renskötseln. Detta mot 
en bakgrund som går i svagt blå, skiftande mot en beige nyans i dess nederkant, likt 
ett gulnat papper. Tittar en närmare syns även att det är just vad det är. Bakgrunden 
visar baksidan på ett ark i det som kan tänkas vara ett uppslag i en dagbok. Snirklig 
handstil syns vagt genom papperet, i spegelvänd riktning, som om det vore en tom 
sida som slagits upp; en nästa sida efter ett potentiellt avslut, eller ett vänt blad med 
fortsatt möjlighet att fyllas. I bildens nederkant står textat: ”Suicide is 100% preventable! 
Idle no more”. Texten går i svart, förutom ”idle” som är skrivet i rött, vilket gör att 
”overksamheten” betonas i verket. Genom att framställa självmordet som 100 procent 
förebyggesbart, görs det till en tragisk konsekvens av strukturer som drar åt snaran 
för samer. Inte minst för renskötare, om lassona på bilden ska tolkas mer närliggande 
renskötseln än det generellt samiska. Renskötande samer i Sverige rapporterar mer 
suicidalitet än andra norrlänningar (Kaiser & Salander Renberg 2012). Detsamma gäller 
för unga vuxna samer (alltså inte nödvändigtvis renskötande) jämfört med norrlänningar 
(18-28 år), även om prevalensskillnaden här inte är lika markant (Omma m.fl. 2013). 
Upplevelser av etnisk diskriminering framstår som en bidragande orsak till förhöjd 
suicidalitet bland unga vuxna samer (ibid). 

I Suohpanterrors Idle No More tar uppmaningen att inte längre vara overksam avstamp 
i änden av en destruktiv spiral, som vänds genom ett stärkande urfolkskollektivt rörel-
senarrativ. Samtidigt som verket synliggör en reell problematik med psykosocial ohälsa 
i Sápmi, föreslår det en möjlig riktning eller hållpunkt för fokus som alternativ till att 
avsluta sitt liv. En riktning eller hållpunkt som återfinns i förståelsen för, och formu-
lerandet av, problematiken som orsakar ohälsa som en strukturell sådan, där åtgärden 
ligger i en systemförändring som genereras genom att vägra fortsatt overksamhet 
(exempelvis i form av acceptans), och att resa sig förankrad inom ett stärkande och 
växande samiskt och globalt urfolkskollektiv. 

Referenserna till INM fungerar på så sätt både som ett anammande av hållningen 
”idle no more – var/är ej längre overksam”, genom vilket den mer specifika samiska 
innebörden av detta tar form genom konsten. Samtidigt fungerar de artivistiska refe-
renserna till INM som ett sätt att synliggöra att samiskt motstånd står i förbindelse och 
allians med andra urfolks motståndsrörelser. Det skapar ett narrativ om att samer har 
ett större globalt urfolks-vi i ryggen, och ett blickande mot den styrka som sjuder på 
andra sidan Atlanten. INM-referenserna bildar även ett narrativ om att samer här för 
samma eller en liknande kamp, som i Turtle Island/Nordamerikansk kontext. Därtill 
fungerar INM-referenserna som ett sätt att visa samisk solidaritet med urfolken där, 
och deras kamp för respekt och självrespekt. Jenni Laiti menar att INM-rörelsen haft 
stor betydelse för att och hur samiskt motstånd bedrivits under ungefär samma period. 
I ett av våra samtal säger hon: 

Jag har lite svårt att tro att Gállok hade hänt utan INM. Hur jag och andra 
blev inspirerade av INM, vad vi gjorde i Gállok, men samtidigt vad folk gjor-
de i Kautokeino och sedan vad folk gjorde i Utsjoki. Snöbollarna bara går. 
Sedan kan man inte säga att det här inte har hänt tidigare i Sápmi, men just 
det här sättet jag jobbar på – performativt och med direktaktion – det har jag 
sett inspirerar folk. Samiska ungdomar gjorde en flash mob i Helsingfors för 
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två veckor sedan. Det handlade om kulturell appropriering. Folk mobiliserar 
sig, gör motstånd, gör performances, de gör konst. Så det är bra!29 

Standing Rock och stå upp för Gállok
De relationer som etablerades mellan samisk rörelse (bl.a. via Jenni Laiti) och personer 
inom INM fick fortsatt betydelse och medförde vidare samarbeten även efter INM-
rörelsens mest intensiva period. Sådana tog bland annat form i samband med klimat-
rättvisearbetet under 2015, inför FN:s förhandlingar vid COP21, där ”urfolksblocket” 
bestod av flera aktiva personer inom INM (Sandström 2015). Jag har tidigare berört 
detta i anslutning till Suohpanterrors verk #EndCo2onialism. Samarbetet mellan samiska 
och andra urfolksaktivister fortsatte att utvecklas även därefter, och inte minst i den 
massiva uppslutningen till manifestationerna i Standing Rock och hela #NoDAPL-
kampanjen var detta påtagligt.30  

Liksom inom INM var en central hållning i manifestationerna vid Standing Rock en 
om ickevåld; att med enbart kroppar – i mängder – skapa barrikader mellan marken 
och exploatörer och ordningsmakten. Detta gick även hand i hand med ett återkom-
mande narrativ om att inte protestera, utan beskydda. Vi är ”protectors” inte ”pro-
testers” var där ett uttalat narrativ och en betydelsefull positionering. Detta beskydd 
handlade inte enbart om urfolksrättigheter och urfolksmarker explicit, utan också om 
ett perspektiv på människans ansvar i förhållande till naturen, vilket går igen i urfolks 
traditionella kunskaper och även framträder i den performativa akten Sámi Manifesta 
15 och Suohpanterrors ČSV-verk (Fig 32).

Engagemanget mot Dakota Access Pipeline-projektet – och för urfolksrättigheter till 
land och vatten – innebar den största uppslutningen av urfolksgrupper på Turtle Island/i 
Nordamerika genom tiderna. Beskyddarna av Standing Rock fick också ett solidariskt 
starkt stöd globalt genom engagemang från en rad urfolksgrupper, miljöorganisationer, 
människorättsorganisationer, artister och privatpersoner.31 Detta var synligt såväl på 
plats som via media och sociala medier, bland annat genom hashtaggen #NoDAPL.

I likhet med INM startade #NoDAPL som reaktion på något väldigt konkret, och 
växte till något mycket mer omfattande. Jenni Laiti ser denna typ av reaktion som en 
potentiell möjlighet att synliggöra en större strukturell problematik:

Det som händer just nu i Standing Rock är också en viktig grej för oss. För 
det har fått så mycket uppmärksamhet att jag bara väntar på vår tur. När vi 
kommer ha nästa fight så att folk inser att okej, det här händer i USA, men 
det här händer också här. Det är ganska fint att när gruvdiskussionen var för 
tre år sedan började 350.org och andra miljöorganisationer bygga den där 
kampanjen ”Keep it in the ground”, och nu vad som händer i Standing Rock 
handlar bara om, eller okej det handlar mycket om urfolksrättigheter också, 

29 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
30 Kampanjen #NoDAPL – No Dakota Access Pipeline – handlade, i korthet, om protester mot 
dragandet av en 170 mil lång oljeledning (Dakota Access Pipeline) genom urfolksland, vilket särkilt 
påtagligt påverkade Standing Rock Sioux Tribe. 
31 Bland annat reste ett flertal solidariserande samiska konstnärer till Standing Rock och deltog i 
händelserna på plats (se t.ex. Cocq & DuBois 2020).
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men nu har kampen gått vidare till att vi kan prata om fossilindustrin och 
om att det här handlar om att keep it in the ground. Ett första steg är bara 
ett perspektiv, men det finns så många andra. Det är samtidigt så fint med de 
här kamperna. Det finns så många frågor i det här, många som leder till oli-
ka håll, och man kan lyfta allt möjligt. Det är jättefint. Och de gör också det 
att alla mördade kvinnor i Kanada, att samtidigt lyfts denna fråga. Det är som 
en explosion. Så de här konflikterna, ja vi behöver dem [Jenni skrattar iro-
niskt]. För när nästa konflikt kommer så att vi inte är där längre, hoppas jag, 
i att vi bara pratar om hur smutsig och dålig gruvindustrin är. Utan att vi då 
kan prata om den fossilfria framtiden. För där har vi inte varit i Sverige än. 
Det kommer att bli intressant.32 

Vidare genererade stödet till Standing Rock ömsesidigt stöd från Standing Rock till 
andra allierade grupper. Under några veckor vintern 2016 turnerade bland annat 
Ti/Mimie Märak tillsammans med en Standing Rock-representant (Leonard Yankton) 
och Black Lives Matters-representant (Vena Dance) runt i Sverige och Sápmi för att 
i olika sammanhang (t.ex. arrangemang av ABF, Mångkulturellt Centrum och olika 
medborgarhus) hålla föredrag och konstnärliga framträdanden angående deras gemen-
samma agendor och erfarenheter.33 Denna ”turné” gick även till Jokkmokk, med samtal 
och framträdanden på Ára (Ájtte). Nyckelpersoner samlades i anslutning till detta i 

32 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2015.
33 Framträdandet på Mångkulturellt centrum kan ses på Vimeo: https://vimeo.com/196699938?ref=fb-
share&1https://vimeo.com/196699938 (hämtad 2020-05-19).

Fig 43. Ti/Mimie Märak och 
Leo Yankton i Gállok, decem-
ber 2016. 
Foto: Moa Sandström
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Gállok för att ta del av något av den motsvarande platsen i Sápmi för Standing Rock. 
Tillsammans med Ti/Mimie, Yankton och Dance genomförde bland andra Jenni Laiti 
och några av miljöaktivisterna från Kamp Gállok en manifestation där ”End Ecocide” 
skrevs i snön med bokstäver i aska. Manifestationen filmades och fotades med drönare 
och spreds i sociala medier som Youtube och Facebook.34 Därtill togs fotografier av 
detta möte och gemensamma initiativ, representanter för olika grupper emellan, som 
gestaltandes av en global urfolks- och miljörörelseallians, synliggjord genom Facebook 
(Fig 43). Sammanflätningen och utbytet mellan olika urfolksgrupper sker under åren 
för studien med andra ord både ”bakom kulisserna”, och framför; dokumentation 
av gemensamma aktiviteter (likt manifestationer) och solidaritetssignaler skickas och 
synliggörs genom sociala medier. Detta är några exempel på hur olika urfolksgruppers 
representanter arbetar med budskap och strategier som relaterar till och överlappar 
varandra och andras, och således skapar något gemensamt, djupare och större, i dessa 
relationer. 

Precis som i Sápmi förs och synliggörs den globala urfolksrelaterade dekoloniserings-
kampen genom sociala medier, med exempelvis instagramkontona decolonizemyself och 
reclaimyourpower, och hashtaggar som "#indigenousrising". Suohpanterrors verk Together 
We Rise (Fig 44) använder den typen av plattformar för synlighet och relationsbildande. 
Bilden består av ett fotografi på en framsträckt knytnäve med den samiska flaggan 
målad på. Den är inspirerad av ett liknande foto med en framhållen knytnäve med den 
australiensiska aboriginska flaggan, publicerat på instagramkontot reclaimyourpower.35  
Under näven lyder, likt förlagans hashtag, texten ”Together we rise” i vita versaler. På 
Instagram publicerar Suohpanterror denna i anslutning till bland annat hashtaggarna 
#sápmirising och #indigenousrising, vilket medför att verket även uppträder som ett 
av många andra, anslutna till samma hashtag.36 Sedd som syster till den aboriginska 
versionen och i anslutning till det större ”Indigenous” ansluter detta ”together” i bildens 
text till ett större urfolks-vi som tillsammans reser sig. Den samiska flaggan blir då den 
samiska delaktigheten i en större, kollektiv urfolksresning. Med den samiska flaggan 
och "#sápmirising" i anslutning till publiceringen på Instagram förmedlas också ett 
narrativ om en mer specifikt samisk enad resning. 

Rise betyder här mer än att resa sig, räta på sig. Bilden skapas i en post-Gállok, post-
INM, post-Standing Rock-tid då – även om ingen av dessa strider är över – en stämning 
av sammansvetsning, uppståndelse och framflyttning av positioner för urfolksrättig-
hetsrörelser på såväl lokal som global nivå vibrerar. Vilket även görs genom konsten, 
och skiner igenom i Suohpanterrors och Jenni Laitis verksamhet. Här handlar det 
inte längre om ett ”jag är stolt att vara same” som kontrast till ”jag skäms inte”. Rise/
att resa sig, i denna kontext, kommer ur ett djuplodat återtagande, uppvaknande, och 
framåtblickande som genljuder såväl i dekoloniseringslitteraturen som under och som 
konsekvens av mobiliseringen kring Gállok, INM och Standing Rock. Denna utveckling 
syns både i den artivism som skapas i Sápmi och internationella urfolkskontexter, men 
också i sociala medier likt ovan nämnda instagramkonton och hashtaggar. Tusentals 

34 Videon “Aktion I Gállok 161211” postad på Youtube av Mose Laura, 2016-12-13.    https://www.
youtube.com/watch?v=5rRJyuUW0SY&feature=youtu.be (hämtad 2020-08-16).
35 Hämtad 2017-03-14.
36 Bilden publiceras på Instagram 18 januari 2017

Fig 44. Suohpanterror – Together We Rise
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foton, konstverk, affirmationer och slagord som samlas, delas, adderas, genljudat av 
en stämning vibrerande av kollektiv transformation från förtryck och självtvivel till 
uppvaknande, stolthet, återtagande, läkning, självtillit – både individuellt och kollek-
tivt – och en självklarhet i urfolks centrala plats på och betydelse för planeten. Denna 
stämning både gestaltas i verket Together We Rise, men även reaktiveras; skjuts vidare 
ut genom näven, flaggan, bilden, till varje receptiv mottagare. Artivism – likt Together 
We Rise – manifesterar denna transcendens genom att både fånga upp samtidens 
vibrationer, och sända dem vidare. Together We Rise står i resonans med samtiden och 
bidrar med sin gestaltning en manifestation i samklang, varför en och samma vibra-
tion kan öka i intensitet. 

Förena/de rörelser
Under hösten 2018 publicerar Suohpanterror ett digitalt och fysiskt fansin – 
Dekolonialisttalaš vearjjut revolušvdnii – som består av bland annat intervjuer, dikter, 
resonemang kring och definitioner av olika begrepp relaterade till dekolonisering, 
berättelser om olika artivistiska aktioner (inklusive Sámi Manifesta 15 och Gállok Protest 
Art, samt Ellos Deatnu, Rájácummá och Moratoriadoaimmahat som behandlas i Kapitel 5), 
och många av Suohpanterrors bilder. Nästan alla texter är skrivna på nordsamiska, ett 
fåtal på engelska. En av Suohpanterrors bilder som återfinns i fansinet är just verket 
Together We Rise, och här utvidgas narrativet jämfört med dess fristående version i 
sociala medier. I Dekolonialisttalaš vearjjut revolušvdnii (2018) paras bilden Together We 
Rise med texten: 

Peace, not war.
Creativity, not destruction.
Empathy, not hate.
Generosity, not greed.
Everybody, not just us. 

Då verket i sin första tappning skapades och publicerades i början av 2017, anslöt det till 
större strömningar av uppvaknande och mobilisering inom den globala urfolksrörelsen. 
Då den versionen kunde tolkas stå i relation till ett samiskt respektive urfolkskollektivt 
”vi”, utvidgas detta kollektiv i och med tilläggstexten då verket publiceras i fansinet 
2018. Här betonas uttryckligen att det inte handlar om ”bara vi”, utan istället handlar 
om ett ”alla”; ett större ”vi” som ”tillsammans” rör sig i riktning mot frigörelse från 
krig, förstörelse, hat och girighet. Ett vi som här, genom ”everybody, not just us”, ges 
en allomfattande dimension. Som avslutande positionering av samtida samisk mot-
stånds-/frihetsrörelse att lyfta utifrån materialet, är det just den typen av intersektionella 
eller gränsöverskridande perspektiv och samarbeten jag vill sätta i fokus. Samtliga 
forskningsdeltagare gör, såväl i samtal som konstnärligt, strukturella analyser av vad 
som formar samisk samtid, och flera av dessa har tidigare behandlats i avhandlingen. 
Placeringen av samisk rörelse som en del av en större urfolksrörelse framträder som en 
viktig positionering. Då motstånd mot naturresursexploatering, eller beskyddandet av 
naturen, är en central faktor i urfolks rörelser finns givetvis många ideologiska paralleller 
att dra mellan urfolksrörelser och miljö/klimatrörelser. Ur avhandlingens material har 
några konkreta sådana samarbeten lyfts fram i förhållande till Gállok, i samarbete med 
omställningsorganisationen 350°.org, men en rad andra exempel finns som jag valt att 
utesluta ur texten, som nödvändig avgränsning. Något Jenni Laiti ofta betonar gällande 
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sin verksamhet, såväl i ord som i handling, är att en dekoloniseringsrörelse inte är en 
isolerad samisk, eller urfolkskollektiv sådan, utan något som rör hela det mänskliga 
(och planetära) kollektivet. I ett av våra samtal säger hon exempelvis: 

Jag tycker alla [motstånds- och frihetsrörelser] är i relation med varandra. 
Jag tycker det är jätteintressant vad som händer med queerrörelsen i Sverige 
i samband med den samiska rörelsen, och också den globala miljörörelsen. 
De är jätteviktiga för oss.37 

Relationen mellan dekoloniseringsperspektiv utifrån samisk utgångspunkt, och den 
typen av frågors globala karaktär, har även lyfts i anslutning till Suohpanterrors verk 
#EndCo2onialism och Colonialism Kills. Även om Jennis arbete i stor utsträckning utgår 
ifrån det samiska som kärna, spänner alltså innehållet i denna kärna över något långt 
mycket större och omfattande. Intersektionella perspektiv genomsyrar också diskus-
sionen om dekolonisering som teoretiskt begrepp, och även dess praktiska tillämpning. 
Linda Tuhiwai Smith menar att: 

The intellectual project of  decolonizing has to set out ways to proceed 
through a colonizing world. It needs a radical compassion that reaches out, 
that seeks collaboration, and that is open to possibilities that can only be ima-
gined as other things fall into place (Tuhiwai Smith 2012, s xii). 

I INM-rörelsens verksamhet syntes den typen av gränsöverskridande samarbeten, som 
Tuhiwai Smith framhåller som väsentliga för dekoloniseringsprojekt, och flertalet fors-
kare med intresse för eller direkt koppling till INM har lyft fram dess intersektionella 
och ”öppna” karaktär som en del av dess kärna, tillika dess framgångssaga. Journalisten 
och genusvetaren Steffanie Pinch skriver: 

Emphasizing the history of  colonialism through an Indigenous understan-
ding has helped link many different struggles from environmental activism, 
feminism and queer organizing to Idle No More. The power of  the hashtag 
to reach out, attract attention and spark discussion was invaluable to the suc-
cess of  the movement (Pinch 2013-12-10).

Sociologerna Michael Dahlberg-Grundberg och Simon Lindgren har även i sin forsk-
ning kunnat konstatera betydelsen av denna inkluderande hållning som präglade INM. 
I artikeln Translocal Frame Extensions in a Networked Protest: Situating the #IdleNoMore 
hashtag skriver de: 

[T]hrough the circulation of  a certain discursive framework that emulates a 
shared rhetoric of  resistance, an issue public can emerge. This issue public, or 
networked protest, grows out from the interconnection between several movements rather 
than only emanating from Idle No More’s political campaigns (Dahlberg-Grundberg 
& Lindgren 2014, s 72, kursivering i original).

Vid en återblick på INM-rörelsen framhåller forskaren i Indigenous Governance, 
Pamela Palmater (2013-11-10): ”Our biggest strength is that we always left it open. 

37 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2015.
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Idle No More was to individuals whatever they wanted it to be.” 

Ti/Mimie Märaks verk och verksamhet präglas i stor utsträckning av intersektionella 
budskap och perspektiv, och i både dens och Jenni Laitis arbeten rör sig en mängd 
olika allierade grupper och perspektiv som vare sig är samiska eller urfolksbaserade. 
Ti/Mimie säger i ett av våra samtal:

Kamper går alltid in i varandra. Att försöka separera en kamp från en annan 
tycker jag är antingen väldigt naivt eller snålt. Vi är inlärda att dela upp kam-
per, för gud förbjude att vi skulle stå enade i någonting. Men det är ju kopp-
lingar mellan allting, och framför allt att det då är manliga förtryckare i prin-
cip allt, och allting handlar om pengar. Allt är ett maktutövande i någon form; 
att inte säga att det finns en likhet i alla förtryck då, det är ju bara bisarrt.38 

Här ger Ti/Mimie uttryck för den parallelldragning mellan patriarkatet och kapitalismen 
som den lyfte i verket Tusen, och som även Anders Sunna berörde i anslutning till sitt 
verk NoLand. Där länkades maskulinitetsnormer till den dominanslogik och praktik 
som exploatering av naturen och människan innefattar. En parallelldragning som även 
görs inom ekofeministisk kritik (Daly [1978] 1990; Merchant 1980; King 1990; Warren 
1990), urfolksfeministisk och queer urfolkskritik (Suzack m.fl. 2010; Driskill m.fl. 2011; 
Smith 2011; Anderson 2016; Green m.fl. 2017; se även Allen 1986; Deloria 1995). 

På ett övergripande plan handlar ekofeminismens kritik om att det patriarkala Andra-
görandet av kvinnan följer samma logik som Andra-görandet av naturen. Sådana 
diskurser utgår i sin tur från en distinktion mellan mer eller mindre statiska kategorier: 
mannen och kvinnan respektive människan och naturen. Dessa ställs som varandras 
motsatser och värdeladdas i en över- respektive underordnad, normativ respektive 
icke-normativ/avvikande position (en binärhierarkisk logik). Underordningen av 
kvinnan och naturen rationaliserar på så vis mannens dominans över och nyttjande 
av såväl kvinnan som naturen utifrån hans premierade utgångspunkt och centrerade 
position (jfr Warren 1990). Ursprunget till denna binärhierarkiska ordning härleds 
ofta till upplysningstidens ”Cartesianska” världsbild (jfr Thayer-Bacon 2003). Enligt 
denna ordning kopplas kategorin kvinnan till kroppen, naturen, objektet och känslan, 
respektive mannen till sinnet, intellektet, subjektet och gudomligheten, och genom 
värdeladdningen placeras de förra entiteterna i subordinerat förhållande till de senare: 
mannen, sinnet, subjektet osv. premieras och normeras; kvinnan, naturen, objektet 
blir det premierades underordnade tillgångar. Genom sådan logik naturaliseras och 
rationaliseras såväl exploateringen av naturen som av kvinnan.39 Som motstånd mot 
denna patriarkala ordning har det inom vissa feminismer därmed varit väsentligt att 
lösgöra kvinnan från naturen, varför även Moder Jord/Moder Natur-diskursen pro-
blematiserats (jfr Thayer-Bacon 2003). Inom många urfolksfilosofier är dock sådana 
diskurser centrala, och kvinnan respektive naturens roller är på olika sätt synonymiserad, 
exempelvis genom tillskrivelsen som livgivande (samiskans ord för jord och mor är 
exempelvis etymologiskt förbundna). En kritisk fråga inom urfolksfeminismerna rör 

38 Dokumenterat samtal med Ti/Mimie Märak, november 2015.
39 Urfolk, som ”naturmänniskor”, knyts genom denna logik till det irrationella objektet, med allt vad det 
innebär. För ett långt mycket mer intrikat resonemang än det som ges utrymme i denna text, se Ferreira 
da Silva (2007).
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själva den binärhierarkiska logiken i denna uppdelningen mellan kropp och sinne, natur 
och gudomlighet osv. Här har vare sig kroppen, naturen eller kvinnan berövats intellektet 
(eller heligheten). Jorden/naturen är inget entydigt objekt, utan tvärtom ett medvetet, 
intellektuellt subjekt – och i allra högsta grad i en centrerad position (jfr Anderson 
2016). Genom queer urfolkskritik problematiseras ytterligare kategoriseringarna i fråga, 
genom det återskapande, rationaliserade raderandet av olika existenser dessa innebär, 
samt den inkludering/exkludering som följer med dessa statiska entiteter (Driskill 
m.fl. 2011; Smith 2011, s 47).40 Queer urfolkskritik belyser även den intima relationen 
mellan binärhierarkiska logiken, heteropatriarkatet och kolonialismen. Andrea Smith 
skriver exempelvis om nödvändigheten för kolonisatörer att införliva heteropatriarkala 
strukturer i urfolkssamhällen: 

Indigenous peoples would not accept colonial domination if  their own In-
digenous societies were not structured on the basis of  social hierarchy […] 
hence, it is no coincidence that colonizers also targeted Indigenous peoples 
who did not fit within this binary model” (Smith 2011, s 59).41 

Genom queer urfolkskritik bemöts även den heteropatriarkala dominansen och kontrol-
len över – ägandet av – land med urfolksbaserade perspektiv på land som inte möjligt 
att äga, utan istället något människan står i reciprok – ömsesidig – relation med, och 
i ansvarsförhållande till. Andrea Smith fortsätter: 

40 Betasamosake Simpson skriver: ”Queerness provides for an celebrates variance, including straightness, 
whereas heteropatriarchy sets out to destroy, control, and manipulate difference into hierarchies […]” 
(2017, s 129).
41 Att dra paralleller mellan statsbyggande och patriarkal samhällsordning i koloniala projekt har gjorts av 
andra forskare. För samisk kontext, se Fur 2006.

Fig 45. Suohpanterror  
Pussy Sápmi
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[T]he presumption behind a heteronormative nation is a relationship to land 
as commodity that must then rely on boundaries to include and exclude 
(Smith 2011, s 61). Indigenous nationhood is based not on control of  terri-
tory or land, but on relationship with and responsibility to land. If  sovereign-
ty is more about being responsible for land, then nationhood can engage all 
those who fulfil responsibilities for land (Smith 2011, s 60).

Queer samisk rörelse
Ett flertal intersektioner där samiska dekoloniseringsperspektiv sammanstrålar med 
andra gruppers skulle kunna lyftas fram och diskuteras närmare, utifrån materialet i 
avhandlingsprojektet. Som nödvändig avgränsning, och med ansatsen att ändå belysa 
något av detta, har jag valt att fokusera på den queera rörelsen som del av samisk sådan. 
Inte minst i Ti/Mimie Märaks konstnärliga verksamhet är detta särskilt framträdande, 
men även Suohpanterror bidrar med queera referenser. Under den första samiska Pri-
defestivalen, som hölls 2014 i Kiruna, ställdes även Gállok Protest Art ut i Pride House. 
Jenni Laiti – i egenskap av curator för samlingsutställningen – uttryckte vid vernissagen 
hur samisk rättighetskamp, miljökamp och queerkamp är intimt sammankopplade 
utifrån att de i slutänden står i strid med samma typ av förtryckande struktur. 

En mer symbolisk alliansmarkering mellan samisk rörelse och queer kan ses i Suoh-
panterrors artivistiska hälsning till det ryska, queerfeministiska, performativa punk-
kollektivet Pussy Riot. Pussy Riot arresterades i Moskva 2012 för ”felony hooliganism 
and incitement of  religious hatred” (Pussy Riot 2012, s 11) och dömdes senare till två 
års fängelse. Detta efter att ha under ca fyrtio sekunder uppträtt i Kristus Frälsare-
katedralen, dansandes på altaret och skickandes en ”punkbön” till Jungfru Maria om att 
hon skulle bli feminist och kasta ut president Vladimir Putin ur kyrkan (Reinhard 2012). 
Händelserna ledde till stor internationell uppmärksamhet, protest och solidaritet från 
välkända artister, människorättsorganisationer, politiker och privatpersoner, vilket bland 
annat synliggjordes genom digitala medier där folk iklädde sig i Pussy Riot-inspirerade 
färgglada kläder och balaklavas (ibid). Det senare, likt här i Suohpanterrors verk Pussy 
Sápmi (Fig 45). Utöver att referera till andras aktivism konstnärligt som en form av 
solidaritetspostionering, blir detta också ett sätt att konstnärligt konstruera ”den sa-
miska aktivisten”. Genom att visuellt dra in andra gruppers redan plöjda protest- och 
uttrycksmark i den samiska, görs deras kamp till vår kamp, och vår kamp till deras. 
”Vi samer” görs därmed likt Pussy Riot till queera, regimrebelliska, anti-auktoritära, 
anti-tvångskristnande rebeller.

Ett mer djuplodat sammanförande mellan samisk och queer verklighet – tillika 
utforskande och synliggörande av sådan intersektion konstnärligt – återfinns i scen-
konstföreställningen Vahák – kolonialism, heterosexualitet och våra drömmar om något bättre 
(Ögonblicksteatern 2015), eller ”scenkonstverket” som det beskrivs som.42 Ti/Mimie 
Märak medverkar som skådespelare (och poet). Vahák (SaN. sve våld) tar sin utgångs-
punkt i queera erfarenheter på skilda platser, i olika språkliga och kulturella kontexter, 
och väver samman hedersvåld, kolonialt våld, homofobt våld och patriarkalt våld.43 

42 Se Vaháks facebooksida: https://www.facebook.com/vahak2015/ (hämtad 2020-05-16).
43 Ti/Mimie Märak medverkar som skådespelare, tillsammans med Tobias Poggats, Stefan Andersson, 
Bahareh Razekh Ahmadi, Alejandra Goic, Sara Gallardo. Manus och regi av Nasim Aghili och Björn 
Karlsson. Ögonblicksteatern i produktion (Elinn Bolonassos producent). Verket turnerade runtom i 
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Samtidigt är det ett projekt och ett verk som, precis som dess titel indikerar, också vill 
ta oss där bortom – genom visioner om någonting bättre. Detta bland annat genom 
att genom föreställningen och dess scenografiska rumsdesign lägga stor vikt vid att 
skapa en form av ”safe space” där queer, samisk och annan icke-vit normativitet råder. 
”Med en helande dramaturgi iscensätts med verket ett parallellt rum som erbjuder en 
bättre tid och plats. Ett rum som påminner om att det kan vara bättre, att en queer 
verklighet är möjlig” står det att läsa i anslutning till Bautafilms dokumentär Filmen 
om Vahák.44 I denna dokumentär om processen kring Vahák får vi höra regissören 
Nassim Aghili uttrycka vikten av att människor med direkta erfarenheter av verkets 
tematik finns representerade i projektet (exempelvis queera samer som skådespelare), 
men att det också handlat om att identifiera och belysa sådant som olika grupper har 
gemensamt, snarar än det som skiljer dem åt:

För mig är det viktigt att lyfta den här frågan om Sveriges koloniala historia 
och samtid, och den heteronormativitet som finns i alla samhällen. Det är vik-
tigt att lyfta det som någonting som berör oss alla (Aghili, Filmen om Vahák). 

I scenkonstverket samsas samiska, persiska och svenska röster om vartannat – ibland 
i mun på varandra. Ingen av skådespelarna agerar som någon särskild karaktär, utan 
snarare finns de där som olika kroppar, med skilda, men inte åtskilda, erfarenheter av 
att leva som normbrytare inom en och samma större struktur. Ur manus:

Bahareh: (alla mimar med) Hedersvåld. 
Kolonialt våld.
Homofobt våld.
Patriarkalt våld.
Stefan: (alla mimar med) Hedersvåld.
Mimie: (alla mimar med) Kolonialt våld.
Tobias: (alla mimar med) Homofobt våld.
Patriarkalt våld. 
(alla samtidigt, upprepande både live och inspelad growl:)
Hedersvåld. Kolonialt våld. Homofobt våld. Patriarkalt våld. 
Mimie: Våld.
Bahareh: Våld.
Stefan: Våld.
Bahareh: Våld (persiska).

I ett stycke av verket delas en berättelse om pojken på mellanstadierasten som tryckte 
upp sig mot en, och de tomma jack-krokarna i den tomma korridoren mot ens rygg. 

”Och han smeker sin hand med min kropp, med min hals ned mot mina bröst och 
trycker till […] Och han vill äga dem, som om de växte för honom. Och han lutar 
sig fram och andas nära min kind, och det kittlar i min kropp, för jag ska känna stolt-
het”. Berättelsen gestaltar lärarnas reaktion när de får höra om övergreppet, deras 
”de brukar vara sådana – killar tar på bröst som växer”. ”Det mina lärare inte vet, det 

Sápmi och Sverige under 2015-2016.
44 Dokumentären Filmen om Vahák är producerad av Bautafilm, regisserad av Oskar Östergren, och finns 
tillgänglig på Youtube (se källförteckning).
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band de inte låtsas om mellan mig och honom, det är att han inte bara är kille”, säger 
berättaren. ”Han andas nära min kind, in i mitt öra, våra blickar möts, och vi vet: Jag 
ska också vara stolt för att han har rosig, fräknig hy, för att hans lockar är blonda, för 
att han heter Jesper” […] ”Och jag ska inte ifrågasätta att han äger mig, det har han 
alltid gjort. Så han tror att mina bröst växer för hans skull”. 

Genom föreställningen behandlas hur koloniala, visavi heteropatriarkala, strukturer 
skapar sina subjekt; de som formas till att äga, de som formas till att ägas. Hur nor-
maliseringen av denna ordning förtränger smärtan och förnedringen till förmån för 
det uns av glädje eller stolthet i att ändå bli sedd, bli berörd, bli vald av den som äger 
ägandets position. En stunds bekräftelse av ens existens, om dock som existerandes 
endast som det ägda subjektet, så någonstans föredragit framför att inte erkännas som 
existerande överhuvudtaget. ”Jag vet inte om jag var kär i honom innan, eller om jag 
blev lite kär i honom när han hade valt mig”, fortsätter berättaren. ”När en är tio är 
det ingen som lär en att känna igen obehaget eller smärtan som just våld.” 

Föreställningen kretsar i stor utsträckning kring queera samiska erfarenheter, och 
ibland är de specifika samiska referenserna uppenbara (som exempelvis de som talar 
om rasbiologiska undersökningar eller ”L-ordet”). Genom blandningen av språk och 
sammanflätningen av olika berättarröster som fyller i varandra och i sig inte representerar 
någon statisk kropp (i form av karaktär) skapas dock en gemenskap i de erfarenheter 
som delas i rummet. Som publik, eller mottagande deltagare, i rummet (vilket inte 
har någon scen, utan är ett rum där alla sitter utspritt samlade) är vissa av de delade 
erfarenheter nog så välbekanta för de flesta som på något sätt inte tillhör normen – de 
som exempelvis inte har det ägande könet, könsuttrycket, sexualiteten, den ägande 
hudfärgen eller etniciteten. Genom föreställningen sluter sig dessa icke-normativa 
entiteter samman, lägger sig som i lager på lager, där varje lager förstärker utsattheten, 
och får intersektionaliteten att framträda, och får den struktur som dikterar denna 
intersektionalitets utsatthet att framträda. Ti/Mimie Märak säger i Filmen om Vahák:  

När du väl börjar prata om hur samer har blivit, och blir, behandlade, den ko-
loniala historien och nutiden, så är det väldigt många som kan känna igen och 
identifiera sig med det. Det inte vita-privilegiet har så många igenkännings-
faktorer i sig (Ti/Mimie Märak ca 17:00 i Filmen om Vahák). 

I föreställningens rum – den scenlösa scenen där skådespelare och publik sitter varvat 
och riktade åt olika håll – skapas en ”safe space”, en tryggad plats, där det queersa-
miska, queera, icke-vita, icke-koloniala, icke-heteropatriarkala är norm. Föreställningen 
avslutas (skenbart) med repliken: 

”Det var en gång en berättelse som inte handlade om mig, om oss. […] Det 
var en gång en berättelse som de sa handlade om oss, men vi var egentligen 
inte där. Vi var inte där då de mätte våra skallar […] Det var inte våra pan-
nor som var korta, men det var våra pannor. Och det var vi […] Det var en 
gång en berättelse som de sa handlade om oss, men vi var inte där. Var var 
vi då? Här. Hela tiden, här.”
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Därefter går hela ensemblen och publik ut till en utomhusscen, bestående av en gigan-
tisk rosa upplåsbar glob där musik spelas och Ti/Mimie Märak uppträder med poesi. 
Genom att förflytta det tryggade inomhusrummet från teaterns scenrum, ut till en ny 
plats utomhus, skapas en successiv förflyttning av det tryggade rummet ut i offentlig-
heten, vilket gör att den tryggade platsen – den bortom kolonial och heteropatriarkal 
normativitet – utvidgas. 

Vaháks ensemble går även med i en gruvdemonstration relaterad till Gállok under 
Jokkmokks marknad 2015, med ett stort rosa skynke med lila text: ”Queers mot gru-
vor”. Ett fotografi av detta block i gruvdemonstrationen blir även det som används 
som föreställningen Vaháks affisch och profilbild på Facebook. På så vis synliggörs 
aktivt att samisk och icke-samisk queer, anti-kolonial rörelse positionerar sig i allians 
med den pågående rörelsen för gruvmotstånd, och specifikt så i anslutning till Gállok. 

SYNLIG/GÖRA RÖRELSE: 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Vi måste avkolonisera oss. Om vi ska komma någonstans, måste vi vända på 
allting. Vi ska ha tillbaka oss.

Jenni Laiti yttrar orden vid ett panelsamtal under programpunkten ”Samisk Aktivism” 
på Umeås internationella litteraturfestival, Littfest, i mars 2014. Konflikten om Gál-
lok har genererat medial uppmärksamhet under den gångna sommaren, hösten och 
vintern, och i samband med Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad detta 
år – mycket tack vare UMEÅ2014-redaktionens betoning på samiska kulturyttringar 
som utmärkande för regionens kulturliv – har kritisk konst med samisk avsändare nått 
markant utrymme, även på andra arenor än de mer utpräglat samiska. Jag har med 
stort intresse följt Suohpanterrors, Jennis och andra samiska artivisters och konstnärers 
arbeten på viss distans under detta händelserika år, men det är först i samband med 
denna programpunkt på Littfest som Jenni och jag kommer att samtala för första 
gången. Vi står nedanför den lilla scenen vid en stor vikvägg täckt av Suohpanterrors 
och Anders Sunnas bilder.45 Gállok Protest Art är ute på turné och Tjáhppis Rájddo har 
nyss plöjt mark på Jokkmokks marknad. Jag berättar om idén med avhandlingsprojektet 
då jag tycker mig tydligt kunna se att en konstnärligt driven dekoloniseringsprocess är 
i görningen – och vill fördjupa kunskap om den – och att jag förstått att Jenni är en 
central drivkraft när det gäller att initiera och hålla denna rörelse igång. En kraft som 
återspeglas i det hon nyss yttrat i paneldebatten på scenen – om drivet att komma 
vidare, komma bort från kolonialismens grepp, komma till ett oss som är vi. Ett driv 
som hon genom ord och handling ska komma att manifestera om och igen under de 
följande åren. Även om en sådan rörelse börjat utmärka sig redan vid tidpunkten för 
samtalet på Littfest var den fortfarande då i sin linda. I upptakten till Gálloksommaren 
2013 och de efterföljande tre åren kommer Suohpanterrors bildproduktion att gå på 
högvarv. I samband med deras summerande samlingsutställning Checkpoint 169 på Ájtte 
i Jokkmokk höstvintern 2016 träffas Jenni Laiti och jag för en återblick:  

45 Anders Sunna ingick även i panelen.
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Herregud. Tänk om vi hade vetat när vi drog igång det här. Allt som skulle 
komma att hända. Ingen fattade, ingen visste vad som började för tre år se-
dan. Ingen hade någon aning om vart vi skulle vara idag, och allt som skulle 
komma att hända. Jag minns att vi hade diskussionen hemma att, okej, det här 
ska vi göra för det är det viktigaste i vårt liv just nu. Vi satsar på det här och 
det kommer innebära att jag försvinner jättemycket och ägnar mig åt kam-
pen och Carl-Johan får vara hemma. Och vi gjorde det. Och nu, tre år sena-
re, allt som hänt under dessa år.46 

Sätta rörelse i rörelse
Att skapa en rörelse, eller sätta igång folk till sådan, är för Jenni, om inte det vikti-
gaste med hennes artivistiska verksamhet, så näst intill. Hon är en given frontfigur, 
men något eget artisteri är inget hon eftersträvar, utan istället handlar det om att få 
människor att vakna, resa sig, göra motstånd. Denna rörelseinriktning är något Jenni 
ideligen återkommer till, både i intervjuer med media och i våra samtal. Det återspeglas 
även i hennes artivism. I detta kapitel framträder denna strävan efter rörelseaktivering 
exempelvis i de performativa akterna Tjáhppis Rájddo och Sámi Manifesta 15, i vilka även 
Ti/Mimie Märak aktivt deltar. Dessa manifestationer visar, genom att agera exempel, 
att det är möjligt att göra motstånd, och att ta märkbar plats för sådana motstånds-
manifestationer, utifrån hur Jokkmokks marknad omformuleras till en samisk politisk 
arena. Dessa manifestationer uppmanar även i sig själva till fortsatt motstånd, och i 
dessa uppmaningar finns ett kollektivt rörelsemotiv: ”Det här är ett upprop för samling, 
mobilisering, handling, revolution och avkolonisering. Det är dags för frigörelse.”47 
Genom dessa manifesteringar av motstånd agerar medverkande personer som möjliga 
förebilder för andra att inspireras av. De erbjuder således möjliga subjektspositione-
ringar som motståndare, genom att själva agera som sådana. Jenni berättar att hon ser 
resultat av detta rörelseinriktade arbete:

Vi behöver diskutera dessa frågor och vi måste agera. För när vi agerar till-
sammans kan vi förändra saker. Och det har vi gjort också! Det är inte bara 
så här att varenda dag vi måste ta de där vardagliga fighterna för att få våra 
rättigheter. Det är ju tungt för att man måste fighta så mycket för så många 
olika saker, men man måste också komma ihåg att vi har ju också vunnit. 
Och vi vinner, kanske inte varje dag, men det händer bra saker. Så jag för-
söker peppa mig själv att; kommer du ihåg det här, och det här var ju en bra 
grej. Och speciellt är det jättefint att se att ungdomar inspireras av vårt jobb. 
Det är jätteviktigt.48  

Även i flera av Ti/Mimie Märaks verk, som i ovan nämnda Sámi Manifesta 15 och 
Tjáhppis Rájddo, men även i What Local People, ingår uppmaningar till kollektiv uppslut-
ning i motståndsrörelse. I anslutning till utställningen Maadtoe och den rasbiologiska 
historien i Kapitel 3 nämndes verket Två minuter som Ti/Mimie uppträdde med under 
”Konsert för ett gruvfritt Gállok” i Kamp Gállok, 2013.49 Genom verkets strofer: så 

46 Jenni Laiti i dokumenterat samtal, december 2016.
47 Sámi Manifesta 15, punkt 7 (se Appendix I).
48 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
49 Konserten samlade ett nittiotal personer på plats i Gállok, 2 augusti 2013. En videoinspelning 
från ”Konsert för ett gruvfritt Gállok” finns tillgängliga på Youtube. https://www.youtube.com/
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jag skapar en rörelse / mot förstörelse / för alla som tycker att samhället är det fel 
på / så kanske vi tillsammans kan uppnå resultat som politikerna inte kan undgå 
/ framträder både ambitionen med att sätta en större rörelse i rörelse, och att denna 
rörelse i någon mån redan är igångsatt.50 Likt för Jenni är alltså även Ti/Mimies verk 
och verksamhet på det stora hela rörelseinriktad, och i denna ansats gestaltas ofta 
rörelsen som sådan, i själva verket. Problematiserandet, ifrågasättandet, belysandet av 
orättvisor och relationerna mellan olika former av förtryck går som röd tråd genom 
de flesta av Ti/Mimies verk, och samsas allt som oftast med belysandet av allianser; 
att den aldrig står ensam. Genom verket Tusen hör vi den framhålla att vi blir fler och 
ju längre tid ni väntar / ni kväver oss, vi flämtar men vi slutar inte / ni tvingar oss 
till ett språk / nu är jag ett med pennan / ni tvingar oss till en plats men / vi är 
alltid ett med Eanan / ni tvingar oss att flytta runt men / jag bär alltid med mitt 
hemma inom mig / jag bär alltid med mitt hemma inom mig / jag bär alltid med 
mitt hemma inom mig / jag bärs av tusen och åter tusen av mina äldre innan mig 
/ jag bär för tusen och åter tusen för dom som kommer efter mig. Likt i What Local 
People´s vi går inte att muta, roten går för djupt för att slita loss, skapas genom dessa 
verk narrativ om såväl en existerande rörelse, som en rörelse som alltid funnits, och 
som aldrig kommer sluta att existera – som aldrig kommer ge upp. De skapar bilden 
av ett vi som är här, och ”alltid” varit så, vilket även går igen i Anders Sunnas och 
Sofia Jannoks We Are Still Here och i Suohpanterrors Indigenous Resistance – Sámi Tour. 
Genom Ti/Mimies Två minuter expanderas detta vi genom att bli fler och fler, och i 
Tusen sammanstrålar tusen och åter tusen nuvarande, föregående och framtida samiska 
kämpar i en och samma rörelse. Här används med andra ord artivismen, inte enbart 
för att uppmuntra till mobilisering av en dekoloniseringsrörelse, utan själva rörelsen 
som sådan – som befintlig – gestaltas även konstnärligt.

I motiverandet av denna rörelse erbjuder artivismen kritiska narrativ om koloniala 
strukturer och processer att oppositionera sig mot. Dessa narrativ behandlas huvud-
sakligen i Kapitel 3, men framträder även i detta kapitel i samband med analysen av 
det mer proaktivt inriktade motståndet. Exempelvis yttras vid manifestationerna på 
Jokkmokks marknad ett motstånd mot att samiska rättigheter inte åtföljs i praktiken, 
eller inte är tillräckligt starka i befintlig svensk lagstiftning. Detta bland annat genom 
att i Sámi Manifesta 15 ställa krav på ratificering av konvention ILO 169. Här framträder 
även visst motstånd mot nyttjande av samisk kultur i kommersiella syften, då detta 
sker parallellt med exploatering av samiska marker. Huvudsakligen är det just det som 
präglar motståndsnarrativen – motstånd mot exploatering av naturen. Dessa narrativ 
tar i stor utsträckning sin utgångspunkt i exploateringsförfaranden i geografiska Sápmi, 
men även motstånd mot exploatering av andra urfolks marker uttrycks, och av naturen 
på ett mer generellt plan. De mer internt riktade motståndsnarrativen i detta kapitel 
handlar om uppmaningar till motstånd mot assimilering och overksamhet, inte minst 
i förhållande till exploatering av naturen. 

Subjektspositioner för rörelse 
I olika sammanhang har jag stött på samer som ifrågasätter Suohpanterrors, Jenni Laitis, 

watch?v=VAwZgZevRgs (Hämtad 2020-05-19).
50 Ur Ti/Mimie Märaks Två minuter (se Appendix II). 
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Ti/Mimie Märaks, Anders Sunnas och andras artivistiska arbete i Sápmi. Det är då säl-
lan själva sakfrågorna som upprör skeptikerna, utan hur dessa uttrycks. Det punkiga, 
skräniga, ibland aggressivt klingande tonläget går dåligt ihop med förväntningarna om 
ett ”samiskt sätt”. Sättet att föra motståndskampen på är inte representativt för samer 
eller det samiska, menar dessa kritiker. Studien visar dock att det i dessa artivisters 
verk finns en relativt bred repertoar av olika typer av motståndarsubjekt och positioner 
representerade. Dessa rör sig från den ganska aggressivt våldsbetonande aktivisten, till 
gestaltningar som vittnar om ett ofrånkomligt vardagsmotstånd som same, till narrativ 
om det mer indirekta motståndet som kommer ur att helt enkelt vara sitt samiska jag, 
och markera sitt samiska jag. Samtidigt som dessa verk förmedlar bilder av olika möjliga 
motståndarsubjekt, förmedlar de bilder av olika möjliga samiska subjekt. Gestaltningar 
av möjliga samiska subjekt, tillsammans med diversiteten i dessa subjektnarrativ, ge-
nererar en mindre enhetlig bild av ”samen”, vilket fyller en funktion av att bryta mot 
stereotypiserande generaliserande föreställningar. Bredden i konstruktionen av dessa 
möjliga ”samer” eller ”det samiska” kan således ses som en anti-essensialistisk handling 
där olika subjektspositioner möjliggörs, om dock fortfarande inom ramen för den 
stolta samen. Möjliggjorda föreställningar om att vi finns, överallt (likt i Suohpanterrors 
Gáktebeaivi), adderar även motkraft till sådan essensialism, genom att samer framträder 
som vad som helst och var som helst. Här möjliggörs med andra ord en samisk rörelse 
som kan bestå i lite vilket som, men den är samisk, stolt över detta, och tänker så förbli. 

De heterogena rörelsesubjekten
Trots denna diversitet i möjliga motståndssubjekt, förenas dessa i sitt samiska jag som 
sammanhållande gemensam nämnare. Som uppmuntrad gemensam nämnare; det sam-
mansvetsade kollektivet. Cocq (2010) har undersökt äldre nordsamisk berättartradition, 
och finner där ett återkommande narrativ om den samiska gruppen som enhetlig; 
sammansvetsad och ställd i kontrast till omgivande, hotfulla ”Andra”. Hon menar att 
dessa berättelser – med ett tydligt poängterat ”vi” och ”dem” – fyller funktionen av att 
skapa, upprätthålla och förmedla en samisk etnisk identitet, och bidrar till en diskurs 
om denna etniska identitet som är starkt relaterad till maktproblematiken mellan den 
samiska minoriteten och omgivande majoritetssamhällen (idem, s 245). Narrativ om 
heterogenitet inom samiskt samhälle saknas i dessa berättelser. Cocq noterar exem-
pelvis att det finns få berättelser från nordsamiskt område som berättar om möten 
med andra samiska grupper, och att behovet av att berätta om mötet med främlingar 
framstår som större. Genom att inte ta hänsyn till lingvistiska, kulturella och sociala 
variationer i Sápmi, tillsammans med berättelsernas fokus på möten med (ett hotfullt) 
omgivande majoritetssamhälle, framställs samer som en sammansvetsad grupp, me-
nar Cocq. I jämförelse med avhandlingens material, som lyfter fram och betonar en 
samisk diversitet, syns därmed en utveckling i narrativ om det samiska kollektivet, där 
samtida konstnärliga gestaltningar bejakar kollektivets heterogenitet. Även om olika 
typer av samiska motståndarsubjekt framträder här, samsas de dock fortfarande med 
narrativ om ett – existerande eller önskvärt – sammansvetsat kollektiv. Exempelvis 
framställs de geografiskt heterogena gestalterna i Suohpanterrors Anonymous som redan 
enade, medan det i Hold out a helping hand kan utläsas en viss vädjan eller uppmaning 
att hjälpa varandra över de samiska grupperingsgränserna i större utsträckning än vad 
som hittills gjorts. Ett sammansvetsat ”vi” framstår alltså som fortsatt relevant, men 
framställningar som visar att detta ”vi” består av många varianter av ”oss” ges också 
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väsentligt utrymme i materialet. 

Berättelser om ett etniskt, diversifierat ”oss” kommer bland annat till uttryck genom 
medvetna placeringar av olika koltvarianter positionerade som enade (exempelvis som 
enad front i Anonymous). Andra samiska ”oss” som framträder är sådana som genom 
symbolspråk, förutom kolten/koltar, positionerar samer i allians med andra grupper 
eller rörelser. Suohpanterrors Pussy Sápmi utgör ett exempel, där samiska kroppar bär 
det ryska queerfeministiska punkkollektivet Pussy Riots ansiktsmasker, vilket fungerar 
som solidaritetshälsning till Pussy Riot, samtidigt som det gör det samiska vi:et till ett 
som också innefattas av queerfeminister, dvs. ett Sápmi som (bland annat) är queerfemi-
nistiskt. Det queersamiska ges ytterligare konstnärlig substans genom scenkonstverket 
Vahák och Ti/Mimie Märaks verksamhet överlag. 

Ytterligare ett framträdande narrativ som konstruerar och definierar det samiska kollek-
tivet rör det som placerar ett samiskt vi som del av ett urfolks-vi. I materialet framträder 
företrädelsevis denna urfolkspositionering – ”samer som urfolk” – i tre parallella spår, 
dels genom synliggörandet av gemensamma erfarenheter av kolonialt förtryck, dels 
genom en samtida gemensam dekoloniseringskamp mot sådant kolonialt förtryck, och 
dels genom en betoning på gemensamma filosofiska grundantaganden och påföljande 
tillämpning av sådana i praktiken – urfolksförankrade levnadssätt. I detta lyfts urfolks 
traditionella kunskaper fram som principiellt gemensamma, genom att dessa utgår från 
holistiska perspektiv där människan ses som endast en del av naturens många livsfor-
mer, och vikten av att leva i harmonisk följsamhet med naturens kretslopp betonas; 
inte ta mer än en behöver, ge tillbaka, upprätthålla återväxt, återhämtning, balans (jfr 
Kuokkanen 2005; Balto & Kuhmunen 2014; Holmberg 2018). Betoningen på dessa 
gemensamma nämnare i olika urfolks traditionella kunskaper kommer särskilt till uttryck 
i den klimaträttvisekamp som bedrivs under åren för studien (se exempelvis diskussion 
i anslutning till #EndCo2onialism, eller Sandström 2017). Här framställs urfolk – som 
kollektiv – som främst utsatta för klimatförändringar och kolonialism, och samtidigt 
som de främsta motståndarna mot desamma, genom att besitta kunskap om hur att 
leva i den balans med naturen som en hållbar omställning anses kräva. Urfolks-vi:et 
ges på så vis en form av vägvisande ställning i den globala klimatrörelsen. I relation 
till detta framträder narrativ om urfolk som aktiva beskyddare av naturen, i en samtida 
global kontext där stora korporativa krafter och urfolk ideligen hamnar i omvälvande 
konflikt, vilket gör att naturfolksdiskursen får ett element av krigare i sig. Narrativ om 
krav på garanterade urfolksrättigheter till land, framställs i sammanhanget som indirekta 
garanter för skyddad natur visavi mindre miljöförstörande naturresursexploatering 
och således minskad negativ klimatpåverkan, även om krav på åtföljda landrättigheter 
också ställs utan motprestation i form av något särskilt levnadssätt.  

Artivismen bidrar således till att skapa föreställningar om motståndarsubjekt som 
genomsyras av och står i direkt förbindelse och solidaritet med ett större Sápmi, en 
större urfolksrörelse, en större klimaträttviserörelse, miljörörelse och queerfeministisk 
rörelse.51 Det möjliggjorda subjektet är den samiska motståndaren, men hur sådan 

51 Andra progressiva icke-hierarkiska, anti-förtryckande sociopolitiska rörelser skulle även kunna lyftas 
fram och diskuteras mer ingående i detta sammanhang (exempelvis anti-rasistiska, anti-kapitalistiska 
och anarkistiska rörelsers relation till samisk), men av utrymmesskäl har jag valt att koncentrera denna 



186       DEKOLONISERINGSKONST

motståndare rör sig, för sig, ser ut, positionerar sig ideologiskt och allierar sig, det 
varierar, vilket möjliggör en bredare identifikationsbas. Diversitet i motståndarge-
staltningarna kan både ses som en gestaltning av de mångfacetterade uttrycken för 
sätten att göra motstånd på i faktiska Sápmi, men också som artivistisk strategi för att 
nå en mångfald av mottagare, och därigenom motivera fler motståndare att ansluta 
till samma rörelse. Med en artivism som syftar till att sätta en större rörelse i rörelse 
blir konstnärliga konstruktioner av ”motståndaren” som mångfacetterad ett sätt att 
göra att många kan känna igen sig – se ”sig själv” gestaltad – vilket skapar en bredd 
av olika subjektspositioner som fortfarande förenas under samma flagg i egenskap av 
”motståndare”. Diversiteten i motståndsrepertoaren möjliggör även för ett bredare 
anslag hos mottagare som inte själva är samer eller identifierar sig med en samisk 
rörelse. Som mottagare av konsten – same eller ej – kanske en kan identifiera sig med 
eller sympatiserar med en eller vissa typer av motståndargestaltning, men inte med 
andra. Bredden i möjliggjorda motståndarsubjekt bidrar således till en bredare möjlig 
alliering eller solidaritet. 

Utifrån syftet att påverka konstens mottagare till att anta en eller flera möjliga motstån-
darpositioner, och således successivt få till stånd en stor och bred motståndsrörelse, 
framstår de artivistiska framställningarna av en befintlig rörelse, och en brett förankrad 
sådan, som strategiskt. Framförallt placeras den samiska motstånds- och rörelsearti-
vismen i intertextuell dialog med urfolksrörelser globalt, och under denna tidsperiod 
i särskilt nära förhållande till urfolksörelser hemmahörandes på Turtle Island/den 
nordamerikanska kontinenten. I detta kapitel har exempelvis artivistiska och andra 
samarbeten med INM och Standing Rock behandlats. Utöver att hänvisningen till an-
dra kamper inom konsten (genom t.ex. subvertisering, hashtaggar och andra narrativa 
positioneringar) kan läsas som solidaritetshandlingar, kan sådana också tolkas som sätt 
att öka förståelsen för eller förmedla vad den samiska kampen handlar om, samt att 
positionera samisk rörelse som del i en större global urfolksrörelse. Detta görs bland 
annat genom att paralleller dras till andra, kanske i vissa lägen mer välkända, eller för 
just den aspekt som lyfts i konstverket välkända, kamper. Jenni Laiti påpekar det när 
hon säger att ifall folk ser vad som händer i Standing Rock kanske de också kan dra 
paralleller med vad som sker på hemmaplan. Ti/Mimie Märak, Leo Yankton och Vena 
Dances gemensamma samiska, Standing Rock och Black Lives Matters-turné (2015) 
skapade ett konkret utrymme för att diskutera och belysa sådana parallella perspektiv 
och erfarenheter. 

Den intersektionella rörelsen
Referenser görs även till andra kamper och rörelser än specifikt urfolksrelaterade, såsom 
miljö- och klimatrörelser, queera, feministiska, anti-rasistiska, anarkistiska rörelser. 
Synliggörandet av dessa allianser skapar narrativ om intersektionella perspektiv som 
genomsyrandes rättighets- och motståndsrörelse, och genererar även en bild av samisk 
rörelse som en intersektionell sådan. Genom att liera sig med andra rörelser, och där-
med väva ihop sina respektive, relaterande, och samtidigt överlappande perspektiv, blir 
motståndshandlingen inte enbart en spegling av eller motdiskurs till en specifik makt-
utövning, orättvisa eller kris, utan angriper ett större strukturellt nät av maktutövande. 
Inom dekoloniseringslitteraturen lyfts hur dekolonisering kräver intersektionellt arbete 

diskussion till det jag funnit som tydligast framträdande i studiens material.
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från många fronter, såväl teoretiskt som i praktiken (Tuhiwai Smith 2012; Simpson & 
Smith 2014; Walia 2012). Hasha Walia skriver exempelvis:

[S]triving toward decolonization and walking together toward transformation 
requires us to challenge a dehumanizing social organization that perpetuates 
our isolation from each other and normalizes a lack of  responsibility to one 
another and the Earth (Walia 2012, s 252). 

Det artivistiska synliggörandet av samisk rörelse som intersektionell fungerar, dels som 
synliggörande av olika rörelsers gemensamma teoretiska nämnare, dels som möjlig-
görande för intersektionell analys av samisk rörelse och dels som möjliggörande för 
intersektionellt alliansskapande i praktiken. Genom den artivistiska konsten och prak-
tiken möjliggörs en samisk rörelse som står i allians med globala progressiva rörelser, 
och vice versa: globala progressiva rörelser består av samiska subjekt, och står i allians 
med samisk rörelse. Som rörelseinriktad verksamhet fungerar således intersektionella 
korsreferenser eller intertextualitet i konsten sammantaget som sätt att positionera 
samisk kamp och rörelse som i ömsesidig relation med andras. Detta fungerar dels som 
solidaritetshandling med allianser, dels som en bekräftelse av andras kampers betydelse 
för den samiska. Det ger också en viss legitimitet för den samiska motståndskampen 
(vi är inte de enda som…). Manifesteringar av allianser ger även den samiska rörelsen 
bredd och tyngd; det artivistiska alliansskapandet skapar intrycket av att den samiska 
rörelsen är större och starkare än vad den skulle varit utan dessa allianser synliggjorda 
(med detta inte menat att samarbetet är ett spel för gallerierna – det sker även bortom 
ramljuset). De artivistiska narrativen om samisk rörelse formar bilden av vad samtida 
samisk rörelse är och tycker – hur den positionerar sig ideologiskt. Den visar vilka den 
står i allians med, och således, vilka allianser den bjuder in. 

Den anrika rörelsen
Samtidigt som den samiska rörelsen positioneras i en samtida, global, intersektionell 
rörelsekontext synliggörs den som förankrad i en samisk historia. Denna historia 
framträder bland annat genom användandet av symboliska personer och händelser 
i konsten, genom vilka samtida samiskt motstånd och frihetskamp framstår som en 
pågående process med anor. Dessa anor knyts exempelvis till 1970-talets Alta, till 
det förra sekelskiftets Elsa Laula, till 1852 års Kautokeinouppror, och till ett närmast 
ändlöst innan nu genom tidsmässigt ospecificerade förfäder och rötter bestående av 
tusen och åter tusen av de äldre som gått före, som Ti/Mimie Märak formulerar det 
i Tusen. Som urfolksartivism betraktad ligger synliggörandet av ett distinkt folk med en 
lång sammanhållen historia förankrad i en specifik plats (Sápmi) i linje med diskurser 
om urfolk, exempelvis såsom formulerade i FN:s urfolksdeklaration. Narrativ om 
en samisk motståndsrörelse med anor fungerar således både som ett synliggörande 
av samisk närvaro på eller tillhörande till plats, vilket har betydelse ur sedvanerättslig 
synpunkt, och som en berättelse om kontinuitet i kampen för respekt för samer och 
samiska rättigheter. 

Artivismens arenor för rörelsemobilisering
Inom digital forskning har man intresserat sig för hur olika kampers relationer utvecklas 
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genom sociala medier. Dahlberg-Grundberg och Örestig (2017) visar t.ex. att digital 
media har betydelse för transnationalisering för sociala rörelser, samt konstaterar att 
ju mindre hierarkisk en rörelses organisering är, desto större möjlighet för transnatio-
nalisering. Sociala medier var av central betydelse för INM, och rörelsen skulle inte 
varit densamma utan (Coates 2015; Pinch 2013). Även #NoDAPL kampanjen nådde 
global synlighet och stöd genom, bland annat, denna hashtag. Vissa av de mest centrala 
figurerna i INM-rörelsen lämnade aldrig sina hemtrakter, utan deltog och var drivande 
genom Facebook och Twitter (Coates 2015, s 184). 

Utifrån den artivism som ingår i denna studie framstår samisk motstånds-/frihetsrörelse 
under 2010-talet som en som både är en (del av en större) urfolksrörelse, klimaträttvi-
serörelse och queerfeministisk rörelse, och som tydligt signalerar (genom artivism) att 
samisk rörelse står i allians med dessa identitetsmässigt gränsöverskridande rörelser. 
Även om queerhet, feminism, klimaträttviseperspektiv och betydelsen av ”Indigeneity” 
behöver förstås utifrån sin specifika samiska kontext – och friktioner definitivt kan 
finnas mellan olika grupperingar inom en och samma större rörelse (jfr Choudry 2015; 
Warburton 2014) – råder samtidigt överlappningar och gemensamma ansatser mellan 
samiska och icke-samiska versioner av dessa större rörelser. Globalt sett, inte minst tack 
vare internet och sociala medier, syns en livfull progressiv rörelsekultur, som bland annat 
kommer till uttryck genom klimat-, miljö-, anti-kapitalistiska, anti-koloniala, queerfemi-
nistiska rörelser. Genom artivism som uppträder i digitala miljöer syns, och synliggörs, 
att samisk rörelse hakar i sådana större globala progressiva rörelser, och omvänt; globala 
progressiva rörelser framhåller urfolksrörelser som betydelsefulla att följa och alliera 
sig med (jfr Choudry 2015, s 29; Klein 2014). Här finns ett solidariserande ”vi” som 
kämpar för gemensamma mål av vikt för ett större, diversifierat men sammanhållet, 
”oss”. I materialet framträder detta exempelvis i samband med omställningsrörelsen 
350°.orgs spridning av manifestationen Sámi Manifesta 15, i #NoDAPL-kampanjen och 
i samröret mellan Standing Rock och kampen för ett gruvfritt Gállok. 
Genom att med artivistiska metoder och digitala verktyg ansluta sig till INM, som 
till exempel i fallet Sámi Manifesta 15 och i flera av Suohpanterrors verk, vinns digital 
exponeringsmark för samiskt motstånd, stolthet och självförverkligande. 
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DRA GRÄNS – GÖRA PLATS

SJÄLVBESTÄMMANDETS GRÄNSKONTROLL

I september 2016 träffas Jenni Laiti och jag i anslutning till Suohpanterrors samlings-
utställning Checkpoint 169 på Ájtte i Jokkmokk. Utställningen består av flertalet av 
gruppens visuella verk, från starten 2012 till de nyligen skapade.1 Det har gått några 
händelserika år sedan Suohpanterrors tillblivelse och konflikten om Gállok inleddes. 
Med Gállok Protest Art, Tjáhppis Rájddo, Sámi Manifesta 15, och en rad manifestationer 
och projekt i syfte att dekolonisera klimatpolitiken kring COP21 (2015) i bagaget, 
har Jennis namn och ansikte kommit att representera långt mer än Suohpanterror. 
Hennes arbeten och samarbeten – inte minst med den globala urfolksrörelsen, med 
Turtle Island, Marshall Islands, Aotearoa, Arktis – har gett resultat, såväl i termer av 
perspektivutbyten som genom den uppmärksamhet och inspiration dessa genererat. 
För Jenni är samarbeten med andra avgörande: 

Jag tror inte på individer. Jag tror inte på att det är bara jag och bara du. Och 
jag tror inte man bara ska fokusera på sig själv. Jag har ju försökt jobba på ett 
sådant sätt att vi är bara alla vi, vi är en och samma person typ. Inte bara vi 
människor, utan hela jorden och allt. Så liksom inter-connections och inter-
relations… Jag har aldrig trott på [individualismen], jag tror inte på det sät-
tet. Jag tror på grupp och jag tror på kollektivet.2 

Vi slår oss ner i utställningslokalen. Utmed dess fyra vitmålade väggar hänger flertalet 
av Suohpanterrors visuella verk, tryckta på kapaskivor (skumskivor). De flesta i storlek 
ca 70 x 100 cm och någon enstaka betydligt större, t.ex. rEVOLution (Fig 29). Utställ-
ningens titel Checkpoint 169 anspelar på FN:s konvention ILO 169.3 Vid tidpunkten har 
”ILO 169” under en period använts ganska flitigt i samiska konstnärliga sammanhang, 
”det har blivit något slags slagord”, menar Jenni.4 Användandet av ILO 169-symboler 
i konsten kan tolkas som explicita krav på ratificering av konventionen, ställda till de 
svenska och finska statsmakterna. Samtidigt kan det förstås som ett sätt att synliggöra 
en mer allmän kritik gällande bristande rättigheter för samer på svensk och finsk sida 
Sápmi. I och med att Sverige och Finland valt att inte ratificera konventionen, uppmärk-
sammar artivismens ILO 169-narrativ dessa staters förhalande eller ovilliga inställning 

1  Checkpoint 169 hänger på Ájtte 17 september – 12 november 2016.
2  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
3 En konvention antagen av FN 1989 som tydliggör urfolks självbestämmande till land, bland 
annat genom att betona rätten för urfolk att delta i förhandlingar och beslutsfattande gällande 
naturresursanvändning i sina traditionella områden. En konvention som Sverige var pådrivande i att 
utforma, men själv ännu inte ratificerat, i likhet med Finland och till skillnad från exempelvis Norge (se 
Bakgrund).
4  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.



192       DEKOLONISERINGSKONST

till den maktbalansering som den antagna konventionen skulle kunna innebära.5 På 
så sätt fungerar ILO 169-symboler som ett kritiskt narrativ om ett samiskt folk vars 
rättigheter inte beaktas, trots att juridiska formuleringar finns färdiga att tillgå, trots 
att dessa formuleringar uppenbarligen inte är helt orimliga, då till exempel Norge valt 
att implementera dem i sin lagstiftning. Då geografiska Sápmi, i viss mån, erkänts som 
samiskt på norsk sida, möjliggör ILO 169-artivismen föreställningen om att så även är 
möjligt på svensk och finsk (och möjligtvis rysk), om bara tillräcklig politiska vilja att 
stå upp för urfolksrättigheter på hemmaplan fanns hos staterna Sverige och Finland.

Samtidigt som ILO 169-artivismen kan tolkas som kravformuleringar ställda till de 
stater som inte har raticiferat konventionen, samtalar Jenni och jag om hur ”ILO 169” 
verkar ha fått större betydelse som en symbol för samiskt självbestämmande till land, 
än att egentligen utgöra en konvention värd att lägga så mycket ytterligare kraft vid att 
få ratificerad. Jenni funderar på om ändå inte formuleringarna i FN:s urfolksdeklaration 
(UNDRIP) är bättre, om den bara vore utformad som en bindande konvention. Eller 
kanske Nordisk samekonvention kan komma att bli något som har större betydelse 
för samiskt självbestämmande i praktiken, resonerar hon. Även om konvention ILO 
169 inte nödvändigtvis ses som det viktigaste politiska förändringsförslaget, används 
akronymen symboliskt i artivististiska verk för att synliggöra behovet av att stärka 
samers landrättigheter och position i förhållande till stater och naturresursutvinnings-
industrier med intressen i Sápmi. I utställningen Checkpoint 169 underbyggs den typen 
av argument genom de föreställningar som framträder ur bilderna som pryder rummets 
väggar. Narrativ om geografiska Sápmi som ett land, om detta land som samiskt land, 
och om samer som rättmätiga förvaltare av landets naturtillgångar, samlas i lokalen 
genom Suohpanterrors många verk – bland dessa de som behandlats tidigare i denna 
avhandling.  

Förutom i utställningstiteln finns texten Checkpoint 169 i ett av de verk som hänger i 
lokalen, och som även finns publicerat på Suohpanterrors facebooksida (likt samtliga 
verk i utställningen) (Fig 46). Bilden utgörs av ett kolorerat fotografi med insprängda 
detaljer, som visar en lång, rak, asfalterad väg som går genom ett kalfjällsområde.6 Efter 
vägkanten står skyltar som vittnar om ”checkpoint ahead” och att det är Enontekis 
kommun som närmar sig.7 Därtill kantas vägen av svarta sopsäckar på störar – var-
ningssymbolen för att ren befinner sig i området. På vägen står tre beväpnade och 
maskerade personer i kamouflagekläder. Bildens himmel går i samma gula nyans som 
varningsskyltarna, och smälter på så sätt samman i gemensam alarmering. Mot denna 
himmel finns en kartskiss med Enontekis markerat, samt texten “Poronhoitoalue/
Renskötselområde/Area of  reindeer husbandry/Rentierzuchtgebiet”. I bildens nedre 
kant står det “Stop! Halt! Checkpoint Sápmi No:169”.  

Genom verket Checkpoint 169 tar konvention ILO 169 metaforisk form av en gräns-
kontroll. Anspelningen på Israel-Palestina-konflikten ligger nära till hands att tolka in, 

5  Strax innan tillkomsten av Checkpoint 169 har Finland röstat emot en ratificering av konvention ILO 
169, varför utställningens titel också kan läsas som en mer specifik kommentar till den diskussion som 
pågick i samband med detta.
6  Min bedömning är att det handlar om E8:an, den så kallade Norrskensvägen.
7  SaN Eanodat; enaresamiska Länudâh
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Fig 46. Suohpanterror 
Checkpoint 169
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och den förstärks tillsammans med mängden palestinasjalar som figurerar i olika verk 
som samlas i utställningsrummet (som exempelvis i rEVOLution). Sápmi framträder 
här som det ockuperade Palestina, men här har palestiniernas motsvarighet, dvs. sam-
erna, tagit makten över platsen och står för gränskontrollen. Här kommer ingen förbi 
utan samiskt godkännande, i området bakom denna gräns försiggår ingen verksamhet 
samiskt samtycke förutan.

Dekoloniseringens (be)gräns(ning)
Jenni beskriver i vårt samtal hur hon ser på de av Suohpanterrors bilder som utgör 
samlingsutställningen Checkpoint 169, och vad hon vill med Suohpanterrors och sitt 
arbete härnäst: 

Om tonen i de här bilderna kan jag säga att i denna kontext orkar jag inte vara 
offer längre. Och jag vill inte att Suohpanterror heller är det. Jag vill just det 
där med att man är den man är, och man är stark, och att vi inte behöver vara 
i den där kolonialistiska positionen längre. Så man måste, eller jag försöker i 
alla fall, jobba på så vis att jag inte vill se ut som ett offer. Jag vill ju vara den 
personen som har lösningar, jag vill ju vara den personen som bygger något 
nytt, och jag vill ju vara den där personen som dekoloniserar. För allt annat 
är där i dåtid. Man ska se framåt och visionera framtiden. Så det är jättevik-
tigt att man är den personen som man är. För vi har ju varit så länge sådana 
personer som vi inte vill vara, och som vi inte väljer själva att vara. Bilderna 
i den här utställningen, de är ganska mäktiga. De visar att vi finns, och vi är, 
och vi kan, och vi kör vår egen grej, på eget sätt. Så det är jättefint att det är 
så många andra nu som också skapar samisk politisk konst. Jag tror att det 
finns en stor skillnad från min barndom jämfört med när jag ser ungdomar 
idag. Eller i hur jag och andra konstnärer jobbar; att vi ställer oss inte i denna 
offerrollen. Vi är ju starka, vi är liksom allkunniga, typ. Och det är jättefint.8 

Vi samtalar om dekoloniseringsbegreppets potential och begränsningar i förhållande 
till arbetet som Jenni bedriver. Vi diskuterar begreppet som användbart när det gäller 
att formulera motreaktioner mot kolonialism, för att avstanna och omdirigera proces-
ser och bryta ned strukturer. Det fungerar bra som term för att sätta ord på det som 
händer i relationen mellan det koloniala och det koloniserade. I sammanhang där  
syftet är att göra motstånd, problematisera och synliggöra det koloniala så att det inte 
passerar obemärkt, utan tvärtom utmanas genom att exponeras (till exempel genom 
konstnärlig gestaltning), där fungerar dekoloniseringsbegreppet bra för att beteckna 
det faktiska arbete som bedrivits. Det fungerar väl, även som visionärt begrepp. Jenni 
har fokuserat stor del av sitt arbete på att väcka människors kritiska reflektion, och 
mod att stå upp för det samiska och protestera mot orättvisor. Hon konstaterar att hon 
ser en förändring idag jämfört med tidigare i hur, och inte minst, samiska ungdomar 
och konstnärer uttrycker sådan protest. Men vi konstaterar också att dekolonisering, 
både som begrepp och strategi, har sina begränsningar. Det är inte alltid tillämpbart:

För tre år sedan, under Gállok, så det var ju mer så att vi behövde prata om 
kolonisering, därför att det som pågår i Gállok är kolonisering. Det var jätte-
viktigt att vi pratade om kolonialismen och om dekolonisering, för konflik-

8  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
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ten var så tydlig. Men nu när det inte händer så mycket, nu när vi inte har nå-
gon lika [påtagligt akut] konflikt...

MS: Ja, det behövs något annat, något som inte hela tiden står i relation till kolonia-
lism. För annars fastnar man ju liksom i att alltid vara koloniserade. Då kan man ald-
rig ta sig ur det.

Exakt! För vi kommer liksom inte komma upp därifrån, utan att först bli star-
kare. Nu vill jag använda som strategi att bara boosta. Boosta folk att vara det 
de är och att bli de personerna de vill vara. Att de blir mer samer, eller mer 
fria från allt det där koloniala. Vi är så få, och vi kommer ingenstans om vi är 
fega. Vi måste bli starkare. Så det tänker jag är strategin just nu; att ge styrka, 
energi och nya tankar till folk.9

När det kommer till att öppna upp för de alternativ till det koloniala som det proak-
tiva dekoloniserande motståndet syftar till att skapa utrymme för, är det alltså något 
som skaver med dekolonisering som begrepp. Detta är också en kritik av dekoloni-
seringsbegreppet som återfinns i litteraturen; begreppet upprätthåller terminologiskt 
en centrering av det koloniala. Frigörelsearbetet (dvs. målet med dekolonisering) 
ställs därmed i relation till just det koloniala, och kan således inte lösgöra sig från det 
(Smith 2003; Balto 2013-09-29). Även om icke-dikotoma tolkningar av begreppet 
framhålls (jfr Sium, Chandni & Ritskes 2012), inte minst utifrån hur ordet används i 
praktiken, diskuterar Jenni och jag hur det också behövs andra termer för att beskriva 
medvetandegörande frigörelseprocesser och revitaliseringsarbeten, eller levnadssätt, 
som må stå i kontrast till, men varken terminologiskt eller konceptuellt låser sig fast 
vid, det koloniala. Inom dekoloniseringslitteraturen är detta också en central aspekt av 
begreppets innebörd; centreringen av det andra, det icke-koloniala, de urfolksbaserade 
perspektiven och praktikerna (Kuokkanen 2000, 2008; Chilisa 2012; Tuhiwai Smith 
2012). Där ligger inte vid det som motståndet riktas mot, utan på det som ska återtas, 
(om)konstrueras, utvecklas (jfr Anderson 2016). 

Dekolonisering innefattar både den kritiska reaktionen, men också något som finns 
bortom eller oavsett kolonialt förtryck. Men vad är då detta bortom eller oavsett det 
koloniala? Jenni framhåller vikten av att ringa in och sätta andra ord på detta utrymme. 
Det som sker, eller anses behöva ske, utanför eller oavsett det koloniala: 

Jag tror vi behöver termerna; vilka ord vi kan använda, vad de gör, orden.10

Hon berättar att när hon ser på sitt och Suohpanterrors fortsatta arbete vill hon att det 
främst ska fungera stärkande för samer. Och då inte (enbart) i egenskap av motståndare, 
utan genom aktiverandet av styrkan i sig själva, som sig själva, oavsett förekomsten av 
kolonial relation. Finna det där andra, gripa tag i och utveckla det. Under tiden som 
följer kommer våra samtal och litteraturutväxlingar i allt större utsträckning att handla 
om den mer proaktiva aspekten av dekolonisering; skapandet av dekoloniserad plats, 
bortom dekolonisering som begrepp. Samtidigt är det inte helt enkelt att bryta igenom 
det en försöker bortse från, menar Jenni:   

9  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2016.
10 Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, april 2018.
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Om man tänker sig en fri space för frigörelseprocesser; en plats för att ta 
fram det du vill ha eller vill vara. Samtidigt kan den där fria platsen ju inte 
vara bara en sådan där bra plats där man kan typ sitta och meditera, för man 
är ju hotad även om man försöker gå igenom en fin process. Hur gör man 
med alla som hotar din existens? Kan man vägra? Hur gör man det, och vad 
händer om man vägrar?11 

Strax efter vår träff  på Ájtte 2016 kommer Jenni att börja arbeta med några sinsemellan 
relaterade artivistiska projekt som alla laborerar med gränser, och de platser för självbe-
stämmande som sådana gränsdragningar möjliggör utrymme för. Samtliga systerprojekt 
är skapade och genomförda tillsammans med andra, och utformade genom kollektiv 
uppslutning. Projekten berör alla området Deatnu (Tana12), varifrån huvudpersonerna 
bakom projektens tillblivelse ursprungligen kommer: Jenni Laiti, multikonstnären (må-
leri, duodji m.m.) Outi Pieski, poeten och musikern Niillas Holmberg och musikern 
Áslat Holmberg, i olika konstellationer i respektive projekt. 

ELLOS DEATNU

Det första av dessa systerprojekt som jag vill diskutera utspelar sig på en nationsgräns, 
och luckrar i samma veva upp den. Från midsommarhelgen t.o.m. slutet av augusti, 
2017, bosätter sig Jenni Laiti tillsammans med en grupp samer och allierade på ön 
Čearretsuolu, belägen i älven Deatnu (sve Tanaälven/Karasjokälven), i närheten av 
orten Ohcejohka (Utsjoki). Ett nytt finsk-norskt avtal, det så kallade Tana-avtalet (eller 
”gränsälvsavtalet”)13, har trätt i kraft, vilket begränsar fiskerätten för lokalbefolkningen, 
något som gruppen på ön motsätter sig och tänker vägra förhålla sig till. 

I Deatnu-området har samer levt och verkat sedan urminnes tider. Laxfisket där har 
alltid varit och är fortsatt en grundläggande del av den samiska kulturen och ekonomin 
(Pedersen 2009; Ween 2012), tillika intimt sammankopplad med traditionella kunskaper 
(Ween 2012; Joks 2015). Deatnuälven har ett av världens största och rikaste Atlant-
laxbestånd (Erkinaro m.fl. 2015). Historiskt sett har lokala samer haft exklusiv rätt till 
laxfisket i Deatnu, vilket successivt har kommit att förändras, bland annat i och med 
statligt övertagande av området och norsk-finska bilaterala överenskommelser, samt 
genom instiftandet av förbud mot vissa fiskepraktiker under senare delen av 1800-talet 
(Helander-Renvall 2013; Helander 1985). I takt med en rad stora samhällsförändringar 
har traditionell kunskap (SaN árbediehtu) – som innefattar både teori och praktik – fått 
stå tillbaka för andra system och tekniker, och utvecklingen i regionen har inneburit att 
fisketurism har getts betydande utrymme.14  Med anledning av en noterad överexploa-

11  Telefonsamtal med Jenni Laiti, februari 2018.
12  Deatnu är namnet på älven (nor Tana, fin Teno), men används ibland även som beteckning för området 
i anslutning till älven. I vissa fall används mer specifika namn, likt Deanuleahki för Tanadalen (jfr Joks 
2015). I denna text används Deatnu, och ändelsen -område eller -älv skrivs ut när en distinktion bedöms 
som relevant.
13  Formulering i nyhetsinslag i Sameradion, 2019-03-07.
14  I Bivdit Luosa – To Ask for Salmon (2018) ger Skuvlaalbmá Áslat Niillas Áslat/Aslak Holmberg 
en översyn av betydelsefulla samhällsförändringar kopplade till fisket i Deatnu. Dessa relateras till: 
nedmonteringen av Siidasystemen till förmån för mer centraliserat styre (Aikio 1992); jordbruksetablering 
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tering av älven 2009 tillsattes en grupp forskare för att göra en översyn av påverkande 
faktorer för fiskebeståndet (Ween 2012). Denna utredning låg som underlag för ett 
nytt kontroversiellt avtal gällande fisket som slöts mellan Finland och Norge somma-
ren 2017.15 Både traditionella kunskapsbärare och den forskargrupp som tillsattes i 
ärendet relaterar överexploateringen av älven till fisketurism, men studier av de bådas 
resonemang visar att de behandlar frågan olika, vilket även ledde till skilda syner på 
adekvata åtgärder (Holmberg 2018).16 Det nya avtalet skulle i praktiken innebära in-
skränkningar av de traditionella fiskepraktikerna och lokalbefolkningens möjligheter 
till fortsatt fiske, medan fisketurismen skulle påverkas i mindre utsträckning, och i 
vissa avseenden ytterligare gynnas (ibid). Många samer ställde sig mycket kritiska, 
både till det nya avtalet och till processen som lett fram till detta, då Sametinget inte 
inkluderats i förhandlingarna17 och árbediehtu inte beaktats i tillräcklig utsträckning, 
vare sig i den utredning som föregick eller i dess resulterande avtal (Ween 2012; Law 
& Joks 2017; Holmberg 2018).

Projektet Ellos Deatnu (sve Leve Tana) genomfördes delvis i protest mot de nya fiske-
regleringarna, vilket de involverade menade inskränker samisk sedvanerätt i området. 
Gruppen utropade ett moratorium, det vill säga ett förhindrande av avtalets verkstäl-
lighet, något som kan användas för att klargöra att någonting inte gäller inom ett visst 
område (Moratoriadoaimmahat, s 2). I fallet Ellos Deatnu utropades ett moratorium 
som stoppade de nya fiskeregleringarna inom Tana-avtalet och krävde att ett nytt 
avtal ska skrivas med urfolksrättigheter i beaktande. Moratoriet formulerades som 
gällande fram till dess att nya överenskommelser gällande fiskereglerande lagstiftning 
förhandlats utifrån lokala samiska representanters villkor och delaktighet i beslutsfat-
tandet (idem, s 3).18 

i området (Ween 2012); nationsgränsdragningen mellan Norge och Finland 1852 med sin försvårande 
inverkan på renskötseln och därmed förändrade livsföringsförhållanden och levnadssätt (Aikio 2005); 
förändrade värdegrunder kopplade till cirkulära ekonomiska system (subsistence economy) och multi-
ekonomiska modeller, till förmån för värdegrunder relaterade till monetära ekonomiska system (Lehtola 
2012c); kristnandets förändrade syn på människans relation till naturen, från en traditionell samisk 
holistisk världsbild där människan är en del av naturen och inte i överordnad position i förhållande till 
annat liv (Helander 2000), till en binär-hierarkisk ordning där människan står i separerat och dominant 
förhållande till naturen, och naturen ses som människans (subordinerade) resurs; infrastrukturell 
utbyggnad av området, genom vilken Deatnu inte längre kommit att utgöra den främsta transportleden, 
och älven blivit åtkomlig för turismfiske (Holmberg 2018, s 40-41). Sedan 1980-talet har bruket 
av traditionella fiskemetoder minskat, parallellt med en ökning av proportionen fångst kopplad till 
fisketurism (Holmberg 2018, s 62).
15  The Working Group on Salmon Monitoring and Research in the Tana River System tillsattes formellt 
2010 av Jord- och skogsbruksdepartementet i Finland och Miljödepartementet i Norge (Erkinaro m.fl. 
2015).  
16  Medan de traditionella kunskapsbärarna framför vikten av att ta med olika faktorers inbördes 
relationer, och de kumulativa effekter dessa får för fiskebeståndet i älven, är det nya fiskeregleringsavtalet 
baserat på en mer fragmenterad forskning (och kunskapstradition) där kvantifierbara variabler gällande 
olika specifika påverkande faktorer, studerade mer isolerade från varandra, ligger som grund för 
verifierbara resultat (Holmberg 2018).
17  Finska och norska Sametinget har exempelvis gjort offentliga skrivelser till både den finska riksdagen 
och till FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter, där de protesterar mot det nya avtalet och 
processen kring detta (Holmberg 2018). Även den finska Riksdagens kansler ställde sig kritisk till 
processen som föranledde det nya fiskeavtalet och menade att jordbruks- och skogsbruksministeriets 
reservation mot att förhandla med Sametinget innan undertecknande av det nya avtalet stred mot 
samiska distriktslagen om lämpliga förhandlingar och bestämmelser i förvaltningslagen om god 
förvaltning (ibid).
18  Se även Ellos Deatnus hemsida: https://ellosdeatnu.com/ (hämtad 2017-12-14).
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I enlighet med Ellos Deatnus moratorium uppmanades lokalbefolkningen att fortsätta 
bedriva fiske som vanligt. Detta inte som en undflyende hållning gentemot den nya 
lagstiftningen, utan som en aktiv motståndshandling, där även utsikten att bli åtalad 
och få saken prövad i domstol ingick. Som artivistisk manifestation av den samiska 
sedvanerätten till fisket i älven lanserade Suohpanterror ett särskilt fiskekort (Fig 47 
och 48). Kortet är utformat likt ett vanligt visitkort – en tryckt handling på grövre 
papper i fickformat. I dess övre vänstra hörn vajar den samiska flaggan som himmel, 
mot vilken den japanska ukiyo-e-konstnären Katsushika Hokusais välkända bild av en 
jättelik våg med berget Fuji i bakgrunden tornar upp sig (The Great Wave off  Kanagawa). 
Längst ner på kortets vänstr hörn finns en QR-kod tryckt. Ifall skannad leder den 
vidare till en webbsida med endast ett innehåll: Texten ”fuck you”. Kortet är utställt 
av ”Ráđđehus meahcis” (SaN. sve ungefär Vildmarksregeringen) och innehåller en text 
på nordsamiska respektive engelska på varsin sida: 

Sápmelaš, dus lea riekti guolástit čáziin, mat gullet du sohkii ja main du mátt-
ut leat guolástan. Dát vuoigatvuohta lea álo leamašan, ja lágat mat dan gom-
ihit, eai leat goassige dovddastuvvon.

As a Sámi, you have the right to fish the waters that belong to your family 
and which have been used by your ancestors. This fundamental right has al-
ways existed according to the tenets of  customary law, and any laws that nul-
lify this right have never been accepted. 

Fig 47. Suohpanterror – Sámi guolástanlobit
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Betalningsreferensen på fiskekortet är ställt till ”Eatnamii/the Land” och datum för 
utfärdande stämplat med beaivi – den samiska solsymbolen. Fiskekortets narrativ 
motsvarar kärnan i Ellos Deatnus motiv för sin protest; ett tydliggörande av rådande 
samiska rättigheter till en livsföring beroende av den del av jorden – det land – en 
tillhör, och ett budskap om att potentiella lagar som inskränker eller underminerar så-
dan sedvanerätt inte bör anses gällande, då något sådant avtal aldrig slutits med samer. 
Betalningsreferensen Eatnamii och solens godkännande som datumstämpel kan ses 
anspela på den typ av fiskepraktiker som Tana-avtalet motverkade, och motståndarna 
förespråkade; de som utgår från och gör árbediehtu. 

Áslat Holmberg, en viktig initiativtagare till projektet Ellos Deatnu, beskriver árbe-
diehtu som ”the foundation for traditional Saami ways of  living as a part of  Arctic 
nature” (2018, s 1). Han är en av många som skrivit om begreppet och betonar att en 
balanserad – och därmed välmående, livskraftig, ståndaktig – natur utgör grund för 
árbediehtu (Kuokkanen 2005; Ween 2012; Law & Joks 2017). Till den typ av kunskap 
árbediehtu åsyftar knyts som regel både teoretisk och praktisk kunskap, vilket innebär 
att kunskapsöverföring, revitalisering och utveckling av árbediehtu sker genom dess 
tillämpning (Guttorm 2011, s 60-63; Holmberg 2018, s 1). Detta innebär således att 
en förutsättning för att praktisera och vidareförmedla árbediehtu är tillgången till land. 
Árbediehtu relateras som regel även till regenerativt leverne med naturen, utifrån vilket 
kunskap i sin tur mynnar (jfr Sara 2003; Kuokkanen 2005; Nergård 2006; Joks 2007; 

Fig 48. Suohpanterror – Sámi Fishing Licence
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Balto 2008).19 Vissa betonar även den andliga dimensionen av árbediehtu (Bergstrøm 
2001; Kuokkanen 2005), även om en sådan inte nödvändigtvis är kopplad till någon 
specifik religion (Guttorm 2011). Rauna Kuokkanen skriver: 

Like many other Indigenous worldviews, the traditional Sami perception of  
the world postulates that the land is a physical and spiritual entity. As human 
survival has depended on the balance and renewal of  the land, the central 
principles in this understanding are sustainable use of  and respect for the land 
and láhi, the earth´s abundance that is given to human beings if  the relation-
ships are well maintained. These relationships with the land are maintained 
by collective and individual rituals in which the gift and giving back are inte-
gral. The intimacy and interrelatedness is reflected in the way of  communi-
cating with various aspects of  the land which often are addressed directly as 
relatives (2005, s 24). 

Láhi är ett begrepp som Kuokkanen kopplar till samisk ”gåvofilosofi” (2005, s 24). 
Hon beskriver láhi som ett koncept som avspeglar en samisk världsbild som förhåller 
sig till naturens överflöd som gåva, genom att medvetet och aktivt erkänna detta ge-
nom återbördande ceremonier och ritualer. Begreppet relaterar till samisk och annan 
urfolkstraditionell världsbild om människan och naturens reciproka relation, vilket 
innebär ett kontinuerligt givande och erhållande, utan tvång utan, tvärtom, i samtycke 
(jfr Kuokkanen 2000, 2005; Kimmerer 2013; Betasamosake Simpson 2017, s 28). 
Som del av árbediehtu och mer specifikt relaterat till fiske (och jakt), använder Áslat 
Holmberg uttrycket och konceptet bivdit luosa, vilket i grova drag handlar om att be 
om fiskens villighet att fångas (Holmberg 2018, s 44).

Tana-avtalet syftade till att begränsa fisket för att främja dess bestånd. Motståndarna 
till avtalet motsatte sig inte initiativet att förändra vissa fiskepraktiker, men betonade 
hur sådana som utgår från árbediehtu gynnar fiskebestånd och älvsliv som helhet (jfr 
Holmberg 2018). Att bedriva fiske som gåva till landet, vattnet, naturen, och därmed 
även människan, var ett av de huvudsakliga argumenten som framfördes av motstån-
darna till Tana-avtalet i Deatnukonflikten. Suohpanterrors fiskelicens fungerade således 
som en giltighetsförklaring av en viss form av fiskepraktik; den som ger tillbaka till 
landet, den som bidrar till älvens balanserade välmående. Motståndarna till Tana-avtalet 
fortsatte även att fiska, öppet, och åtalades. I mars 2019 prövades och frikändes fem 
samer åtalade för olovligt fiske av finska tingsrätten, då denna fann att de nya regle-
ringarna stred mot urfolksrättigheter, med hänvisning till internationella konventioner 
om mänskliga rättigheter.20 

19  Traditionell kunskap behandlas i FN:s urfolksdeklaration och Konventionen för biologisk mångfald (CBD). 
FN-fördraget CBD från 1992 är en global överenskommelse gällande bevarande och hållbart nyttjande 
av biologisk mångfald. Artikel 8 lägger särskild tonvikt vid urfolks traditionella kunskaper: ”Subject to 
national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of  indigenous 
and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable 
use of  biological diversity and promote their wider application with the holders of  such knowledge, 
innovations and practices and encourage the equitable sharing of  the benefits arising from the utilization 
of  such knowledge, innovations and practices” (Article 8, Convention on Biological Diversity, 1992).
20  Sameradion 2019-03-07.
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MORATORIADOAIMMAHAT

Det andra projektet jag vill lyfta fram utvecklades i samband med Ellos Deatnu. Genom 
detta utvidgas moratoriumkonceptet till att ta formen av en digital och kringresande 
”rådgivande service för självbestämmande” (Moratoriadoaimmahat, s 1). Projektets 
titel är Moratoriadoaimmahat på nordsamiska, eller Moratorium Office på engelska (sve 
Moratoriumkontoret), och bakom det står konstnärerna Mihku Ilmara Jenni [Jenni 
Laiti]/Suohpanterror, Jalvvi Anna-Liissá Niillas [Niillas Holmberg] och Čiskke Jovs-
set Biret Hánssa Outi [Outi Pieski]. 21 Kontoret, som Jenni kallar det, förklaras som ett 
konstnärligt, community-baserat projekt genom vilket dekoloniala lösningar erbjuds för 
att förhindra koloniala processer och stödja lokalsamhället att etablera ett moratorium, 
för att därigenom stärka sitt självbestämmande (ibid).

Is colonialism causing you problems? Does some anonymous official deci-
de how your land should be used? Is some stranger ruling over your native 
lands and fishing waters? Are you forced to pay unreasonable maintenance 
and use fees to the government for using your own land? Don´t worry! We 
have a solution to your troubles: a moratorium! By declaring a moratorium, 
you can finally take control. Nobody knows your native lands like you and 
your community do. So why not decide for yourself  how to use and mana-
ge it? A moratorium will ensure that not only your community but also your 
land will get fair treatment.22

Med ett medvetet närmast käckt säljpitchtilltal på Moratoriumkontorets webbplats upp-
manas samer som upplever att ”kolonialismen skapar problem” eller att koloniala 
(utifrån kommande) regleringar gällande markanvändning förhindrar lokal kunskap 
om hur bäst förvalta platsen att råda, att nyttja Moratoriumkontorets tjänster. Det mer 
långsiktiga syftet med dessa är att stärka samiska levnadssätt inom sitt lokala område, 
och att hjälpa människor att leva som samer ”för den balanserade naturens skull” 
(Moratoriadoaimmahat, s 2). Men ”skapar kolonialismen problem” genom exempelvis 
förhindrande lagstiftning, menar Moratoriumkontoret att ett första steg i riktning mot 
självbestämmande är att utropa ett moratorium. För att underlätta etableringen av 
moratorium i sitt lokala område, och därigenom ”indigenisera” (samifiera) regionen, 
erbjuder Moratoriumkontoret ett ”moratorium kit”. Detta kit (paket eller verktygslåda) 
innefattar bland annat tydliga steg-för-steg-instruktioner om tillvägagångssätt för att 
utropa ett moratorium, en mall för moratoriumdeklaration och pressmeddelande, 
skyltar att sätta upp för att markera moratoriumområdet (Fig 49), rekommendationer 
om mediakontakter, samt uppmaningen att synliggöra moratoriumutropandet i sociala 
medier, tillsammans med några föreslagna hashtaggar.23 

Moratoriumskylten är enkelt utformad med en klarröd ram runt svart text och två 
sick-sackade snedställa horisontella linjer mot vit bakgrund. Ovanför linjerna, i skyltens 

21  Projektet finansieras av Kone Foundation, Sámi Artist Council och Arts Promotion Centre Finland 
(Taike). När Moratoriumkontoret turnerar gör det bland annat det i formen av utställning med anhalter på 
olika konstinstitutioner och festivaler. 
22  https://moratoriadoaimmahat.org (hämtad 2020-04-22)
23  Moratoriumkontorets material finns tillgängligt på https://moratoriadoaimmahat.org (hämtad 2020-
04-22).
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MORATORIA

SÁMÁIDAHTTON GUOVLU
DECOLONIZED SAAMI AREA

KOLONIÁLA LÁGAT EAI FÁMUS
COLONIAL LAWS NOT APPLIED

moratoriadoaimmahat.orgFig 49. 
Moratoriadoaimmahat 
Moratoria
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överkant, står med svarta versaler ”MORATORIA” (sve moratorium). Under linjerna, 
i mindre svarta versaler, står på samiska ”Sámáidahtton guovlu”, respektive engelska 
”Decolonized Saami Area”. Därunder, ”Koloniála lágat eai fámus”, respektive ”Colo-
nial laws not applied”. Ingen av de två sick-sackade linjerna når hela vägen från kant 
till kant på skylten. Istället kommer den övre in från vänsterkanten och avbryts strax 
före bildens mitt. Den undre linjen börjar i sin tur löpa strax innan den övre slutar, 
och fortsätter ut genom bildens högerkant (om en läser bilden från väster till höger). 
Linjerna är med andra ord placerade delvis omlott. Detta skapar ett intryck av att något 
är brustet, och i takt med att det första (den övre linjen) börjar avta, har det andra (den 
undre linjen) kommit in och istället tagit vid. Detta skapar ett narrativ om att ovanför 
linjerna – när den första är fortsatt gällande – utropas ”moratoria”, och därmed hindras 
den övre linjen (som kan stå för förhållningssättet, diskursen, praktiken, processen) 
att löpa vidare. Istället tar den andra linjen vid, och i samband med detta öppnas ett 
utrymme för ett dekoloniserat samiskt område, inom vilket koloniala lagar inte gäller. 

Skyltens samiska och engelska undertexter – ”Koloniála lágat eai fámus” respektive 
”Colonial laws not applied” – kan båda översättas till ”Koloniala lagar ej rådande”. 
Den engelska respektive samiska formuleringen i skyltens övre textpartier skiljer sig 
däremot något åt, vilket är värt att notera. Engelskans utrop – ”Decolonized Saami 
Area” – kan direkt översättas ”Dekoloniserat samiskt område”. För innebörden av 
samiskans utrop – ”Sámáidahtton guovlu” – tar jag hjälp av språkvetaren Hanna-Máret 
Outakoski.24 Ordagrant skulle sámáidahtton guovlu kunna översättas till samifierat om-
råde.25 Outakoski påpekar att sámáidahtton är ett medvetet valt ord, som vanligtvis inte 
används. Det anspelar på begreppen dáruiduhttin och suomaiduhttin, vilka betecknar 
de förnorsknings- och förfinskningsprocesser som svepte över Sápmi i syfte att utplåna 
samiska språk och kulturyttringar, till förmån för norskan/finskan och majoritetskul-
turella inslag i områdets samhällen. Sett från samiskt perspektiv är dáruiduhttin ett 
mycket negativt begrepp, eftersom processen kommit att påverka allt i samiskt samhälle 
sedan det blev en offentlig förvandlingsstrategi i Norge, framhåller Outakoski. Även 
om sámáidahtton guovlu ordagrant skulle kunna översättas samifierat område, bör det 
samtidigt förstås som en tydlig politisk markering, menar hon. Det signalerar något mer 
än att ”återförsamiska” något, då den aggressivitet förknippad med dáruiduhttin och 
suomaiduhttin som begrepp och processer bärs med i den samiska ”subvertiseringen” 
av förnorskning och förfinskning. Samtidigt går inte sámáidahttin att jämföra helt med 
exempelvis dáruiduhttin, påpekar Outakoski, eftersom det senare inte handlade om 
att återta eller återuppliva norskhet, utan om att medvetet utplåna det samiska.26 När 
sámáidahttit används är det för att visa aktivt motstånd och egen politisk vilja av att ta 

24  Mejlkorrespondens 8-11 maj 2020. 
25  Guovlu är nordsamiska för riktning eller område. Sámái har i sin böjning en riktande form som bildar 
samiskt, åt det samiska, medan –(da)httit är en kausativ verbändelse som anger att något görs eller ändras 
till något annat. Sámáidahttit betyder således den aktiva processen att förändra eller göra något (mer) 
samiskt, både kulturellt och språkligt; att aktivt samifiera. Sámáidahtton är passiv och participform och 
används här som adjektivattribut, vilket ger betydelsen av att området i fråga gjorts samiskt, ändrats till 
att bli samiskt, eller; ett samifierat område. Sámáidahttin är den substantiva formen av det här begreppet 
och skulle på svenska kunna översättas till samifiering. (Tack till läraren och språkvetaren Hanna-Máret 
Outakoski för hjälp med detta).  
26  I sin aktiva processform sámáidahttit används begreppet idag relativt flitigt inom samisk skolforskning 
(jfr Hirvonen 2003), och syftar då till olika kultursensitiva strategier för att förvandla skolan så att den tar 
mer hänsyn till och sin utgångspunkt i den samiska kulturen och i samiska språk. 
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tillbaka eller förvandla processer, områden och beslut som staterna tagit utan samråd 
med samer, menar hon. I relation till begreppet dekolonisering behåller således även 
begreppet sámáidahttin viss emfas vid det som det ämnar frigöra sig från. Samtidigt 
synliggörs denna reaktiva aspekt av motståndet genom en samisk formulering om att 
området frigjorts – samifierats – vilket i sin tur anspelar på andra specifika samiska 
begrepp. Sámáidahtton guovlu är inget begrepp en utomstående kan väntas förstå, 
menar Outakoski, utan formuleringen riktar sig till införstådda.     

Skyltens samiska respektive engelska utrop (”Decolonized Saami Area”) förenas alltså i 
sina gemensamma element av reaktion mot koloniala processer – inklusive språkliga och 
kulturella, vilka ges viss betoning genom den samiska anspelningen på förnorsknings- 
och förfinskningspolitiken. Den samiska versionen kan tolkas som ett budskap riktat till 
en samisk mottagare eller ”insider” om att detta område har genomgått den kulturella 
assimileringens motsatta process. Den engelska motsvarigheten kan uppfattas av en 
långt mycket bredare publik, en mindre införstådd sådan, och kommer med ett budskap 
som tydliggör att det koloniala inte har här att göra; här är en dekoloniserad zon. En 
annan skillnad som framträder i jämförelsen mellan de två språkliga versionerna är att 
utropet på engelska innefattar just ordet dekoloniserad, till skillnad från den samiska 
motsvarigheten. Här kommer det Jenni Laiti och jag diskuterade något år tidigare, under 
Checkpoint 169 – om dekoloniseringsbegreppets (be)gräns(ning) – till artivistiskt uttryck. 
Markerar moratoriumskylten en zon inom vilken något görs i protest mot kolonialism 
eller som reaktion eller mer direkt respons på något som uppfattas som kolonialt? I 
så fall synliggör dekoloniseringsbegreppet detta. I moratoriets fall betonas genom det 
engelska utropet att området är säkrat från kolonialism. I den samiska markeringen av 
denna zon har ett steg längre bort från det koloniala tagits, då sámáidahtton guovlu – 
trots sin anspelning på koloniala processer – likväl markerar att detta är en samifierad 
zon, där sådana koloniala processer (åtminstone successivt) har tvättats bort. Det 
blir ett utrop som, i större utsträckning än dess engelska motsvarighet, riktar fokus 
mot någonting där bortom det koloniala; sámáidahtton guovlu, en samifierad zon. 
Det dekoloniserande området är därmed på samiska i större utsträckning friat från 
det koloniala, än dess engelska motsvarighet. Fokus, i den samiska versionen, riktas 
därmed mot att här inom pågår något annat än det som rör den koloniala relationen. 
Och som Outakoski påpekar: begreppet sámáidahtton är en sorts nyordbildning som 
bara införstådda kan väntas förstå. 
 
Jenni Laiti berättar om moratoriet i fallet Ellos Deatnu. Hur syftet delvis varit att dra 
en gräns riktad utåt för att förhindra kolonialt maktutövande som går stick i stäv med 
lokal förvaltning och samiska sedvanerättsliga praktiker, delvis att från denna gräns 
blicka inåt, mot det område som innanför gränsen öppnas upp:

Moratorium är reaktivt. Man stoppar en process mellan samerna och staten. 
Men samtidigt är det mycket proaktivt. Så som vi gjort med moratorium är att 
vi har gjort gränser. En gräns mellan oss och dem. Och därigenom skapat en 
egen arena; en egen plats där vi kan vara hur vi vill vara, och vilka vi vill vara.27

27  Jenni Laiti under panelsamtal på Bágo in Books, Jokkmokk, 18 november 2017.
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Den generativa vägran
Jenni Laitis artivistiska verksamhet under denna period är delvis inspirerad av vissa 
akademiker och aktivister i Turtle Island First Nation-kontext, som yttrar tankegångar 
kring koncept om att vägra (refusal). Tsalagi (Cherokee Nation) statsvetaren Jeff  Corn-
tassel skriver att ”Indigenous resurgence means having the courage and imagination 
to envision life beyond the state” (Corntassel 2012, s 89), och sällar sig till dem som 
ifrågasätter möjligheterna att bedriva dekolonisering inom befintliga strukturer; att 
strävan efter statens godkännande inte bara är meningslöst, utan rent av skadligt, menar 
de. Corntassel får medhåll av Yellowknives Dene statsvetaren Glen Sean Coulthard som 
(2014) betonar hur sökandet efter erkännande (recognition) från staten i själva verket 
är kontraproduktivt för urfolkssamhällen, då detta tenderar att resultera i den form 
av kompromisser som varken bidrar till ökat självbestämmande eller livskraftig kultur, 
utan snarare vidmakthåller och återskapar den koloniala maktbalansen. Tillsammans 
med Corntassel skriver Alfred:

Contemporary forms of  postmodern imperialism attempt to confine the ex-
pression of  Indigenous peoples´ right of  self-determination to a set of  do-
mestic authorities operating within the constitutional framework of  the state 
(as opposed to the right of  having an autonomous and global standing) and 
actively seek to sever Indigenous links to their ancestral homelands (Alfred 
& Corntassel 2005, s 603). We do not wait for the colonizers to provide us 
with money or to validate our vision of  a free future; we only need to start 
to use our Indigenous languages to frame our thoughts, the ethical frame-
work of  philosophies to make decisions and to use our laws and institutions 
to govern ourselves (idem, s 614).

Där spelplanen är utformad efter koloniala diskurser kan alltså vinster och förluster 
enbart göras utifrån koloniala spelregler, vilket resulterar i ett upprätthållande av den 
koloniala logiken som spelplan, diskurs, eller föreställningsvärld att röra sig inom. 
Istället, anser de som ansluter sig till Alfred, Corntassel och Coulthards perspektiv, 
kräver dekolonisering ett fundamentalt raserande av koloniala strukturer. Detta kan 
göras genom att vägra att acceptera dessa strukturer som giltiga förhandlingsarenor, 
menar de. Perspektivet står i samklang med den afro-amerikanska, queerfeministiska 
författaren Audre Lordes välanvända metafor om hur ”the master´s tools will never 
dismantle the master´s house” (Lorde [1984] 2003, s 27), vars innebörd hon förklarar 
som: ”They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never 
enable us to bring about genuine change” (ibid). Under senare år har en diskussion 
om just vägran (refusal) som nödvändig strategi för urfolkssamhällens frigörelse och 
utveckling (resurgence) vuxit fram bland urfolksakademiker, särskilt i Turtle Island/
kanadensisk First Nation-kontext.28 Förutom ovan nämnda är Michi Saagiig Nishnaa-
beg sociologen Leanne Betasamosake Simpson (2017) och den politiska antropologen 
Audra Simpson (2007, 2016) väsentliga i sammanhanget. De uppmanar till vägran att 
ge sig in i det koloniala spelet överhuvudtaget, och istället mobilisera och organisera sig 

28  Begreppet, eller konceptet, resurgence – som Corntassel använder ovan – är för dessa centralt, och 
har kommit att användas flitigt i urfolksakademiska och aktivistiska sammanhang. Gina Starblanket 
(2017) skriver "The discourse on Indigenous resurgence has been particularly attentive to the need to 
shift our political efforts beyond state-based land negotiations and towards land-based nation-building 
and resistance strategies, but also to revitalize an ethical and ontological orientation that is informed by 
our relationship to land" (Starblanket 2017, s 28). 



206       DEKOLONISERINGSKONST

utifrån sina egna regler, värdegrunder, system och sanningar. Vad händer om en vägrar 
att låta kolonisatören sätta premisserna, och en varken organiserar eller mobiliserar sig 
som svar på dessa? ställer Betasamosake Simpson som uppfordrande fråga (2017, s 
177). Vända dem ryggen, vända sig inåt, stärka och bygga där, utifrån urfolks egna sätt 
och sanningar, blir delar av hennes svar. I Cultural Anthropologys specialnummer om 
just vägran (2016:31) inleder kulturantropologen och historikern Carol McGranahan 
med en redogörelse för skillnaden mellan vägran (refusal) och dess teoretiska släkting 
motstånd (resistance). Skillnaden utgörs av de riktningar ens ansatser tar, beroende på 
om en gör motstånd eller vägrar. Där motstånd riktar sig till det som utgör problemet 
– inriktar sig på problemet – vänder vägran problemet ryggen. Problemet försvinner 
inte nödvändigtvis, men energin i ens ansatser riktas åt ett annat håll. Att vägra, menar 
McGranahan, är mer än att säga nej, det kan vara generativt och strategiskt (McGra-
nahan 2016, s 319). Tar vi med de affirmativa aspekterna av att vägra, blir det ett sätt 
att se bortom – att vägra något inträde i ens synfält eller fokus – för att istället bereda 
plats för det en vill. Det är den typen av vägran Jenni och jag diskuterar i samband 
med att vi problematiserar dekoloniseringsbegreppets räckvidd.

Aspekter av denna generativa vägran kan ses i projektet Ellos Deatnu. Utropandet av 
moratorium och vägran att förhålla sig till de nya fiskeregleringarna kan förvisso ses 
som handlingar som fortfarande behåller ett utåtriktat fokus; ageranden som fortsatt 
förhåller sig till kolonialt dikterade villkor, även om de vägrar rätta sig efter dessa. Men 
minst lika väsentligt för Ellos Deatnu var det som genom denna vägrans akt istället 
möjliggjordes. I ett reportage av The Independent Barents Observer från debattforum 
Yle Sápmi Arena förklarar Jenni: 

Självbestämmande är det absolut viktigaste för oss: att vi själva kan ta be-
slut, och tar beslut. Men som resultat av kolonialism har vårt folk – vi själva 
– kommit att utgöra de största hindren för vårt eget självbestämmande. Enda 
sättet för oss att bli självbestämmande är att själva bestämma – att ta beslut. I 
Deatnu-fallet började det hela med att vi reflekterade kring hur självbestäm-
mande skulle kunna omsättas i praktiken. Implementeringen av ett morato-
rium i älven blev ett sätt att manifestera detta på.29

Här lyfter Jenni ett viktigt bakomliggande, eller omgärdande, motiv med Ellos Deatnu 
och moratoriet; att etablera en plats för att tillämpa och (således kunna) utforska 
samiskt självbestämmande, utifrån föresatsen (föreställningen om) att sådan rätt till 
självbestämmande vore faktiskt gällande i praktiken. För att få till stånd en implemen-
tering av självbestämmande, krävdes att vägra den underminering av sådant som det 
nya fiskeavtalet innebar – därav utropande av moratorium. Hon framställer det även 
som att samer själva, till följd av kolonisering, förlorat tilltron till att de har (eller borde 
ha) en fundamental självbestämmanderätt i sitt traditionella område, och att detta 
kommer till uttryck genom att samiskt självbestämmande inte längre praktiseras. Ellos 
Deatnu fungerar som ett konstnärligt experiment, menar Jenni, för att få till stånd en 
faktisk tillämpning av rätten till självbestämmande. Detta genom att skapa ett fiktivt 
gällande självbestämmande, en föreställning om att samer har rätten att själva besluta i 
väsentliga frågor gällande förvaltningen av sina områden, och sedan utgå från det som 

29 The Independent observer 2017-08-29, min översättning.
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ett faktum. Hon berättar om ett möte man haft med lokalbefolkningen i Ohcejohka 
kring Tana-avtalet och Ellos Deatnu, tidigt i processen: 

Beaska öppnade mötet. Han menade att vi inte behöver följa staternas avtal, 
utan vi kan göra ett eget avtal som kan godkännas på lokal nivå. Folk bara: 
Verkligen? Kan vi göra det här själva? Ja, vi kan ju göra det. Det är dekoloni-
sering av medvetandet. Här skapar vi förändring.30 

Denna föreställning om självbestämmande – detta medvetna förhållningssätt till själv-
bestämmande som om det vore gällande – skapade i sin tur utrymme för att utforska 
vad samiskt självbestämmande i området närmare skulle kunna innebära i praktiken. 
Jenni beskriver det som att det i sammanhanget var viktigt att kommunicera även denna 
del med lokalbefolkningen – att moratoriet handlade om mer än att vägra följa en 
inskränkande lagändring, utan också om vad denna vägrans akt syftade till att generera:  

Beaska berättade också [på samma möte] att vi har byggt en rörelse på kär-
lek och samiska värden. Bara det att han sa att det här handlar om kärlek; alla 
gamla gubbar och tanter... Stämningen förändrades sådär. Ingen kan säga nå-
got om du säger att det här är kärlek. Allt hat försvinner. En gammal arbets-
partipolitiker kommenterade Beaska och tackade för vad ni gör; att det är så 
fint att höra att ni baserar det här på kärlek.31

Här kopplar Jenni tillämpningen av samiskt självbestämmande till samiska värden, och 
att kärlek har en plats inom dessa. Genom projektet Ellos Deatnu skapades en form av 
”safe space”; en tryggad plats med utrymme att praktisera, utforska och tillämpa det 
där andra, det en vill se, det bortom det koloniala, under vistelsen på ön. Att slå vakt 
om urfolksrättigheter genom att vägra acceptera staternas inskränkning av fiskerätten, 
var alltså bara delvis projektets motiv. Att genomföra projektet och utforma vistelsen 
på ön Čearretsuolu utifrån samiska värdegrunder, styrelsemodeller, kunskaper och 
metoder var dock minst lika centralt.32 Jenni berättar om processen med att komma 
till ön. Hur viktigt det var att få det hela förankrat, inte bara hos de lokala traditionella 
förvaltarna av området, utan också av ön själv, inklusive dess icke-mänskliga förvaltare:

Först tog vi kontakt med ön. Vi åkte inte dit, utan var bara runtikring. Vi tog 
kontakt med släkten som traditionellt använder området för att föra dialog 
med dem. Det var en lång process. Det går liksom inte att bara åka dit på 
fika och berätta vad vi tänkt göra. Det tar tid, och krävde inte bara ett besök, 
utan flera. Kanske tre gånger var vi där och diskuterade med flera personer i 
släkten innan det var klart. Ön tillhör ett område som släkten använder, men 
själva ön använder de inte. Den tillhör och används av fåglarna. Så det var 
lite etiskt svårt. Får vi tillåtelse av ön? Får vi tillåtelse av fåglarna? Släktperso-
nen som stod i kontakt med ön stod också i kontakt med fåglarna. Han frå-
gade ön om lov och fåglarna om lov. Det var en lång procedur. Att fråga om 
lov är inte bara att fråga och sedan göra; det tar tid.33 

30  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2017.
31  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2017.
32  Det ligger utanför studiens ram att gå närmare in på själva verksamheten på ön.
33  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, september 2017.
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Jenni beskriver här processen kring Ellos Deatnu och vistelsen på ön som att basera sin 
praktik – sina handlingar – utifrån perspektiv om naturen som okränkbart, medvetet, 
kommunikativt subjekt. Till dessa väger hon in vikten av att be platsen, inklusive 
dess människor och djur, om lov att vistas där. Perspektiv som kan härledas samisk 
traditionell kunskap, árbediehtu (Kuokkanen 2000, 2005; Holmberg 2018). Samtidigt 
uttrycker hon en ödmjukhet inför assimileringens urvattning eller omintetgörande 
av denna typ av kunskapstradition – att aspekter av dessa kunskaper och relaterade 
praktiker gått förlorade, men att det inte får hindra en från att likväl utgå från det som 
finns kvar att tillgå:

Ön lärde oss om kommunikation och om att be om lov. Och att be om lov, 
det gör man inte bara en gång, utan ständigt. Hade vi inte gjort det ordent-
ligt någon gång, så kom vi inte till ön. Vi hade lånat båtar med motorer. Tre 
gånger efter varandra gick motorerna sönder för att vi inte hade bett om lov 
eller ön inte gett oss tillåtelse att komma.34 

Hon beskriver Ellos Deatnu-projektet som en utforskande process, som utgick från 
vissa centrala perspektiv och principer, men som successivt fick växa fram tillsammans 
med platsen och de som deltog:35

I början hade vi bara en vision om ön. Sedan växte det från det medan vi job-
bade. Allt som hände under sommaren, att vi fick lokalbefolkningens stöd och 
började bilda en rörelse; vi hade ingen aning om det under midsommarn. Så 
det är jättefint; att skapa något så stort med alla. Alla är inkluderade, alla är 
välkomna, och alla har ordet. Det är viktigt. Det har varit jättefint att få hjälp 
på ön. Äldre samer har varit med och guidat och hjälpt oss. Vi har diskuterat 
mycket om samisk bestämmelse, förvaltning, traditionell kunskap och, inte 
minst, kärlek. Allt det vi har byggt här baseras på samisk traditionell kunskap 
och kärlek. Jag tror ingen av oss tidigare gjort en så stor dekoloniseringspro-
cess. En av de största och finaste grejerna med den här processen är att vi 
som grupp aldrig känt oss så [förankrade i] det existentiella som finns på ön 
och i vår community.36

Jenni talar om både Ellos Deatnu och Kontoret som konstnärliga experiment om självstyre 
och självbestämmande. Under vistelsen på ön Čearretsuolu var konstnärliga inslag också 
en del av den sociala faktorn och ett verktyg för synliggörande och mobilisering kring 
projektet och dess självbestämmandegörande syfte. Förutom konstutställningar (med 
bland annat Suohpanterror) på Čearretsuolu och en musiktillställning som drog till sig 
uppemot 700 besökare har konstverk skapade i samband med vistelsen på ön ställts ut 
i andra sammanhang därefter. I samband med sommaren på Čearretsuolu utropades 
ett moratorium i närliggande Ohcejohka, och året därpå utfärdade samebyarna och 
renbetesdistrikten med marker i Nása (svensk/norskt gränsområde) ett moratorium 

34  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018. 
35  Att inkludera processen som leder till kunskap är även något som vägs in i begreppet árbediehtu. 
Jelena Porsanger (2010) beskriver árbediehtu som att kunskap både är själva informationen och 
processen, det vill säga görande som leder till information. Inom samisk pedagogik betonas även denna 
praktik-baserade kunskapsförmedling och den utforskande processen som leder en till kunskap. Till 
skillnad från att kunskap ges så görs kunskap, vilket gör att det tillåtande utforskandets moment är 
centralt (Hirvonen 2003). 
36  Ur Jenni Laitis föredrag på litteraturfestivalen Bágo in Books, Jokkmokk, 18 november 2017.
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gentemot gruvföretagets Elkems exploateringsplaner. I samband med norska närings- och 
fiskedepartementets inspektion på plats samlades ett 70-tal personer till manifestation 
i opposition mot den planerade gruvan (Samefolket 2018). Initiativtagaren till morato-
riet och manifestationen, musikern Sara Ajnnak, lutade sig i detta arbete mot Kontorets 
moratorium-kit och erfarenheterna ur moratoriet kring Ellos Deatnu. Jenni menar att 
Ellos Deatnu blivit mer av en rörelse för görande av samiskt självbestämmande, än ett 
enskilt projekt, och hon får medhåll av finska Sametingets dåvarande president Tiina 
Sanila-Aikio. Vid debattforumet Yle Sápmi Arena säger Sanila-Aikio: 

I believe that Ellos Deatnu has begun an era that we don’t even understand 
yet. I believe the movement has opened the way for us. If  a method that 
works has now been applied in Utsjoki, maybe people will also start to use 
it in other areas. I believe that our community, people and nation will show 
us which way to go.37

Denna rörelse kommer till vidare konstnärlig manifestation genom det tredje artivistiska 
systerprojektet jag vill lyfta; Rájácummá. 

RÁJÁCUMMÁ

I det större artivistiska projektet Rájácummá ingår flera verk, signerade Jenni Laiti, Niillas 
Holmberg och Outi Pieski (2017 – 2018). Samtidigt är det som helhet ett projekt som 
innefattar långt många fler som lever och verkar i Deatnuområdet.38 När jag träffar 
Jenni i januari 2018 är hon mitt uppe i en process av att resa runt med Niillas Holmberg 
i Deatnuområdet för att samla in berättelser om platsen: 

Vi bestämde i [projektet] Rájácummá att själva platsen och människornas be-
rättelser om platsen är själva grunden till verket. Det vi gör med Rájácummá 
nu är att vi håller på och kommunicerar med det lokala folket och platser-
na. Det är viktigt att syftet med verket kommer från därifrån. Det är inte nå-
got vi kan bestämma; att det här är viktigt. Utan det är viktigt att det kommer 
därifrån. Så vi intervjuar folk och plockar sedan berättelser ur det – det är en 
spännande process, jag har aldrig haft så mycket flow och energi som när vi 
gjort den här researchen!39

Förutom att basera verkets berättelser i de faktiska platser det utgår från och gestaltar, 
menar Jenni att det även funnits en konfliktlösande, och därmed kollektivt samman-
svetsande, ambition i projektet Rájácummá: 

Det finns ganska stora konflikter mellan platserna, mellan nedre Tana och 
Karasjok, Anárjohka. Så Rájácummá handlar också om att få folk att känna 
att ”hey, det här verket berättar något om vårt liv”. Så det är ett försök att 
förhandla mellan konflikterna också. Att de visar att det här; att vi pratar om 

37 The Independent Barents Observer 2017-08-29.
38  I Outi Pieskis utställning Čuolmmadit (2018-2019, EMMA) beskrivs Rájácummá som ett 
”searvvušdáiddalaš birasdáiddaprošeakta/environmental community art work”.
39  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, januari 2018. 
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samma sak. Om verken kan berätta viktiga berättelser från platsen så kanske 
folk också inser att vi är eniga om de här grejerna.40

MS: Så verket blir ett sätt att skapa dialog mellan de olika konfliktparterna?

Ja, absolut. Och samtidigt berättar det viktiga berättelser som finns där. Till 
exempel den första delen handlar om vår relation till naturen. Och jag tror 
att den andra eller tredje delen kommer handla om reciprocity.41 På något sätt 
om hur tar vi hand om naturen. Att vi tar och ger tillbaka – hur gör vi det.42

Platsens berättelser resulterar i de delverk som ingår i det större Rájácummá. Ett sorts 
berättelseverk som tar form genom installation, poesi och litografi, och som uppträder 
ute i naturen, i utställningar inomhus och i sociala medier. I närheten av Ochejohka, 
på finsk sida Sápmi, uppfördes totalt åtta delverk inom ramen för Rájácummá. De är 
utformade på samma sätt: enskilda ord på meter-stora skyltar, som tillsammans bildar 
en mening.43 Var och en mening placerad på var och en plats, som tillsammans bildar 
betydelsefull helhet och genom sina placeringar ramar in stora delar av Deatnu – 
Tanaälvens område. I det första verket reser sig ur marken fyra ord, skrivna på varsin 
stor, vitmålad skiva: 

gažaldat     eana     vástádus     eana 

På svenska: Frågan jord, svaret jord. Ett perspektiv, konstaterande och en mening 
som också fanns med i det samiska manifestet som lästes upp för kultur- och demo-
kratiminister Alice Bah Kuhnke, två och ett halvt år tidigare, under den performativa 
akten Sámi Manifesta 15.44 Frågan jord, svaret jord kan ses som ett perspektiv som 
genomsyrat processen med att välja ut de specifika platserna för skyltarnas placering. 
Jag frågar Jenni hur detta gått till, varpå hon svarar att "det var kanske mer som att 
platsen valde oss".45 Hon berättar om Rájácummás tillblivelse. Önskan att göra något 
konstnärligt ute i naturen i området hade uppstått under ett tidigare samarbetsprojekt 
med Outi Pieski, där nationsgränserna stått föremål för problematisering: 

Jag var ute och körde på Finnmarksvidda någon gång i våras och fick inspi-
ration. Jag bara såg något där i naturen och bara måste ringa henne [Pieski]. 
”Vi måste göra det här”. Så vi gick på platsen och började planera, och var 
där ganska lång tid och bara kommunicerade med platsen och tänkte hur det 
skulle gå till, och bad om tillåtelse från platsen. Och sedan, okej, vi har till-
låtelse här, och vi kan göra det här. Det känns då liksom som att platsen har 

40  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018. 
41  Reciprocity betyder på svenska reciprocitet, dvs. ömsesidighet, och är ett genomsyrande koncept i 
urfolksmetodologiska, -epistemologiska, -ontologiska, -axiologiska sammanhang (Kuokkanen 2000, 2005; 
Kovach 2009; Louis 2007; Wilson 2008; Porsanger 2010; Reid & Taylor 2011).
42  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018.
43  För fotografier på skyltinstallationerna, se Outi Pieskis webbsida, http://www.outipieski.com/
installations-collages/kiss-from-the-border/ (hämtad 2020-08-16).
44  Punkt nummer två i manifestet lyder: ”För att allting börjar och slutar med Eanan, Moder Jord. Eanan 
är grunden till allt. Eanan är både frågan och svaret, och inget definierar oss bättre än hon […]” (se 
Appendix I).
45  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018.
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bett om att vi gör det här. Att verket är en naturlig del av den. Att: of  course!46

I takt med att platser ger sitt godkännande växer mening efter mening fram på skyltar. 
Poetiska strofer som tillsammans bildar helhet:

gažaldat eana, vástádus eana / álo álmmastit miehterávdnjái, miehtemur-
rii álo njáskat / johka ieš min šaldi / buhtes čáhci, sáivaluohti / leavvedolgi 
várjalussan / buressivdnádus / váldit dušše maid dárbbaša / vástádus eana

land is the question, the answer is land/ scoop the water along the stream, 
cut the branches along the grain / let the river be the bridge / clean water, 
the sacred song / lucky feather as an amulet / blessing / only take what´s 
needed / the answer is land47

Sin storlek till trots, och det i övrigt öppna, karga landskapet, är skyltarna synnerligen 
subtila. De smälter in. Som stigna ur marken likt dess bokstaverade andetag. Att utforma 
skyltarna på detta sätt svarar mot den grundläggande ambitionen bakom projektet 
Rájácummá, som Jenni berättat om; att verket ska komma ur platsen. Formatet ansluter 
även till det poetiska verkets större narrativ om att existera och handla på sätt som inte 
stör naturens balans, utan tvärtom förhåller sig till och följer dess flöde och form; álo 
álmmastit miehterávdnjái, miehtemurrii álo njáskat / scoop the water along the 
stream, cut the branches along the grain.

Att be platsen om lov var, likt i Ellos Deatnu, även här en fundamental del av den arti-
vistiska processen, och ett förmedlat narrativ genom verken i sig; frågan jord, svaret 
jord, med ett svar, en välsignelse genom lucky feather as an amulet / blessing.48 

Den generativa gränsen
Projektet och verkets titel Rájácummá bygger på en sammanslagning av orden rájá 
och cummá. Rájá är en finsk/meänkieliinfluerad form av nordsamiskans rádji, vilka 
båda relaterar till ordet gräns. Dess böjning står i genitiv, vilket indikerar ägande eller 
tillhörande, dvs. gränsens. Cummá är nordsamiska och betyder kyss eller puss. Rájá-
cummá skulle med andra ord ordagrant översättas gränsens kyss, eller gränsens puss.49 
I kommunikationen av konstprojektet Rájácummá på engelska, som bland annat görs 
i samband med Outi Pieskis utställning Čuolmmadit, översätts ”rájácummá” till ”kiss 
from the border”. Verkets titel och skyltarnas omringande placering av Deatnuområdet 
indikerar således i första hand att detta verk manifesterar en gräns. Genom cummá 
signaleras att denna gräns figurerar där som någon form av kärleksyttring. Gränsens 
kyss, en kyss från gränsen; en kärlekshälsning, med gränsen som avsändare.

Jenni berättar att Rájácummá är en följd av Ellos Deatnu; ett sätt att bygga vidare på som-
marens stämning under hösten. Jag frågar henne om gränser var något de diskuterat 
under Ellos Deatnu, och hon menar att det inte hade varit något explicit tema på det 

46  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018.
47  Versernas ordning och engelska översättning ur Čuolmmadits utställningsbok: Outi Pieski: Čuolmmadit 
12.9.2018 - 6.1.2019, EMMA - Espoo Museum of  Modern Art Publication 64/2018.
48  Strof  ur det poetiska berättelseverket Rájácummá. 
49  Tack Hanna Outakoski för utredning av grammatiskt trassel.
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sättet, men utifrån diskussionerna om självstyre och självbestämmande, hade gränsens 
roll kommit att aktualiseras: 

Om vi pratar om självständighet eller självstyre, så vilken betydelse har gränser-
na inom det? Behöver man gränser? Och vilka gränser behöver man? Och hur 
vill man göra inom dem? För om man vill ha självstyre så måste det vara inom 
något område, och för att ha ett område så måste gränser dras. Det går inte 
bara att man ”Okej, vi styr själv här”. Man måste dra gränserna någonstans.50

I Rájácummá hade de velat fånga upp relationen mellan gränsen och självbestämmande 
plats, för att laborera vidare med dessa teman. När hon säger att gränsen behöver 
dras någonstans för att definiera området frågar jag om det är det fysiska, geografiska 
området hon menar. Svaret blir: 

Exakt. Det blev liksom ett sätt att ge ramar åt diskussionen. Det blir lättare 
att formulera den om man har något mer konkret att utgå från. Om man vet 
att det här är grejen, då kan man ställa frågan, vad ska vi ha här inne? Jag tror 
att Deatnuområdet skulle kunna fungera som ett självständigt område, men 
att folk kanske själva inte tror det. Så det här blir ett sätt att formulera en vi-
sion, och se vad folk tänker om den.51 

Att genom gränsdragningen definiera området, och därmed sätta ramarna för visionen, 
skapas ett annat utgångsläge för diskussionen. Den tillåts utgå från att självbestäm-
mande inom ett visst område redan råder, och kan veckla ut sig utifrån det. Under 
litteraturfestivalen Bágo in Books (Jokkmokk november 2017) förklarar Jenni: 
 

Precis som Ellos Deatnu och Moratorium [Moratoriumkontoret] är Rájácummá ett 
sätt att sätta gränser och att själv definiera sitt eget område. I det här verket 
tänker jag mer att det skulle skapa lokal debatt om självstyre. Att okej, nu har 
vi skapat gränserna. Men vad ska vi göra inom dessa? Vad finns där, och vem 
är jag i det? Om det handlar om självbestämmande, hur ser i så fall vår själv-
bestämmelse ut? För i det samiska samhället har vi inte kommit så långt, så 
konkret till att så här vill vi förvalta och leva.52

Jenni postar ett inlägg på Instagram.53 ”Máilmmi čáppa kárta” (sve ungefär världens 
vackraste karta), ”A vision for the future. Making invisible visible” står det i inlägget 
jämte en digital kopia av Outi Pieskis litografi (Fig 50).54 Rájácummás karta förestäl-
ler en sorts kartbild omfattandes ungefär Sandland (Norge) i väst, Varangerhalvøya 
nasjonalpark (Norge) i öst, Tieva (Finland) i syd och ca 100 km ut i Ishavet från den 

50  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018.
51  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018.
52  Jenni Laiti under panelsamtal på litteraturfestivalen Bágo in Books, Jokkmokk 18 november 2017.
53  Postat inlägg den 5 oktober 2018.
54  Litografin (56 x 50 cm) har bland annat figurerat som del i Outi Pieskis utställning Čuolmmadit (12 
september 2018 - 6 januari 2019, EMMA - Espoo Museum of  Modern Art, Finland), vilken även 
berör det större projektet Rájácummá, samt Ellos Deatnu och Moratoriadoaimmahat/Moratorium Office/
Moratoriumkontoret. Medan Pieski kallar litografin Rájácummá, och inte särskiljer det från övriga delar som 
bildar Rájácummás helhet, har jag i denna text valt att kalla detta verk Rájácummás karta för att särskilja 
det från Rájácummás övriga delverk. Det är även som Rájácummás karta Jenni Laiti och jag hänvisat till det 
sinsemellan när just denna del av verket varit på tal.

Fig 50. Outi Pieski –Rájácummás karta
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nordligaste kustpunkten. Bildens landområde är återgett i en skiftande ljusbeige ton. 
Genom en annan något mörkare beige ton som går åt brungrått framträder kartbil-
dens vatten; Ishavet och älven Deatnu, inklusive dess biflöden. I bildens övre mitt står 
skrivet ”Ellos Deatnu!” i versaler, återgivna i samma färgton som kartbildens landom-
råden. Kartbildens vatten – Deatnu med alla sina biflöden – är inte enbart markerade 
genom kontrasterande färg, utan dess område ringas även in av en text i rött. Orden, 
meningarna, som utgör denna text består av samma poetiska strofer som återfinns på 
skyltarna i naturkonstverket Rájácummá. Små röda punkter innanför denna textgräns 
markerar platserna för skyltarnas placering i naturkonstverket. 

Den röda färgen på texten i Rájácummás karta bryter av som kontrast mot den i övrigt 
beige-grå bilden. Den rödfärgade texten, som i sig fungerar som gränsmarkering, placerar 
detta verk i dialog med tidigare artivistiska sammanhang där bland andra Jenni varit 
drivande. Här återskapas därmed ett narrativ som använts i flera andra kontexter inom 
åren och ramen för denna studie. Den röda, poetiska gränsmarkeringen på Rájácummás 
karta anknyter till de röda linjer som drogs under klimaträttvisemanifestationerna i 
anslutning till COP21 i Paris (Sandström 2017), och de röda linjer som drogs i protest 
mot projektet Arctic Railway; byggandet av en järnväg för att transportera fyndigheter 
från det smältande Arktis till Sydostasien, genom renbetesland på finsk sida Sápmi 
(se Quinn 2019). Ett uttryckt budskap i samband med dessa rödfärgade symboliska 
gränsdragningar var att ”vi är den röda linjen” (Sandström 2017). Jenni Laiti vidareut-
vecklar sina tankar om att vara den röda linjen i ett av våra samtal:

När man hela tiden är arg på allt, skapar man bara mer dålig energi. Man 
kan göra bra saker med bra energi. Skapa något nytt som kommer ur kärlek. 
Kärlek behöver inte vara att la la la, alla älskar varandra och allt är bra. Det 
kan vara den där dekoloniserande kärleken. Att säga nej är också att älska. 
Att säga nej till en gruva betyder att älska platsen, att beskydda platsen från 
extraktivism. ”Vi är den röda linjen” betyder att vi älskar allt det där som är 
bakom den röda linjen.55 

Vi samtalar om att någonting händer när det individuella självet utvidgas till att innefatta 
det kollektiva självet, platsen, naturen, alltet i självet. Att då blir min kärlek till platsen, 
som Jenni är inne på, också en kärlek till mig själv, som en oavkortad del av platsen. 
Då blir även en bristande kärlek till platsen/omgivningen, en bristande kärlek till mig 
själv. Ett skadligt ingrepp i platsen, som t.ex. en gruva eller en skogsskövling, blir ett 
skadligt ingrepp även i mig. Vi är den röda linjen – den röda linjen är oss. Genom 
sådan reciprok formulering skapas ett narrativ om att det individuella och kollektiva 
självet både utstår och kräver samma behandling av mig och oss som av naturen – då 
vi i förlängningen är en och samma; två subjekt i inter-relation. Att vara den röda linjen, 
och att den röda linjen är en förlängning av platsen, kommer till tydlig manifestation i 
Rájácummás karta, genom att den röda gränsmarkering som används i verket utgörs av 
de poetiska strofer som, i sin tur, bygger på de berättelser som mynnar ur platsen som 
gränsen med sina ord definierar. I Rájácummá tar platsens ”vi” form av en gränsens ”vi”. 
Och det som vi:et-gränsen gör är att blicka tillbaka in mot vi:et-platsen och återberätta 
berättelserna som därur mynnat. Berättelserna som kanske kan fungera konfliktlösande 

55  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, april 2018.
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för platsen, som Jenni yttrade förhoppningar om i vårt samtal. Stroferna som fångar 
något principiellt viktigt att kunna enas kring. Stroferna som bygger på berättelser 
som utgår från området som självbestämmande. Stroferna som återspeglar vad detta 
självbestämmande handlar om: Gažaldat eana, vástádus eana / Land is the question, 
the answer is land / Frågan jord, svaret jord.    

Samiskans ”eana” (SaN) betyder både land och jord (Svonni 2013). Medan ”jord” 
för tankarna till planet och natur, signalerar ”land” betydelsen geopolitiskt område. 
Medan samiskans Eanan behåller såväl Jorden och naturen, som platsen, territoriet i 
sin innebörd, drar de svenska respektive engelska motsvarigheterna åt olika håll, och 
vittnar om ett mer fragmenterat perspektiv. Den engelska versionen av Rájácummás 
poetiska strofer gažaldat eana, vástádus eana gör att betydelsen av nordsamiska 
”eana” betonar riktningen ”land”. När verket handlar om självbestämmande framträ-
der tillgången till platsen, ett definierat område med rätten att bestämma inom, som 
avgörande i Rájácummás engelska version (eller utifrån sådant perspektiv på innebörden 
av ”land”). Den stora stötefrågan gäller makten om området, det stora svaret för vad 
genuint självbestämmande innebär blir rätten till land, i territoriell betydelse: Land is 
the question, the answer is land. Svenskans ”jord” (eller ifall ”Earth” hade använts i 
verkets engelska version) riktar istället frågan och svaret för samiskt självbestämmande 
i riktning mot förhållandet till naturen. Utifrån de perspektiv och praktiker som lyfts 
fram som centrala i såväl narrativ som processerna kring Rájácummá som Ellos Deatnu 
och Moratoriumkontoret, ringas traditionell kunskap – árbediehtu – in som avgörande 
för vad samiskt självbestämmande handlar om. Frågan jord, svaret jord, riktar fokus 
mot regenerativt leverne i reciprok, interrelation med naturen. Strofen signalerar att 
kunskapen/svaret kommer ur naturen, och det är även naturen som frågan gäller. ”För 
att allting börjar och slutar med Eanan”, som det samiska manifestet ett par år tidigare 
fastslog, går här igen som narrativ (se punkt 2, Sámi manifesta 15, Appendix I). I den 
samiska versionen av verket Rájácummá – den huvudsakliga versionen av verket – kom-
mer de multipla innebörderna av ”eanan”, respektive frågan och svaret om innebörden 
av självbestämmande, till enat uttryck. Samiskt självbestämmande framträder som såväl 
rätten till land som landbaserad praktik och kunskap. Natur och kultur sluter upp i ett 
och samma, det materiella och sociala blir varandras förutsättningar.

Det externa hotet som Jenni bekymrade sig för i kapitlets inledning – det som hon 
frågade sig om en kunde vägra i försök att generera utrymme för ”det där andra” – 
framstår i processen kring Rájácummá som frånvarande, och delvis även så i Ellos Deatnu. 
Här handlar det inte längre om ett ständigt närvarande motstånd mot kolonialism, 
utan tvärtom finns väsentliga moment där fokus enbart riktas inåt, mot tillämpningen 
och prövandet av de perspektiv och praktiker som Jenni och de andra involverade i 
projektet vill centrera sin verksamhet och sina visioner kring. Här skapas utrymme att 
vara, oavsett kolonial relation. Som friad från sådan behöver deltagare i dessa projekt 
inte inta position som motståndare, utan kan delta enbart utifrån föresatsen att vara 
självbestämmande. Här kommer på så vis visionen om Jennis vidare arbete, som hon 
berättade om dryga året innan på Ájtte, till manifestation: 

Den kreativa spacen är något helt annat än den koloniala realiteten. Vi vet att 
den koloniala realiteten finns, men det där att skapa något nytt; ibland behö-
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ver man bara bryta ner de där relationerna med kolonialismen för att kunna 
skapa något helt nytt.56 

Genom Rájácummás karta framträder detta innanför-riktade fokus genom en särskild 
betoning. På litografin framträder den rödfärgade poetiska självbestämmande-gränsen 
som tudelare mellan ett tydligt kontrasterat utanför och innanför. Innanför gränsen 
framträder Deatnu tillsammans med alla sina utlöpare och Rájácummás övriga verk 
markerade med röda punkter. Utanför denna gränsmarkering är kartbilden innehålls-
lös, i jämförelse närmast av-definierad. Det skapar en berättelse om att vad som än 
försiggår, så försiggår det här inom. Det koloniala finns inte med inom detta synfält. 
Det koloniala är förlagt i det omarkerade, oväsentliga. Det koloniala har vägrats, vänts 
ryggen, ignorerats. Det koloniala finns inte med på denna karta, utan har tvärtom aktivt 
osynliggjorts. Dekolonisering som begrepp för att ringa in vad som försiggår här inom 
blir därför även, bokstavligen, missvisande. 

GRÄNSENS PLATS och GÖRANDE: 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Artivistiskt laborerande med gräns och plats, och betydelser av sådana i förhållande 
till självbestämmande, har varit huvudsakligt föremål för detta sista empiriska kapitel. 
De artivistiska projekten Ellos Deatnu, Moratoriumkontoret och Rájácummá rör samtliga 
området Deatnu. Älven Deatnu utgör nationsgränsen mellan Finland och Norge, och 
det nya fiskeavtalet som de norska och finska staterna kom överens om hänvisas till 
som ”gränsälvsavtalet”.57 Deatnu som gräns mellan Norge och Finland är ett sätt att 
se den. Ett annat perspektiv är att se Deatnu som det band som knyter samman de 
familjer som lever tillsammans på vardera sidan om samma älv. Rauna Kuokkanen gör 
detta i sin avhandling Toward the hospitality of  the Academy: the (Im)possible Gift of  Indigenous 
Epistemies (2004). Hon beskriver hur hela Deatnudalen utgör hemmet, och snarare än 
gränsen; ”Deatnu[river] was the main johtolat – a Sami word signifying passage, way, route, 
channel, connection. [...] In short, everything and everybody moved along the river” 
(s 21). Hon refererar också till den samiska musikern Mari Boine som i sin barndom 
förbluffades över uttryck om ”andra sidan älven” som främmande land, när hennes 
familj levde sida vid sida, om än på var sin sida av älven. ”Only later she learned that 
colonization had divided her homelands into different countries and in that process, 
her home river had become a marker of  these artificial boundaries” (idem, s 22). Var 
gränser dras och vad som definieras som gränsmarkörer är i allra högsta grad kon-
struktioner. De fysiska gränserna konstrueras och framträder som sådana utifrån ens 
förhållande till den fysiska platsen. Älven som gränsen som delar ett område i fler (likt 
norskt territorium respektive finskt), eller bandet som binder samman samma område 
i ett (likt Deatnu). Den dominerande diskursen om vilka gränsdragningar som är de 
relevanta vägleder politiken som dikterar förhållandet till platsen, och politiken som 
dikterar förvaltandet av platsen vägleder diskursen om den (jfr Foucaults diskursiva 
formation i Hall 2013, s 29). Ellos Deatnu dekonstruerar nationsgränserna, luckrar upp 
det som Finland och Norge lyder under. Där Tanaälven separerar Norge från Finland, 

56  Dokumenterat samtal med Jenni Laiti, februari 2018. 
57  Sameradion 2019-03-07.
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samlar Ellos Deatnu människor från området, oavsett kolonial separation, på ön mitt 
i Deatnu; den som binder oss samman. Let the river be the bridge, ljudar Deatnus 
röster genom berättelseverket Rájácummá.58

I Ellos Deatnus och Moratoriumkontoret dras nya gränser för områden, som betonar hur 
dessa områden bör förvaltas, respektive inte. Såväl Checkpoint 169 som Ellos Deatnu och 
Moratoriumontorets gränsmarkeringar görs i form av protest eller som reaktion på mer 
eller mindre specifika koloniala processer. Rájácummá tillkommer däremot inte som 
en direktaktion eller reaktion på någon specifik händelse, utan här skapas medvetet 
platsen för självbestämmande utan omedelbart akut yttre hot. Jenni Laiti betonar 
hur hon vill fokusera sitt arbete på att stärka samer och det samiska, den koloniala 
relationen förutan. Samtidigt är Rájácummás gränsmarkering väsentlig. Jenni beskriver 
gränsen som förutsättning för att definiera ett område, och detta definierade område 
som väsentligt visionärt ramverk, inom vilket en sedan kan utforska självbestämmande 
utifrån den plats en – genom visionen – själv bestämmer över, styr inom. Verkets titel 
Rájácummá – gränsens kyss – kan i sådant sammanhang förstås som en kärleksförklaring 
till själva gränsen som fenomen. Gränser och gränsdragningar upphöjs eller belyses som 
fundamentalt existentiellt väsentliga, oavsett hur konstruerade och förhandlingsbara 
och föränderliga de är.

Gränsens riktning och dekoloniseringens rum
De artivistiska sammanhang som behandlats i detta kapitel går i olika riktningar och 
omfamnar olika rum. ILO 169-narrativen som diskuterades i anslutning till Suohpanter-
rors utställning Checkpoint 169 ser jag som utåtriktade; narrativ som är ställda i dialog 
med svenska staten, finska staten, eller möjligtvis en röstberättigad opinion inom dessa 
stater. I dessa narrativ ställs krav på stärkta landrättigheter för samer, samtidigt som 
de uppmärksammar en politisk ovilja att säkra urfolksrättigheter, trots att juridiska 
formuleringar redan finns utarbetade och färdiga att tillgå. Genom narrativen i Suoh-
panterrors samlingsutställning riktas även kritik mot att befintliga urfolksrättigheter inte 
respekteras. Den gräns som Checkpoint 169 markerar framträder således som en som 
egentligen borde vara tydlig, och signalerar att gränsen för samiskt självbestämmande 
går vid land. Även Ellos Deatnu och Moratoriumkontoret har en utåtriktad dimension i 
sina gränsdragningar, där synliggörandet av en aktiv vägran att förhålla sig till koloniala 
spelregler är väsentligt. Samtidigt medför denna vägran i dessa artivistiska projekt en 
inåtblickande riktning, där syftet med de markerade gränsdragningarna är att skapa 
en plats som säkras från det koloniala (exempelvis lagar). Projekten skapar en tryggad 
plats att bedriva en verksamhet som utgår från samiska sätt och värdegrunder på – ett 
tryggat rum att agera ut sitt ”samiska” eller icke-koloniserade jag/vi i. Detta skapande 
av tryggade platser är även något som lyfts som väsentligt för dekoloniseringsprocesser 
inom litteraturen – att dekolonisering kräver att plats frigörs för att skapa utrymme 
för att där inom utforska och göra saker på ”sitt sätt”, med den berörda gruppens sätt 
och sanningar centrerade (Tuhiwai Smith 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015, s 691).

I förhållande till kolonialmakten – i den utåtriktade dimensionen i dessa projekt – är 
tonen hård och budskapen tydligt markerade. Vapenförsedda gränskontrollanter sätter 
stopp för ockupationens intrång i Checkpoint 169. ”Fuck you” hälsar Suohpanterrors 

58  Strof  ur det poetiska berättelseverket Rájácummá
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fiskekort från en ”decolonized Saami area” eller ett ”Sámáidahtton guovlu” – ett ”sa-
mifierat område” – utropat med aggressivt klingande underton och förmedlad med 
en estetik som för tankarna till varningsskyltar markerandes ett närmast elektrifierat 
område, för obehöriga att ej beträda. Den inåtriktade dimensionen i de Deatnu-relaterade 
projekten har en helt annan klang. Här baseras verksamheten på ödmjukhet inför den 
subjektifierade platsen. Det som utifrån sett kan framstå som en ockupation av ett 
område – exempelvis ön Čearretsuolu – har i själva verket föregåtts av en lång och 
aktsam procedur av att be platsen, dess människor och andra väsen om lov att få komma 
dit och vara där – något Jenni Laiti dessutom menade pågick under hela sommarens 
vistelse på ön. Hon betonar även hur viktigt det var att förmedla till lokalbefolkningen 
att det handlade om att säga tydligt nej utifrån kärlek och respekt inför platsen och 
de samiska praktiker och filosofier som de genom projekten ämnade skapa utrymme 
för att tillämpa, utforska och utveckla. Och att detta hade en generativ inverkan; ett 
förankrat stöd för en rörelse som öppnar upp vägar för en helt ny era för samer, för 
att låna Sanila-Aikios ord.    

Även i Rájácummá dras en gräns upp för ett område, men här har riktningen förflyttats 
bort från det koloniala och fokus ligger uteslutande vid vad som försiggår innanför 
gränsen. Här finns varken ilska, hot eller kritik med i narrativet, utan verket – så väl 
dess poetiska del som naturinstallationen – berättar om ödmjukhet, tacksamhet och 
välsignelse av det reciproka, sociala samspelet mellan människa och annan natur. Här 
talas det heller inte om någon dekoloniserad eller samifierad zon. Istället är själva 
grundföresatsen för Rájácummá att platsen är självklart samisk – verket utgår från att 
samiskt självbestämmande redan gäller – och ur detta mynnar ett verk som berättar 
om vad detta självbestämmande handlar om, gör. I detta projekt har det koloniala 
vänts ryggen till den grad att det inte längre finns med på kartan, vilket förstärks av 
delverket Rájácummás karta; en kartbild där det som försiggår utanför den kyssande 
gränsen blankats, omintetgjorts.         

Verket Rájácummás titel i sig vittnar om att projektet är en hyllning av samisk filosofi 
och praktik, genom den kärlekshälsning gränsen skickar till det utlevda självbestäm-
mandet den ramar in: rájácummá – en kyss från gränsen. En välsignelse av ömsesi-
dighetsprincipen mellan människa och natur, plats och skapelse. Rájácummá berättar 
inte bara om denna ömsesidighet, utan är i sig själv en manifestation av reciprocitet. 
Verket både mynnar ur, återspeglar, och speglar åter, platsen som verket ringar in. 
Gränsen används således här både för att definiera platsen, och de poetiska stroferna 
som utgör gränsen definierar platsens essentiella karaktär. En karaktär som ber om 
lov och inväntar välsignelse som fundament i sin skapelseprocess. Denna karaktär är 
i sin tur det som möjliggör de poetiska stroferna, och placeringen av dessa strofer på 
skyltar runt platsen. Rájácummá – gränsens kyss. Genom reciprokt perspektiv kysser 
gränsen platsen, samtidigt som platsen kysser gränsen; en ömsesidig välsignelse, där 
gränsen kysser och blir kysst. En kyss av det av platserna tillåtna befästandet av andra 
gränser än de koloniala. Av andra gränser, som innefattat i sin konstruktion ringar in det 
centrala: självbestämmande tillsammans med platsen, utifrån platsen, genom platsen. 

Genom Ellos Deatnu, Moratoriumkontoret och Rájácummá markeras en i juridisk mening 
fiktiv gräns, vilken skapar ett område inom vilket vi:et uppmanas att leva som om fak-
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tisk självständighet, faktiskt självbestämmande, rådde. Det fiktiva självbestämmandet 
möjliggör således det faktiska, genom att försätta vi:et i ett tillstånd utifrån vilket själv-
styre och självbestämmande har rum att utforskas, prövas. Kanske vi här börjar närma 
oss en fiktiv och därigenom faktisk av-koloniserad zon, bortom sådan terminologi?   
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 
och REFLEKTION

Jag har arbetat med samisk forskning de senaste nio åren. På nio år hinner en berätta 
vad en jobbar med åtskilliga gånger, och i många olika sammanhang. De reaktioner 
jag möter från andra svenskar när jag berättar vad jag gör går sammanfattningsvis – 
och närmast uteslutande – i två riktningar: ett smått skamset ”jag kan ingenting om 
samer”, respektive – särskilt om jag berättar att jag forskar om samisk politisk konst 
– ett ”å vad spännande, det händer så mycket just nu”. Den första frågan jag därefter 
i princip alltid får är: ”är du same?”. En erfarenhet jag delar med många andra inom 
den samiska forskarkåren, vilket bland annat Anna-Lill Ledman gestaltar i sin avhand-
ling (2012, s 11). Reaktionen på mitt svar (nej), innefattar som oftast ett oförstående 
”Varför intresserar du dig för det där då?”. Denna generalisering av mina personliga 
erfarenheter skriver jag fram här, då scenariot illustrerar något betydelsefullt i förhål-
lande till denna studie, nämligen: Det vittnar om låg kännedom om samiska frågor i 
Sverige, och (relaterat till detta) om hur ringa relevans samiska frågor uppfattas som 
ha för svenskt samhälle. Artivismen i denna studie har uppmärksammat något annat, 
och gjort så genom metoder och på arenor som vissa närmast tvingat folk att se – 
något som ovanstående reaktioner även vittnar om: att samiska artivister rört om i 
offentlighetens gryta under åren för denna studie.

Denna avhandling har en undersökande karaktär, där syftet varit att förstå vad som 
görs med konst i relation till dekolonisering, liksom att diskutera möjliga konsekven-
ser av detta (vad konst gör). Avhandlingen skildrar en relativt stor mängd frågor som 
artikuleras konstnärligt, och varje sådan har jag strävat efter att sätta i sitt sammanhang 
för att förstå och beskriva min tolkning av varför frågan manifesteras, och vad dess 
manifestation kan innebära. Valet att lyfta fram en sådan mängd av frågor, innebär 
samtidigt ett val att inte behandla dem var och en djupet, då detta inte vore möjligt 
inom ramen för en avhandling. En anledning till att jag likväl valt att beröra så pass 
många frågor, handlar om att just detta är något som jag anser har varit betydelsefullt 
med det som gjorts artivistiskt i Sápmi under 2010-talet. I en samtid präglad av ge-
nerellt sett väldigt låg medvetenhet om samiska frågor i Sverige, spelar det roll att en 
mängd samiska frågor synliggörs genom konsten och tar plats i offentliga rum. En 
annan betydelsefull aspekt med mängden synliggjorda frågor, är att de alla relaterar till 
varandra, och även konstnärligt artikuleras som hörandes ihop. Ett sätt att sammanföra 
(flera av) dessa, att förstå dem som relaterade, och kunna behandla dem som så, är att 
placera dem inom ramen för begreppet kolonialism. Det blir ett sätt att sätta ord på 
något strukturellt – något som följer ett visst mönster – och ett sätt att konceptualisera 
olika skeenden eller pågående processer som ömsesidigt relaterade delar av en och 
samma struktur. Det gör i sin tur att det går att lyfta det lokala eller nationella till en nivå 
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som också har relevans internationellt. Det blir ett sätt att finna gemensamma globala 
nämnare, att dra lärdom av andras liknande situationer, och att genom ett gemensamt 
språk kunna bidra med kunskap utifrån vår (jfr Duarte & Belarde-Lewis 2015). Att 
skärma av Sverige och Sápmi från den samhörigheten, är att beröva oss på en viktig 
förklaringsmodell för hur våra samhällen fungerar. Att plocka bort Sverige och Sápmi 
ur den koloniala ekvationen, är också att förta fenomenet kolonialism på möjliga och 
betydelsefulla infallsvinklar i förklaringsmodellen (jfr Tlostanova m.fl. 2019). 

En annan anledning till att lyfta ett så stort omfång av olika, om än dock relaterade, 
frågor (eller berättelser) i avhandlingen, har att göra med valet av teoretiska begrepp. 
Då dekoloniseringsbegreppet innefattar både ett motstånd mot något kolonialt, och 
en frigörelseprocess i riktning mot något annat – något bortom det koloniala – resul-
terar även berättelsen om detta i skildringar som går i flera riktningar, som omfamnar 
olika rum. Hur artikuleras det som motståndet riktas mot? Vad utmanas det med för 
alternativ? Var landar den frigjorda visionen? Både dekoloniseringsbegreppet och arti-
vismbegreppet har aspekten förändring som inneboende betydelse. Båda har dessutom 
en kollektiv dimension – en samhällsförändring som ambition. Därför har det varit 
väsentligt att skildra den process – den förändring, utveckling – som denna dekoloni-
serande artivism medfört. Avhandlingens disposition – de empiriska kapitlens fokus 
och ordningsföljd – har indirekt fungerat som ett sätt att spana ut i dessa riktningar, 
att ringa in dessa rum på och därmed kunna följa denna process. 

I Kapitel 3 har jag samlat delar av materialet som huvudsakligen ringar in det koloniala 
rummet, och vars narrativ har tolkats som reaktiva; som riktade gentemot det som 
problematiseras. I Kapitel 4 har jag fokuserat närmare på de proaktiva aspekterna av 
dessa motståndsnarrativ. Dessa inriktar sig på att engagera samiska och andra mottagare 
i en dekoloniseringsrörelse, och använder sig inte enbart av kritiserande narrativ, utan 
erbjuder även vägar framåt, bort från kolonialismens grepp. De narrativ som ringar in 
dessa rum har en stärkande karaktär. Det är rum fyllda av stolthet i det samiska, med 
uppmaningar till samisk integritet och till att annamma ens samiska jag, och samiska 
kunskaper, praktiker och uttrycksformer. Detta samiska lyfts fram som nödvändig 
motkraft till fortsatta koloniala processer. I artivismen behandlad i Kaptiel 5 tar nar-
rativen ett steg i en riktning som vänder sig bort från det koloniala, som utesluter det 
helt och hållet, och istället fyller rummet med visioner bortom en kolonial realitet. 
Kapitel 3 och Kapitel 4 koncentrerar sig på verk som tidsmässigt uppträder mellan åren 
2013-2016 och Kapitel 5 fokuserar främst på artivism som uppträder därefter (2017), 
och som ses som en följd av det tidigare arbetet. På så vis skildrar avhandlingen en 
artivistisk dekoloniseringsprocess mellan åren 2013 och 2017.

I detta avslutande kapitel tar jag fasta på några av de aspekter som jag anser har varit 
särskilt betydelsefulla för denna process. Jag presenterar även ett möjligt angrepps-
sätt för att förstå artivism, utifrån hur jag anser att fenomenet fungerat – eller ämnat 
fungera – utifrån vad denna studie behandlat. Avslutningsvis ger jag förslag på vidare 
forskningsfrågor, med avstamp i den kunskap denna avhandling erbjuder.
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ARTIVISMENS MEDVETANDEGÖRANDE 

Studien visar att artivismen dessa år bidragit till att påverka till förändrade diskurser 
om Sveriges relation till Sápmi och kolonialism. Avhandlingen innefattar dock ingen 
receptionstudie. Mottagare av konsten har inte intervjuats. Vilka dessa är, hur de upp-
lever konsten, eller upplever att den påverkar dem, kan sålunda inte besvaras inom 
ramen för denna studie. För att ändå kunna säga något om konstens möjliga betydelser 
i förhållande till sin samtid, är en viktig utgångspunkt den samtidsbeskrivning som 
tidigare forskning erbjuder (jfr Kohler Riessman 2008; Rose 2016). Sådan visar att 
det, vid tidpunkten när den studerade artivismen börjar uppträda, råder en utbredd 
okunskap om frågor som berör Sápmi i Sverige, att väsentliga historiska processer inte 
nått nämnvärd genomlysning, och att hegemonisk diskurs om kolonialism utesluter 
Sverige och Sveriges relation till Sápmi som moment i dess formation (Broberg 1995; 
Mörkenstam 1999; Sköld 2005; Lundahl 2006; Johansson 2008; Pikkarainen & Bro-
din 2008; Engh 2009; Ipsen & Fur 2009; Ledman 2012; Fur 2013; Lindmark 2013; 
Brännlund 2015; Svonni 2015b; Sehlin MacNeil & Lawrence 2017). Utifrån detta är 
det av betydelse att artivismen synliggör narrativ om Sveriges och Sápmis historiska 
och samtida relation utifrån samiska perspektiv. Dessa narrativ står på många sätt i 
kontrast till gängse uppfattningar om denna relation, vilket är ett huvudsakligt motiv 
för konstnärerna att överhuvudtaget förmedla dem. De berättar att de vill påverka 
till en förändring genom att medvetandegöra mottagare om sina perspektiv på det 
koloniala och relationen Sverige/Sápmi på sätt som får dem att reagera – att beröras 
och att sättas i rörelse. En ambition med avhandlingen har därför varit att visa, inte 
bara att forskningsdeltagarna förmedlar narrativ om kolonialism och denna relation, 
utan även undersöka hur detta görs med konsten. Det svara även på avhandlingens 
frågeställning om vad konst gör i relation till dekolonisering.  

Konsten att visa mönster
Studien visar hur föreställningar om kolonialism i samtida Sverige/Sápmi möjliggörs 
genom artivistiska praktiker. Sammanfattningsvis framträder kolonialism, i svensk-
samisk kontext, som en historisk och pågående strukturell process, där fråntagande och 
exploatering av land och kultur är centrala aspekter. Därtill framträder osynliggörandet 
av sådant fråntagande och sådan exploatering som essentiell för denna kolonialism, 
tillika osynliggörande av kolonialism som relevant förklaringsmodell för det hela. En 
betydelsefull länk i denna kedja formuleras som kapitalistisk tillväxtmotiverad exploa-
tering av naturens resurser. Detta härleds i sin tur till perspektiv på människan som 
separat art i dominansförhållande till resten av naturen – en central kritik inom såväl 
urfolksrelaterad dekoloniseringsdiskussion som ekofeminismen (jfr Daly [1978] 1990; 
Merchant 1980; Allen 1986; King 1990; Warren 1990; Deloria 1995; Thayer-Bacon 
2003; Suzack m.fl. 2010; Driskill m.fl. 2011; Anderson 2016; Green m.fl. 2017). Samma 
dominans- och exploateringslogik som rationaliseras genom detta – binärhierarkiska 
– separerande förhållande mellan dikotomierna (subjektet) människa och (objektet) 
natur, kan i sin tur ställas i förhållande till sociopolitiska relationer, där bland annat 
Andra-görandet och objektifieringen av kvinnan och urfolk problematiseras inom 
denna kritik. Genom materialet framträder narrativ om såväl natur- som etnicitet- och 
genuskonstruktioner som inlemmade i koloniala strukturer som bygger på sådan binär-
hierarkisk logik. Problematiseringar av naturen som exploaterbar och kulturhierarkiska, 
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rasistiska eller exotiserande diskurser om samer präglar dock de narrativ som på ett 
närmare plan skildrar detta.  

De berättelser i materialet som skildrar koloniala strukturer och processer är många. 
I vissa verk betonas det koloniala explicit. I andra handlar det mer om att synliggöra 
perspektiv på den historiska och samtida relationen som kan förstås som handla om 
berättelser om kolonialism. En betydelsefull aspekt av hur dessa berättelser är utformade, 
ligger i hur olika uttryck för obalanserade maktförhållanden eller förtryck skildras som 
relaterade till varandra. Enskilda berättelser, likt en tystad same, en sadistisk maktha-
vare, ett uppstyckat land, ett splittrat folk, en kaskad av vrålande skövlingsmaskiner, 
en präst, en forskare, ett jippo och ett skallmätningsinstrument, är exempel på sådant 
som kan samsas inom ett och samma verk, eller tillsammans ingå i en utställning. 
Även offentliga miljöer som berör specifika eller medvetet icke-specifika platser vävs 
in. Genom att på så vis placera berättelser var och en tillsammans som en helhet, 
skapas större narrativ om större strukturer. Att explicit betona ”det koloniala” blir ett 
sätt att ytterligare framhäva det strukturella. Att beskriva situationen som sådan kan 
ses som närmandet av ett icke-fragmenterat helhetsgrepp, där ömsesidigt påverkande 
faktorer placeras inom ett och samma strukturella mönster. Det innebär exempelvis 
att det problematiska i ”oskyldigt nyfikna” frågor som ”kan du sticka vantar, har du 
renar?” – vilket skildras genom Ti/Mimie Märaks poetiska verk Tusen – tillgängliggörs 
den potentiella frågeställaren, blir greppbart, genom att den typen av frågor placeras i 
omedelbar relation till andra faktorer som knyts till den koloniala helhetsbilden. Den 
utbredda bristen på kunskap om samiska frågor i Sverige, det exotiserande andra-
görandet, andra-görandets kulturhierarkiska dimension, och länken mellan sådana 
diskurser och det successiva fråntagandet av land tillsammans med det tilltagande 
exploateringstrycket i Sápmi, knyts samtliga till samma nod ”kolonialism”. Genom att 
uppvisa ett mönster (kolonialism) står trådarna som tillsammans bildar detta mönster 
(likt omedvetenhet, exotisering, exploatering) inte längre enskilda utan, tvärtom, i 
ömsesidigt påverkande, förstärkande och återskapande relation. 

Utöver att relatera olika uttryck för kolonialism till varandra, och därigenom få det 
strukturella att framträda, återfinns ett betydelsefullt konstnärligt grepp i detta samman-
hang i hur enskilda verk eller utställningar kopplar samman dåtid med nutid. Genom att 
juxtapositionera narrativ om samtiden med historiska skeenden, synliggörs inte enbart 
berättelser om en kolonial historia, utan denna historia ges kontinuitet och görs till 
något dagsaktuellt; till en berättelse om återskapande diskurser, upprätthållna koloniala 
strukturer, och pågående koloniala processer. I och med att vissa av de berättelser som 
används för att skapa dessa narrativ – exempelvis konstnärliga blottlägganden av den 
rasbiologiska historien – är sådana som dessförinnan och utanför dessa konstnärliga 
rum inte nått nämnvärd uppmärksamhet i offentlighetens Sverige, utan tvärtom dras 
fram i ljuset (mycket) tack vare samiska konstnärer (och dessutom framställs som att 
de dras fram i ljuset tack vare samiska konstnärer), så framträder de kulturhierarkiska 
och exploaterande diskurserna och praktikerna – såväl historiska som samtida – som 
närmast mörklagda.

I vissa verk framträder ett mer aktivt osynliggörande av koloniala diskurser och prak-
tiker. Berättelser om exkluderandet av samer eller samiska perspektiv från väsentliga 
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sammanhang är återkommande. Det mer aktiva osynliggörandet blottläggs även genom 
att exponera – avtäcka – diskursiva praktiker inom vilka osynliggörandet används 
strategiskt, exempelvis som ödemarkifieringen av platser för att möjliggöra för natur-
resursexploatering. I andra verk framställs koloniala diskurser och praktiker som mer 
indirekt osynliggjorda. Denna osynlighet framträder då som en konsekvens av diskursiva 
normaliseringsprocesser, genom vilka det koloniala inte uppenbarar sig som sådant, 
utan istället ligger inbakat i det normativa, vardagliga, vedertagna, och där förblir dolt. 
Återkommande narrativ rörande detta gäller normaliserade perspektiv på naturen 
som i första hand resurs-objekt för människans nyttjande, den bestridda landsänden 
som ”självklart” svensk (och därmed svenska statens ansvar att förvalta, utifrån sina 
prioriteringar), och en svensk historieskrivning som varken problematiserar Sveriges 
relation till Sápmi eller behandlar denna relation som kolonial. Genom artivistiska 
praktiker inte bara möjliggörs föreställningar som utmanar sådana diskurser, utan själva 
osynliggörandet av Sverige som kolonialt framträder även – som del av densamma 
koloniala struktur. Den koloniala diskursen om Sverige som icke-kolonialt exponeras. 

Artivismens möjliggörande av dekoloniserande alternativ 
Här finner studien att artivistisk praktik har kapacitet att förskjuta ordinarie diskursiva 
spelplan genom att förändra den normativa utgångspunkten, vilket påverkar maktdyna-
miker i det specifika sammanhanget. I flera verk görs själva ingången för diskussionen 
till en som utgår från de perspektiv som skaparna/aktörerna satt. Geografiska Sápmi 
framträder som sådant genom utraderade nationsgränser. Specifika platser och landet 
i fråga positioneras i omedelbar relation till sitt folk, sin kultur, och vice versa – Sápmi 
framträder som Sápmi. Sammanhang görs till självklart samiska, genom att förutsätta 
samisk närvaro och verksamhet. Förvaltningen av landet görs till ett där exploatering av 
naturens resurser – eller synen på naturen som överhuvudtaget exploaterbar – frångås. 
Istället framträder ett icke-hierarkiskt, icke-binärt, förhållande mellan subjektet män-
niska och subjektet natur som själva utgångspunkten för diskussionen. Geografiska 
Sápmi som svenskt territorium, och naturen som i första hand resurs för människans 
åtnjutan, görs på så vis till valbara perspektiv, till skillnad från naturaliserade utgångslä-
gen. Här fungerar konsten således simultant som medvetandegörande gällande samiska 
perspektiv på plats, natur och relationen människa-natur, som medvetandegörande 
gällande det konstruktionistiska i perspektivbildning överlag – att perspektiv är skapade 
föreställningar, inga entydiga sanningar.

Denna diskursiva förskjutning som uppstår genom att ta makten över den (alternativa) 
normativa utgångspunkten är väsentlig utifrån ett dekoloniseringsperspektiv, och kan 
förstås som något av artivismens potential. Inom dekoloniseringslitteraturen betonas 
vikten av att utgå från (den koloniserade) gruppens föreställningsvärld – att deras egna 
perspektiv, sätt och ”sanningar” utgör själva kärnan i verksamheten (Kuokkanen 2000, 
2008; Chilisa 2012; Tuhiwai Smith 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015). Att åstad-
komma detta genom artivism, är något som lyfts av andra som skriver om fenomenet. 
Statsvetaren Rafeef  Ziadah (2012) har undersökt intersektioner mellan konst, politik 
och palestinsk kamp för självbestämmande. Ziadah finner att strategin associerad med 
Edward Saids välkända ”writing back” (en strategi även Tuhiwai Smith (2012) väger 
in som väsentlig dekoloniseringsaspekt) inte alla gånger är den mest effektiva för att 
förändra sakernas tillstånd. Ziadah pekar på hur bilden av ”palestiniern” är så pass 
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befäst att palestinier och deras allierade tenderar att fastna i försvarstal mot att utmålas 
som anti-semitiska terrorister, vilket begränsar möjligheterna att förlägga den diskus-
sion man försöker framföra på en konstruktiv nivå. Här menar Ziadah att konstnärlig 
praktik har kapacitet att förflytta diskussionen bortom sådan snärjd diskursiv spelplan 
och därigenom nå en ny nivå i samtalet. Ziadah skriver:

The strength of  using art in activism transcends these parameters that are set 
for us and allows for a different framing that is in our control, instead of  be-
ing trapped inside their ”water tanks” and responding to their formulations; 
poetry, posters, and music allow us to engage with different communities star-
ting the conversation on our own terms (Ziadah 2012, s 113). 

I Ziadahs analys ser jag en parallell med användandet av konsten som problemati-
sering av svensk samepolitik i en kontext präglad av låg kunskap om samiska frågor 
och hegemonisk diskurs om den geografiska platsen i fråga som svensk. Genom att 
exempelvis artikulera konflikter mellan exploateringsintressen och renskötselintressen 
som en större fråga om kolonialism och samiska rättigheter, låses diskussionen inte fast 
vid en debatt om huruvida en minoritet (i en minoritet) rimligtvis kan hävda bestäm-
manderätt över majoriteten av rikets samlade naturresursområde. Istället förflyttas 
frågan om rätten till land och hur ett specifikt naturområde ska förvaltas, till att bli blott 
en knut i ett större relationellt nät bestående av andra lika väsentliga knutar i form av 
binär-hierarkiska strukturer, en mörklagd historia, tystade berättelser, fråntagande och 
exploatering av land och kultur, ignorerade urfolksrättigheter till självbestämmande 
m.m. Ett nät där själva noden, eller nätets fabrikat, består av kolonialism. Konsten 
presenterar inte nödvändigtvis några lösningar på den specifika konflikten, men ge-
nom att förändra rådande normer för samtalets ramar öppnar den upp för nya typer 
av frågeställningar, vilket i sin tur kan föra diskussionen i andra riktningar som skapar 
förutsättningar för att i slutänden närma sig den specifika konflikten utifrån tidigare 
förbisedda infallsvinklar. Genom att förskjuta den normativa utgångspunkten, och 
således den diskursiva spelplanen, kan den specifika frågan alltså hamna i ett nytt ljus 
och därmed komma att behandlas utifrån andra premisser. Som Ziadah uttrycker det:

Poetry allows for a renarration […] in ways that are not just different to a 
political speech, but act to fill in the blank spaces that political speech neces-
sarily leaves behind. […] [T]he best art is not just political, it is political in different 
ways (2012, s 119 – kursivering i original).

Att förflytta ingången för diskussionen till en som förutsätter Sápmi som Sápmi är 
återkommande i den artivism studien behandlar. Med detta som utgångsläge framträder 
geografiska Sápmi som samiskt land, visavi samisk kultur som i omedelbart förhål-
lande till detta. Med detta narrativ följer ett ifrågasättande av nuvarande tillämpning 
av urfolksstatusen för samer i svensk samepolitik, då självbestämmande i nuläget i stor 
utsträckning koncentreras till kultur, och hegemonisk kulturdiskurs präglas av dikotoma 
perspektiv på förhållandet kultur och natur (jfr Reimerson 2015). Genom ”Sápmi som 
Sápmi” belyses istället hur kultur och natur är odelbara, varför självbestämmande till 
kultur är odelbart med självbestämmande till land. Samiskt självbestämmande framträder 
i dessa narrativ som blott ett självbestämmande på papperet ifall det inte innefattar 
självbestämmande till land. En väsentlig relaterad fråga som återkommer i den studerade 



AVSLUTANDE DISKUSSION      227

artivismen rör rådande rättighetsläge. Betydelsefulla narrativ här handlar delvis om 
bristande lagstiftning, men framför allt betonas att svensk samepolitik inte tillgodoser 
samiska rättigheter i praktiken, eller underminerar befintliga sådana genom koloniala 
diskurser om samer som utan egentlig rätt till land. Konst associerad till konflikten om 
Gállok samt rättsfallet ”Girjas mot Staten” är väsentlig i sammanhanget. Ett relaterat 
rättighetsnarrativ rör stärkandet av samisk rätt till självbestämmande, med landrät-
tigheter inkluderade och särskilt betonade, där krav på ratificering av konvention ILO 
169 fungerar som en återkommande symbol. Den diskursiva förskjutning, som genom 
flera artivistiska verk används för att förflytta diskussionens grundföresats till en där 
Sápmi är Sápmi, är i dessa avseenden väsentlig. Synliggörandet av Sápmi som Sápmi 
står även i intim förbindelse med narrativ om kolonialism. Vore inte samiskt land att 
betrakta som samiskt, fanns det mindre fog för att tala om en svensk kolonisering av 
området i fråga. Narrativ om Sápmi som Sápmi och narrativ om svensk (med fleras) 
kolonialism går således hand i hand. 

Artivism som diskursivt stridsvapen
En stor del av artivismen skapad inom tidsramen för denna studie betonar det koloniala 
i relationen Sápmi-Sverige explicit. Detta genom att – i visuell konst – skriva ut ordet 
kolonialism (eller dylik formulering) i själva verket, eller göra så i medföljande hashtag-
gar när verk uppträder i sociala medier, alternativt inkludera begreppet i poetiska verk, 
eller ta upp frågan om kolonialism i mellansnack från scenen eller i konstnärssamtal 
på vernissager, i media m.m. Vänder en sig till de konstnärliga verken i fråga, framstår 
artivismens direkthet och öppna form, med subvertiseringar där bild och text förstärker 
varandra på samma sätt som ofta är fallet i reklam och propaganda, som gynnsam för 
att betona den riktning verkets avsändare vill leda mottagaren i. Vad än verket visuellt 
gestaltar, så relateras detta till kolonialism. Den visuella artivismens lättillgängliga kom-
bination av text och bild, bidrar således till att specificera den anti-koloniala kritiken 
som just anti-kolonial. Det finns en poäng med sådan direkthet i artivism, vilket även 
uppmärksammas av Ziadah: 

If  the purpose is to attract people and inform them, then images we choo-
se must be appealing to a wide audience, but for this to happen the messa-
ges and visuals must be at the core of  a campaign, not an afterthought to it 
(Ziadah 2012, s 119). 

Ofta åtföljs visuell konst av någon form av text (exempelvis i utställningssamman-
hang), vilket påverkar hur vi uppfattar verken (Armstrong 1998; Wollen 1970, s 118; 
Mitchell 1994). Användningen av text i själva bilden, som essentiell del av verket, 
medför en direkt uppfattning av bildens budskap i relation till det som bokstavligen 
kontextualiserar den. Genom att vissa former av artivism som visuell konstform har det 
skrivna ordet lättillgängligt skapas förutsättningar för att problematisera det koloniala 
i exakt sådana ordalag. Även om annan och tidigare visuell konst kan förmedla nog så 
anti-koloniala narrativ förmår den – i avsaknad av ord i själva verket – inte lika direkt 
specificera sin problematisering till just en fråga om kolonialism, även om dess tematik 
pekar mot detta. Därmed är det möjligt att det strukturella i bildens problematisering 
blir mindre tydlig, eller lättare kan passera. Den visuella artivistiska konsten har istället 
god potential att förmedla tydliga, explicita, budskap om att och vad kolonialism är, 
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genom dess "naturliga" kombination av text och bild.

Artivismens kritiska narrativ tar plats på arenor och förmedlas genom kanaler som 
når en mottagarskara utöver sådana som valt att aktivt söka kunskap om samiska 
förhållanden. Offentliga miljöer, konstinstitutioner, scener, museer, traditionella och 
sociala medier, blir alla betydelsefulla arenor för att nå ut med konstens narrativ, 
framföra krav på tillämpning av samiska urfolksrättigheter, och förmedla bilden av 
kolonialism som förklaringsmodell av betydelse för att förstå historiska och samtida 
processer i Sverige och Sápmi. Artivism fungerar i detta sammanhang som ett diskur-
sivt stridsvapen. Detta, då möjliggjorda föreställningar om kolonialism, och vad sådan 
innefattar, står i kontrast till såväl svensk hegemonisk diskurs om kolonialism, som om 
Sveriges roll i sådan (jfr Lindmark 2004, 2013; Lundahl 2006; Johansson 2008; Engh 
2009; Ipsen & Fur 2009; Fur 2013, 2015).1 Det innebär att denna artivism påverkar 
till en förändrad diskurs om kolonialism, genom att inkludera ett såväl historiskt som 
samtida Sverige i dess begreppsliga hemvist. Detta innebär i sin tur att även diskursen 
om Sverige förändras, genom att nu framställas som kolonialt. En sådan förändrad 
diskurs om Sverige skapar förutsättningar för en förändrad svensk självbild och, ur 
internationellt perspektiv, en förändrad bild av Sverige. En sådan bild av Sverige place-
rar inte längre landet i en position som världssamvetet, minoriteternas förkämpe, och 
neutrala i de europeiska koloniala projekten (jfr Lundahl 2006; Johansson 2008; Fur 
2013). En föreställning om Sverige som anses vara av väsentlig betydelse för Sveriges 
maktposition på den globala arenan, exempelvis som trovärdig, opartisk förhandlare 
i olika internationella samarbeten (Johansson 2008; Fur 2013). En föreställning som i 
sin tur byggt på att Sverige kunnat positionera sig som utanför den övriga europeiska 
kolonialismen (Fur 2013). Att föra en diskurs om kolonialism där Sverige ingår är med 
andra ord av betydelse, både för samisk del och för Sveriges del ur ett nationellt och 
ett internationellt perspektiv.

KONSTEN ATT SYNAS FÖR ATT LÄMNAS IFRED

Avhandlingen visar hur artivism används för att synliggöra samiska, kritiska reaktiva och 
proaktiva narrativ om dekolonisering. Synliggörandet görs dels genom att ta plats med 
artivismen på väntade och oväntade arenor – på konstinstitutioner, på scen, i media, i 
social media, på gatan, på protestarenor, och på arenor som görs om till protestarenor 
genom artivistiska performativa akter. Strävan efter att nå exponering är påtaglig, och 
i dessa synliggörandets akter, möjliggörs dekoloniserande föreställningar som utgår 
från skaparnas perspektiv.

Ett huvudsakligt syfte med en stor del av den studerade artivismen är att motivera till 
mobilisering av en dekoloniseringsrörelse. Många gånger löper denna ansats parallellt 
med synliggjorda kritiska perspektiv; samtidigt som motstånd mot koloniala processer 
uttrycks genom artivistiska verk, uppmanas andra att också agera. I denna rörelsemo-
biliserande strävan erbjuds genom artivismen en rad motståndarsubjekt att sympatisera 
med eller identifiera sig med. Dels agerar forskningsdeltagarna själva som förebilder 
för dekoloniserande motstånd, dels använder de konsten för att gestalta befintliga 

1  För diskursiv strid, se Winther Jørgensen & Phillips 1999, s 33-35.
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motståndarsubjekt (fiktiva och faktiska). Dessa subjekt framträder som stolta, starka 
identiteter med stor integritet, subjekt som är samiskt kollektivt förankrade och urfolk-
skollektivt förankrade, som är historiskt förankrade och samtidigt trendiga, framåtblick-
ande, visionära, som är samtidigt lokala som pan-samiska och globala, intersektionellt 
anti-förtryckande och därmed möjligvarande. Genom artivismen möjliggörs således 
många olika ”attraktiva” (i bemärkelsen lockande att ta till sig) motståndarsubjekt att 
positionera sig i allians med.

Något som även framträtt i studiens material är artivistiska narrativ om en samisk 
rörelse som sådan. Dessa rörelsenarrativ drar näring ur samiska historiska berättelser 
och stämningar. Det förra sekelskiftets kamp för att förena samer och, som stående 
tillsammans, vinna politiskt gehör återupplivas genom ikoniseringen av Elsa Laula. 
1970-talets strömningar av konfrontativ hållning gentemot aspekter av majoritetssam-
hällenas politik och kultur, samsat med återtagandet, tillämpningen, utvecklandet av 
samiska praktiker och samisk integritet, revitaliseras genom dagens artivistiska rörelses 
ČSV-upprop. Parallelldragningar mellan Gállok och Alta är också återkommande i 
materialet. Dessa historiska rörelsenarrativ medför en kontinuitet i berättelsen om 
samer som aktiva kämpar för att kunna leva som samer utifrån sina premisser och på 
likvärdiga villkor som andra medborgare. Och de påminner om historiska framgångar 
i dessa avseenden. Bilden av en strävsam, men också framgångsrik, kamp med anor 
skapas, vilket ger tyngd och legitimitet åt dagens rörelse, samtidigt som det underbyg-
ger det samiska motståndarsubjektet – att strida för sin rätt och stå med rakryggad 
integritet vävs in i den samiska identitetskonstruktionen. I detta rörelsearbete, vilket 
huvudsakligen behandlas i avhandlingens tredje och fjärde kapitel, är synliggörandet 
av samisk rörelse som positionerad i allians med andra globala progressiva rörelser en 
väsentlig del av arbetet. Artivismen tar många gånger plats på arenor tillsammans med 
andra allierade rörelser, vilket synliggörs genom sociala medier. Även i enskilda verk 
visas dessa allianser, och under tidsperioden som materialet behandlar är Idle No More, 
Standing Rock och andra urfolkbaserade rörelser viktiga samarbetspartners, men även 
queer rörelse framträder som del av samisk, och samisk som del av. I synliggörandet 
av allianser och sammanlänkade dekoloniseringsperspektiv i sociala medier är använ-
dandet av gemensamma hashtaggar väsentliga aspekter av den artivistiska praktiken. 

Genom vissa artivistiska narrativ och praktiker förs och gestaltas samiskt motstånd i 
explicit opposition mot det koloniala, med reaktiva budskap formulerade på språk och 
bildspråk som en mottagare utan vidare samisk kompetens kan förstå. I dessa externt 
riktade narrativ inryms betoningen av respekt för och tillämpning av rättigheter. I 
detta hänseende blir synliggörandet av samer som ett folk och samer som ett urfolk 
väsentlig, då urfolksrättigheter är kollektiva. Genom narrativ om ett enat Sápmi och 
samer som urfolk betonas detta kollektiv. Att trycka på samer som folk och som urfolk 
kan förstås som en uttryckt påminnelse om de urfolksrättigheter Sverige förbundit 
sig till att säkra. Med anledning av den kritik som riktas mot att svenska staten inte 
respekterar de urfolksrättigheter man förbundit sig att tillämpa i förhållande till samer, 
i kombination med samma stats påtryckningar för respekterade urfolksrättigheter 
internationellt sett, blir den artivistiska betoningen på samer som likvärdig del av ett 
större urfolkskollektiv både ett sätt att tydliggöra gällande rättigheter för samer (på 
papperet) och ett sätt att diskreditera svensk samepolitik. Det blir ett sätt att betona 
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att samer som urfolk innebär att ett särskilt politiskt engagemang ska åläggas skyddet 
och utvecklingen av samisk kultur, vilken innefattar marken i Sápmi.

Samtidigt kan narrativ om det enade Sápmi och samer som urfolk ses som internt rik-
tade rörelsemotiveringar. Stolthet i det samiska, återtagande och tillämpning av samiska 
kunskaper och praktiker återkommer som uppmaningar genom artivismen. Som del 
av en större urfolksrörelse positioneras även samisk rörelse som en möjliggörare av en 
dekoloniserad framtid. Här framhålls urfolks traditionella kunskaper, förhållningssätt 
och praktiker i förhållande till naturen, som progressiva lösningar eller fruktbara vägar 
framåt, inte minst i klimaträttvise- eller omställningsfrågor. Denna typ av narrativ kan 
förstås som användas för att direkt och indirekt motverka koloniala processer. Om 
en förutsättning för en fortsatt kolonial process är tilltagande assimilering, fungerar 
stolthet i det samiska, återtagande och revitalisering av kulturella praktiker och uttryck 
som förhindrande motkraft. Om en förutsättning för en fortsatt kolonial process är 
ett splittrat folk, fungerar enandet av folket som förhindrande motkraft. Narrativ 
som bejakar det enade Sápmi, samisk integritet, stolthet i, och tillämpning av, samiska 
praktiker och uttryck är på så vis väsentliga att använda sig av för en rörelse som syftar 
till motstånd mot koloniala processer. Samtidigt finns givetvis andra motiv för dessa 
rörelseansatser, och ur den aspekten menar jag att dessa narrativ även rör sig i en inåt-
riktning och omfamnar rum som inte per definition inkluderar den koloniala realiteten, 
men som samtidigt indirekt kan fungera som motkraft till koloniala processer. Här syns 
med andra ord en samtidigt reaktiv som proaktiv form av motstånd. Inåtriktningen 
i narrativen syns också genom hur de är utformade eller gestaltade. Användandet av 
samiska språk, vissa referenser och symbolspråk (som t.ex. ČSV och olika koltmönster) 
kräver ett visst eller stort mått samisk kulturell kunskap för att innebörden ska kunna 
förstås, varför den tilltänkta mottagaren av dessa narrativ därmed framstår som samisk.

Ett tydligt steg i en medvetet inåtblickande och proaktiv riktning tas i samband med 
de artivistiska projekt som bedrivs under 2017, som behandlas i avhandlingens femte 
kapitel. I denna artivism sker en utveckling från de föregående utmanande motstånds-
positioneringarna, genom verk och praktiker som riktar fokus mot något bortom de 
koloniala relationerna, någonting den koloniala realiteten förutan. I vissa av dessa 
projekt finns förvisso ett reaktivt och synliggörande moment, inom vilket befästandet 
av självbestämmande plats tydligt markeras på sätt som en utomstående kan förstå. 
Denna markering är väsentlig i dessa projekt, men vad de i större utsträckning handlar 
om är att utforska de möjligheter som öppnas, efter att ha definierat platsen som en där 
självbestämmande råder. Genom att aktivera denna inställning hos de som deltar i de 
artivistiska projekten, skapas ett tryggat rum där innebörden av samiskt självbestäm-
mande har utrymme att utforskas genom tillämpning. Samtidigt är dessa projekt mer 
än ett ”leka med tanken” självbestämmande. Detta, genom att aktivt – medvetet och 
synliggjort som så – vägra förhålla sig till det som anses vara koloniala eller orättfärdiga, 
utifrån kommande regleringar kring vad som ska gälla i det specifika området, och 
agera genom en form av civil olydnad i direkt strid med vad nationalstaterna förordnat. 

Att säkra utrymme som del av dekoloniseringsprocesser är något som framhålls som 
väsentligt av andra som arbetar med frågan. Bland forskare som skriver om begreppet 
betonas att dekoloniseringsprocesser kräver att plats frigörs för att skapa utrymme för 
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att där inom utforska och göra saker på ”sitt sätt” (Tuhiwai Smith 2012; Anderson 
2016; Duarte & Belarde-Lewis 2015). I de artivistiska projekt som behandlas i Kapitel 
5 säkras inte bara sådant utrymme. Själva den artivistiska processen utgår även från 
principer som bottnar i ”samiska sätt” – i samisk traditionell kunskap, árbediehtu. Inom 
árbediehtu betonas vikten av att kunskapsförmedling sker genom dess tillämpning – att 
kunskap erhålls, överförs och utvecklas i görandet, genom att den teoretiska kunskapen 
används praktiskt (Guttorm 2011; Holmberg 2018). Simultant kommer kunskapen ur 
detta görande; teori och metod står med andra ord i omedelbart förhållande till varandra 
(ibid). Árbediehtu är även en kunskapstradition som i stor utsträckning utgår från ett 
nära – reciprokt – förhållande till naturen; en kunskap som både handlar om naturen, 
och mynnar ur naturen (jfr Sara 2003; Kuokkanen 2005; Nergård 2006; Joks 2007; Balto 
2008). För att kunna använda sig av árbediehtu behövs således naturområden säkrade 
för sådan kunskapstradition, med tillhörande praktiker. Árbediehtu är skyddat genom 
en rad konventioner som Sverige, Norge och Finland ratificerat, men utan tillgång till 
land för dess tillämpning är det med andra ord svårt att praktisera, och därmed även 
svårt att bevara och utveckla denna kunskap.2 I avhandlingen lyfts såväl exploaterande 
markanvändning (exempelvis från gruvor), som lagstiftning som hindrar tillämpning 
av árbediehtu (Tana-avtalet), fram som störningsmoment i materialet. Genom dessa 
artivistiska projekt tas makten om platsen för att hindra den typen av intrång, för att 
således kunna leva enligt árbediehtu – fredade från koloniala strukturer, processer, 
diskurser och kunskapstraditioner, i fred med sina samiska jag och vi:n och, i detta, i 
fred med naturen. 

ARTIVISM: KONSTEN ATT AKTIVERA RÖRELSE I 
och KRING EN FRÅGA

Som avslutande diskussionspunkt vill jag skildra mitt perspektiv på artivismbegrep-
pet, utifrån hur det använts och vecklat ut sig genom denna studie. Det innebär i viss 
mån även en sammanflätning mellan begreppen artivism och dekolonisering – deras 
relation, utifrån hur de kommer till uttryck eller användning i avhandlingen. Här har 
begreppet artivism använts som betecknandet av sådan konst som skapas eller används 
i syfte att förändra samhället (Asante 2008; Nossel 2016; Duncombe 2016; Aghed 
m.fl. 2018). Dekolonisering handlar också om att förändra samhället, och här är den 
förändring som avses mer specifikt inriktad mot en frigörelse från kolonialism. Båda 
begreppen har en kollektiv (samhällsförändrande) dimension, och båda handlar om 
processer – om görandet, om skapandet av förändrade samhällen. Båda begreppen har 
därtill ”visionen” som gemensam nämnare. I urfolks dekoloniseringsprocesser handlar 
det om att utgå från gruppens perspektiv – världssyn, verklighetsuppfattning, dröm-
mar – i det visionära arbetet; att realisera drömmen om en värld där detta folk, deras 
sätt och sanningar inte längre förtrycks, utan har vitalt spelrum (Tuhiwai Smith 2012). 
Här finns röster som betonar vikten av att genomdriva dekoloniala visioner genom 
metoder som står i samklang samma grupps egna, icke-koloniala ”sätt”; att mål och 
medel går hand i hand (Alfred 2009; Warburton 2014; Betasamosake Simpson 2017). 

I artivismbegeppets fall betonas konstens visionära och emotionella element som 

2  Traditionell kunskap behandlas i FN:s urfolksdeklaration och i Konventionen för biologisk mångfald.
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väsentliga faktorer för att påverka människan till att förändra samhället. Kultur- och 
medievetaren Stephen Duncombe påpekar i artikeln Does it Work?: The Æffects of  Acti-
vist Art att människor inte bara nyktert bestämmer sig för att förändra sina perspektiv 
eller åsikter och sedan agerar i samstämmighet med sådan insikt, utan att det snarare 
krävs stark emotionell stimuli för att påverka oss till sådan förändring; ”That is to say: 
before we act in the world, we must be moved to act” (Duncombe 2016, s 11). Det är 
med anledning av detta som han – vilket artikelns titel antyder – slår samman de två 
engelska orden för påverkan: affect (sve emotionell påverkan) och effect (sve effekt) till 
æffect. För att agera krävs motivation, och här är konstens emotionella och visionära 
stimuli av central betydelse för det agerande – den aktivitet – artivism inbegriper, menar 
Duncombe. En relevant fråga att diskutera i studiet av artivism är således vad konsten 
i fråga motiverar eller stimulerar till. 

Med anledning av dekoloniseringsbegreppets och artivismbegreppets kollektiva, sam-
hällsförändrande dimension, menar jag att stimuleringen till en uppslutning kring de 
visioner som formuleras, bör ses som en väsentlig förutsättning för processen, dvs. 
att artivism syftar till att aktivera en rörelse som arbetar för visionens förverkligande. 
Samtidigt är visioner sällan statiska, utan utvecklas under visionära processers gång. 
Är utgångsläget en snärjd situation – likt en kolonial kontext – behöver även den 
visionära processen parera mellan dessa omständigheter och slingra sig fram. Som 
Tuhiwai Smith (2012) skriver:

The intellectual project of  decolonizing has to set out ways to proceed th-
rough a colonizing world. It needs a radical compassion that reaches out, that 
seeks collaboration, and that is open to possibilities that can only be imagi-
ned as other things fall into place (idem, s xii). 

Således sker även en utveckling i själva den fråga som artivismen syftar till att aktivera 
en rörelse kring. Därmed menar jag att artivism handlar om att både aktivera rörelse i 
en fråga, och kring en fråga. Här visar avhandlingen att forskningsdeltagarna, genom 
sin artivistiska praktik, bidragit till att sätta frågan om dekolonisering i rörelse. Genom 
att ta plats med artivismen på klassiska konstarenor (likt konstinstitutioner och scener) 
såväl som i andra offentliga miljöer (gatan, protestarenor), i sociala medier, samt i tra-
ditionella medier i och med deras bevakning som följer, skapas en större medvetenhet 
om kolonialism som förklaringsmodell för att förstå historiska och samtida relationer 
mellan Sverige och Sápmi, och dekoloniserande föreställningar som utgångspunkt 
för diskussionen framträder. Genom artivismen synliggörs således dekoloniserande 
narrativ i offentliga rum, och dekoloniserande alternativa visioner möjliggörs. Frågan 
om dekolonisering aktualiseras därmed, den sätts på den mentala kartan och aktiverar 
en diskussion. Detta, menar jag, kan ses som en aktivering av dekolonisering i och 
med att en rörelse i själva frågan uppstår. Den berörs och behandlas, och kommer 
även att utvecklas. 

Studien skildrar även hur forskningsdeltagarna genom artivism bidragit till att motivera 
mobiliseringen av en dekoloniseringsrörelse. Artivismens möjliggjorda föreställningar 
om kolonialism, motståndarsubjekt och positioner, motiverar positioneringen ”alliera 
sig med” (som same eller icke-same), dels genom att ställa sig i opposition mot något 
– någon form av förtryck, orättvisa eller destruktivitet – dels genom att sälla sig till 
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något – något positivt laddat, något attraktivt. En positionering mot, en positionering 
för. Utifrån studien framstår det som att en simultan process råder mellan det artivistiska 
möjliggörandet av föreställningar om subjektspositioner och en dekoloniseringsrörelse, 
och aktiveringen av liknande positioner och rörelseaktiviteter. Den visar exempel på 
hur bland annat den globala urfolksrörelsen, klimaträttviserörelsen och queerrörelsen 
allierar sig med samisk rörelse. Under studiens tidsperiod syns fler och fler samer 
som offentliggör en hållning som motståndare, och i detta inkluderat återtagandet av 
”det samiska”. Detta lyfter forskningsdeltagarna genom att peka på hur de märker att 
andra, inte minst ungdomar, inspireras av den artivistiska verksamheten. Som framgår 
i anslutning till projekten Ellos Deatnu och Moratoriumkontoret (i Kapitel 5) formulerar 
även andra (deltagare som inte är forskningsdeltagare) det som att en samisk deko-
loniseringsrörelse är igång. På så vis har artivismen bidragit till att sätta frågan om 
dekolonisering i rörelse, och att sätta folk i rörelse kring frågan om dekolonisering. 

Då avhandlingen inte innefattar någon receptionstudie kan den heller inte svara på vilka 
eventuella kausala samband som finns mellan artivistiskt möjliggjorda föreställningar 
om motståndarsubjekt, och faktiskt anammande sådana positioneringar. Däremot 
visar studien på samband mellan möjliggjorda föreställningar och aktiveringen av 
sådana samband det femte kapitlet. Det dessa artivistiska projekt gör är att anta att 
självbestämmande till land är ett faktum. Genom att utgå från detta som ett faktum, 
agerar de människor som deltar – de som själva, eller vars berättelser, utgör själva 
verken – som om självbestämmande vore, vilket innebär att det artivistiskt skapade 
fiktiva självbestämmandet genererar ett – om så tillfälligt – faktiskt. Här möjliggör 
med andra ord det artivistiska, fiktiva skapandet av dekoloniserad plats, det faktiska 
utrymmet för dekoloniserad praktik. 

Denna artivism visar även på en ytterligare rörelse i frågan om dekolonisering. I de 
artivistiska projekten relaterade till Deatnu omsätts frågan om dekolonisering i praktiken,  
genom att utgå från visionen om att ett dekoloniserat utrymme existerar. Här framstår 
inte längre begreppet dekolonisering som tillämpbart för att beskriva vad artivismen 
syftar till och hur verken är utformade. Eftersom dekolonisering per definition står i 
förhållande till det koloniala (de-kolonisering), finns en inneboende aspekt av att dra 
fokus till detta koloniala – till det som motståndet riktas mot – trots att frigörelse från 
detta är dekoloniseringens själva mål. För att en dekoloniseringsprocess ska kunna 
lyckas med sitt syfte behöver den med andra ord någonstans på vägen släppa taget, 
släppa fokus, om det koloniala, för att istället fylla blickfånget, praktiken, rummet 
med sådant som anses som icke-kolonialt. Dekoloniseringsbegreppet fungerar i sådan 
bemärkelse som ett begrepp vars mål är att omintetgöra sig själv. I Rájácummá kommer 
denna utveckling av rörelse i frågan om dekolonisering till tydligt uttryck. Här vägras 
aktivt det koloniala plats, och endast aktivering av det som existerar sådan förutan 
ges spelrum. Konsten framstår här som möjliggörande för att träda in i detta friade 
tillstånd, denna vision bortom det koloniala, och således även bortom dekolonisering 
som fokus. Att dekolonisera bortom dekolonisering som begrepp, det är med andra 
ord något av en dekoloniseringskonst. 
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VIDARE FORSKNING

Utifrån vad denna avhandling behandlat och kommit fram till har jag förslag på vidare 
forskning. Med bok i hand – efter alla val gjorda – står vissa av dessa förslag i relation 
till sådant jag själv valt bort, och samtidigt ser som relevanta att studera närmare. Det 
jag i första hand tänker på är att utgå från samma område – svensk sida Sápmi – och 
samtiden, men istället för att förlägga fokus vid konsten, göra en receptionstudie. En 
sådan skulle kunna rikta sig mot såväl samiska som svenska (eller andra) mottagare av 
konsten, men även undersöka medias bevakning av samiska frågor i en post-Gállok 
2013-era. Receptionsstudier skulle kunna undersöka huruvida olika fokusgrupper 
upplever att deras kunskap om samiska frågor och perspektiv, eller bild av Sápmi, och 
bild av Sverige i relation till Sápmi, förändrats under 2010-talet, och huruvida konst i 
så fall identifieras som påverkande faktor. Här skulle frågor kring vilken kunskap som 
förändrats och vad deltagarna i sådan studie kopplar sådan möjlig kunskapsförändring 
till. Mitt intryck är att såväl samisk konst som Gállokkonflikten och Girjasmålet – in-
klusive medias rapportering kring dessa tre områden – har påverkat svensk allmänhets 
kunskap och medvetenhet om samiska frågor, och om Sveriges samtida och historiska 
relation till Sápmi. En empirisk studie av detta skulle kunna bidra både till att kartlägga 
något av kunskapsläget i Sverige, och svara på frågor om konstens betydelse för kun-
skapsförändring eller möjlighet att påverka.    

Ett huvudsakligt bidrag med studien är att den belyser perspektiv på kolonialism och 
dekolonisering i samtida samisk och samisk-svensk kontext, vilket i nuläget är ett 
eftersatt forskningsområde där mer empirisk och teoretisk kunskap efterlyses (Fur 
2006; Kuokkanen 2006; Ledman 2012; Össbo 2014; Drugge 2016). Detta med fokus 
på hur just konst använts för att synliggöra den typen av perspektiv, och hur konsten 
kan fungera dekoloniserande. Även detta ett område som inte beforskats i någon större 
utsträckning. En förhoppning med studien är även att den kan fungera som ett teoretiskt 
och empiriskt bidrag till diskussioner om begreppet och fenomenet artivism, vilket i 
nuläget inte heller är särskilt välstuderat, och synnerligen inte så i vare sig samisk eller 
svensk kontext. Även gällande artivism lyfts behovet av mer forskning (Duncombe 
2016; Nossel 2016). Här visar studien att artivism använts i syfte, och bidragit till, 
att aktivera rörelse i frågan om dekolonisering, och kring frågan om dekolonisering. 
Med start kring 2013 års konflikt om Gállok och mål i 2017 års Deatnu följer den en 
artivistisk dekoloniseringsprocess som både påverkar samtida föreställningar i relation 
till dekolonisering (aktiverar rörelse i frågan) och genererar positioneringar i allians 
med sådana dekoloniserande perspektiv (aktiverar rörelse kring frågan). Huruvida de 
större visionerna artikulerade genom artivismen – visioner om en dekoloniserad värld, 
ett Sápmi som är Sápmi, en okränkbar natur osv. – kommer att uppnås, återstår att 
se. 2010-talets samiska konstnärer har dock bidragit till att förflytta våra samhällen en 
bit på vägen, och den vägen hoppas jag att forskare kommer fortsätta engagera sig i.

I detta avseende skulle jag vilja se vidare forskning utifrån de perspektiv och visioner 
som artivismen i detta projekt möjliggjort. Projekt som gräver djupare i den mängd 
av frågor som denna avhandling endast berört på ytan. Forskning som tar dessa 
föreställningar på allvar och dedikerar de framförda perspektiven fokus. Sápmi som 
Sápmi, vad innebär det i förlängningen? Och vad innebär det att avfärda Sápmi som 
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Sápmi? Ett relaterat område där jag ser fortsatt forskning som önskvärd ställer frågor 
om vad diskursen om kolonialism och om Sverige som kolonialt spelar för roll i ett 
större perspektiv. I vilken utsträckning har diskurser om Sverige på den globala arenan 
förändrats under 2010-talet? Har sådana eventuella förändringar påverkat Sveriges 
anseende internationellt, och har det i så fall haft någon konkret betydelse för Sveriges 
internationella relationer, t.ex. trovärdigheten i förhandlingar gällande mänskliga rät-
tigheter och miljöpolitik? Vilken roll spelar ”bilden av”?

Slutligen vill jag föreslå ett mer rörelseinriktat spår för vidare forskning. I avhandlingen 
framkommer att samarbeten mellan samisk rörelse och global urfolksrörelse, klimat-
rörelser och queerrörelse bedrivs, och att sådana allianser synliggörs genom konsten, 
vilket även varit fallet i Idle No More och Standing Rock. Att gemensamma teoretiska 
nämnare finns mellan samisk rörelse, urfolksrörelser och andra progressiva, anti-
förtryckande rörelser står klart (jfr Walia 2012; Warburton 2014; Choudry 2015) och 
vikten av att urfolks dekoloniseringsprocesser inkluderar väsentliga allianser betonas 
även inom forskning (Tuhiwai Smith 2012; Mohanty 2003). Samtidigt är alliansska-
pandet mellan olika rörelser sällan utan friktion, och vilka makthierarkier som skapas 
eller återskapas – trots att raserandet av sådana ofta ingår som huvudsaklig drivkraft 
för dessa rörelser – och vilka visioner och perspektiv på meningsfull förändring som 
dominerar i allierade rörelsearbeten problematiseras (Mohanty 2003; Breton m.fl. 2012; 
Warburton 2014). I avhandlingen är detta en fråga som knappt berörts – endast en kort 
sektion där Jenni Laiti ifrågasätter den globala klimatrörelsens dekoloniseringsperspektiv 
har lyfts fram i texten. I det samlade materialet finns mer av den diskussionen, och så 
även gällande Ti/Mimie Märaks perspektiv på intersektionen samisk/queer och dens 
arbete med att överbrygga mellan queera respektive samiska förståelser för förtryck 
och frihet. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka detta närmare, 
och ställa frågor kring vilka incitament som finns inom olika progressiva rörelser för 
inkludering/exkludering av samisk rörelse? Tillika, vilka incitament, möjligheter och 
svårigheter som finns inom samisk rörelse för alliansskapande med andra progressiva 
rörelser. Studier av detta kan frambringa ny och värdefull kunskap om olika rörelsers 
möjligheter att förenas i skapandet av en värld bortom dominans och exploatering som 
ledstjärnor, en värld där gemensamt ansvar och samtycke lyser starkare. 

Tack för mig. 

Giitu.
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ČOAHKKÁIGEASSU

DEKOLONISERENDÁIDDA 
Artivisma 2010-logu Sámis 

2010-logus leat dáiddalaš ovdanbuktimat sámi kritihkalaš geahčastagain dálááiggis 
ožžon mearkkašahtti fuomášumi sámis, sihke ruoŧa, davviriikkalaš ja riikkaidgaskasaš 
lávddiin. Dán nákkosgirjeprošeavttas, suorggis Sámi dutkan, vihtta jagi áiggi mon 
lean čuvvon dáiddalaš bargguid man áigumuš lea rievdadit dálá diliid Sámis, ja sámi 
gaskavuohta servodagaide birra. Daid gaskavuođain guorahallamis lea erenoamáš 
fokus Ruoŧa beal Sámis. Nákkosčálus lea čállon ruoŧagillii. Das lea guorahalli karak-
teara, gos áigumuš lea ipmirdit mii dahkko dáidagiin dekoloniserema oktavuođas, 
ja digaštallat vejolaš čuozahusaid das (maid dáidda dahká  dekoloniserema ektui). 
Dát dahkko njealje dáiddáriid geahčastagain ja doaimmain: poehta ja spoken word 
artistta Timimie Märak, govvadáiddár Anders Sunna, juoigi Jörgen Stenberg, ja vel 
artivista Jenni Laiti, guhte maid lea artivistkollektiivva Suohpanterrora sárdneolmmoš.

Materiálas lea eanemusat (muhtin) dáiddalaš barggut sis – málemat, iežá govvahámit 
(fysalaš ja digitála), performatiiva neaktimat, báccit, poehtalaš buktagat, musihkka-
videot ja nu ain. Dát dutkojuvvot narratiivvain – oaivilráhkadeaddji muitalusat – ja 
dutkojuvvot visuála ja narratiiva analysavugiid bokte (Kohler Riessman 2008; Rose 
2016). Dasa lassin oassálastin ja dokumentašuvdna sierra manifestašuvnnain, ja maid 
ságastallamiin dutkanoassálastimiin, doaibma empiralaš vuođđun.  

Teorehtalaččat dutkkan čuovvula guokte doahpaga: artivism ja dekoloniseren. 
Doaba artivism lea teleskopasátni vuođđoduvvon eaŋgalas art (sámi dáidda) ja 
aktivism, ja sáhttá álkkiidahtton ipmirduvvot dego dáiddalaš bargit geain áigumuš 
lea olahit servodatrievdademiid. Artivisma sáhttá prinsihpalaččat sisdoallat váikko 
makkár dáiddalaš barggu, muhto okta eaktu nammaduvvot dakkáriin lea ahte 
bargu dahje geavaheapmi dáiddalaš buktagis addá sosiopolitihkalaš, rievdadeaddji 
doaimma. Dekoloniseren, nuppe dáfus, geavahuvvo dutkamis dego doaibma mii 
doaimmalaččat ja dihtomielalaččat guorahallá dakkáriid mii ipmirduvvo koloniála, 
ja maid buktá ja geavaha molssaeavttuid dasa mii hástaluvvo, áigumušain beassat 
eret dán koloniálismas. Dat oaivvilda ahte dutkkan iská artivisma sihke reaktiivva 
ja proaktiivva, generatiiva, doaimmaid koloniála konteavsttaid rievdadusaid ektui. 

Doaba dekoloniseren ii dušše doaimma dego teorehtalaš rámma man vuođul 
digaštallá materiála, muhto das lea maid leamaš guoddi oassi dutkanrahčamušaide, 
vugiide ja dan designa mii lea hábmen nákkosgirjeprošeavtta. Dekoloniserejeaddji 
rahčamušat dutkanprošeavttain mat gusket eamiálbmogiid manná máŋgga láhkái 
giehtalaga kritihkalaš eamiálbmotmetodologiijaiguin. Dakkárat leat máŋga, muhto 
muhtin dehálaš oktasaš prinsihpat leat ahte dutkan vuolgá gullevaš joavkku vuogi 
ja duohtavuođaid mielde, ja daid oppalaš áigumuš ja hábmen lea áššáigullevaš 
dakkár oainnus, ja maid ahte eai čuovvul koloniála dutkanparadigmaid ja ovd-
didit iešmearrideami (Tuhiwai Smith [1999] 2012; Kuokkanen 2000; Porsanger 
2004; Kovach 2009; Chilisa 2012). Nákkosgirjeprošeavtta bealis dát lea earret iežá 
mearkkašan árra nannema dutkanjurdagis dutkanoasseválddiiguin – juo ovdal 
prošeakta formaliserejuvvui. Lassin lea leamaš oalle dehálaš lahka ovttasbargguin 
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prošeavtta hábmema birra, ja maid buorre transpareansa prošeaktaáigodagas, gos 
jeavddalaš gulahallan dutkama ovdáneami botta lea leamaš dehálaš gullat man 
áššáigullevaččat dutkama fokusguovllut leat. Dát goitge ii mearkkaš ahte dutkama 
oassálastit stivrejit analysaid ja dulkomiid materiálas, dahje dutkanteavstta, earret 
go ahte dohkkehit dan ja sis lea leamaš vejolašvuohta rievdadit iežas sitáhtaid. 
Namalassii dát lea mielddisbuktán beroštumi guhte guoimmis guorahallat ja sierra 
ládje gieđahallat dekoloniserema ášši – dutkanoassaváldit dáidaga bokte, ja mon 
dutkama ja dáidaga bokte. Bargovuohki lea erenoamážit mearkkašan ahte mon lean 
ožžon vejolašvuođa čuovvut sin barggu, ja sii leat ožžon vejolašvuođa čuovvut mu.  

Dutkama váldo buktu lea čalmmustahttit perspektiivva  kolonialismmas ja deko-
loniseremis dálááiggi sámi ja sámi-ruoŧa konteavsttas, mii dál lea dutkansuorgi 
mas ii dutko nu ollu ja gos jearuhit eanet empiralaš ja teorehtalaš máhtu (Fur 2006; 
Kuokkanen 2006; Ledman 2012; Össbo 2014; Drugge 2016). Juste dát go lea deaddu 
dáidda geavaheamis čalmmustahttit dakkár lágan perspektiivva, ja got dáidda sáhttá 
doaibmat dekoloniserejeaddjin. Dát lea maid suorgi gos ii leat dutkojuvvon nu ollu. 
Okta sávaldat guorahallamiin lea maid ahte sáhttá doaibmat teorehtalaš ja empiralaš 
oassin digaštallamiidda doahpaga ja fenomena artivisma birra, mii ii leat nu sakka 
guorahallon dál, ja ii goitge sámi iige ruoŧa konteavsttas. Ja maid mii guoská artivismii 
deattuhuvvo dárbu eanet dutkamii (Nossel 2016; Duncombe 2016). Dás guorahallan 
vuoseha ahte artivisma geavahuvvo áigumušain, ja lea dagahan, aktiveret lihkasta 
dekoloniserenáššis ja dekoloniserenášši birra. Álgu leai 2013 jagi riidduin Gállokis 
ja jotkkii gitta jagi 2017 Deanus. Dáinna čuvvo artivisttalaš dekoloniserenproseassa 
mii váikkuha sihke dálááiggi ipmárdusa dekoloniserema birra (álggaha lihkastaga 
áššis) ja buktá posišoneremiid ovttastusain dakkár dekoloniserejeaddji perspektiiv-
vain (aktivere lihkastaga ášši birra). 

Nákkosčálus govvida stuorra oasi jearaldagain mat artikulerejuvvojit dáiddalaččat, 
ja juohke jearaldaga mon lea geahččalan bidjat iežas oktavuhtii ipmirdan dihte (ja 
čilget mu dulkoma das) manne dan manifesterejuvvo, ja maid manifestašuvnnas 
sáhttá leahkit mearkkašupmi. Válljemuš loktet nu ollu jearaldagaid, mearkkaša 
maid ahte ii sáhte gieđahallat visuid čiekŋalit, ii livčče leamaš vejolaš nákkosčállosa  
rámmaid siskkobealde. Okta sivva manne mon lean válljen gieđahallat nu ollu 
jearaldagaid, lea go juste dát lea juoga man mon oaivvildan lea leamaš mávssolaš 
dáinna artivisttalaš bargguin Sámis 2010-logus; dálááiggis gos oppalaččat lea oalle 
heajus dihtomielalašvuohta sámi áššiin Ruoŧas, de lea ávkin go ollu sámi áššit 
čalmmustahttot dáidda bokte ja válde saji almmolaš lanjain. Okta vuohki bidjat 
oktii (máŋga) daid, lea ipmirdit daid gaskavuođa, ja sáhttit gieđahallat daid nu, lea 
go bidjá daid kolonialisma doahpaga rámma siskkobeallai. Šaddá vuohki bidjat 
sániid juoidái mii lea struktuvrralaš – juoga mii čuvvo muhtin minstara – ja okta 
vuohki konseptualiseret sierra dáhpáhusaid dahje proseassaid mat lea jođus ja leat 
visot čadnon osiide ovtta ja seammá struktuvrii. Nu láhkái sáhttá loktet báikkálaš 
dahje našuvnnalaš dási dassái mii čájehuvvo atnit riikkaidgaskasaš gullevašvuođa. 
Okta vuohki gávdnat oktasaš beliid máilmmiviidosaččat, lea oahppat iežáid sullasaš 
diliin, ja oktasaš giela bokte sáhttit doarjut máhtuiguin mat mis leat (buohtastahte 
Duarte & Belarde-Lewis 2015). Sirret Ruoŧa ja Sámi dan oktavuođas, lea rivvet mis 
dehálaš čilgehanmodealla das got min servodat doaibma. Váldit eret Ruoŧa ja sámi 
koloniála ekvašuvnnas, lea maid váldit eret fenomena kolonialismma vejolaš – 
dehálaš – geahčastanguovlluin čilgehusmodeallas. 

Okta iežá ágga čalmmustahttit ná stuorra oasi sierra, váikko leat ge čadnon oktii, 
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áššiid dutkamis, lea teorehtalaš doahpagiid válljema dihte. Go dekoloniserendoaba 
sisdoallá sihke vuostálastima juoga vuostá (koloniála), ja luvvenproseassa manname 
juoga iežá guvlui – ja koloniála dobbelis – de govvedeamit muitalusain daid birra 
mannet máŋggaid guovlluide, ja fátmmastit sierra lanjaid. Got artikulerejuvvo 
man vuostá vuostálastin lea? Makkár molssaeavttuiguin  hástaluvvot? Gosa friddja 
višuvdna šaddá? Go sihke dekoloniserendoaba ja artivismdoaba lea rievdadusas-
peakta dego siskkáldas mearkkašupmi, ja dasa lassin lea kollektiiva dimenšuvdna 
– servodatrievdadus áigumuššan – lea dasa lassin leamaš dehálaš ahte, dutkamis, 
govvedit dan proseassa- dan rievdadus, ovdáneapmi – man dán dekoloniserejuvvon 
artivisma lea mielddisbuktán. 

Empiralaš kapihttalat čuvvot dán ovdáneami, gos Kahpittal 3: Bilden av kolonia-
lism ja Kahpittal 4: Bilden av motstånd geahččá eanemusat buktagiid mat áiggi 
dáfus leat sullii seammá áiggi (stuorimus oassi 2013-2016 gaskal), ja Kahpittal 5: 
Dra gräns – göra plats analysere artivisma mii ihtá maŋŋil dan (2017) ja oaivvildit 
leahkit boađus ovddibut bargguin. Dán ovdáneapmi vuolgá artivstalaččat dahkat 
vejolažžan, ja váikkuhit, rievdaduvvon diskurssaide kolonialisma birra Ruoŧas, ja 
stimuleret reaktiivva, anti-koloniála vuostálastinlihkastaga, siivvožit sirdit daid 
lihkastusnarratiivvaid eanet proaktiivva, siskkáldas nannejeaddji hámuhemiide, ja 
loahpalaččat oaččuhit eanet duohta (váikko ain lea oassái fiktiiva) iešmearrideaddji 
riikka, gos ii šat beroš koloniálas ja ii šat daga dan man birra artivisttalaš barggut 
jorret. Dekoloniserenproseassa mii vuolgá retoralaččat ii šat koloniserejuvvon gu-
ovlu Gállokis 2013 gitta eanet duohta dakkárii Deanus 2017; guovlu gos koloniála 
doaimmalaččat hilgojuvvo ja dáinna ii šat gávdno artivisttalaš barggu rámmaid 
siskkobealde. Dás sirdása maid bargu olggobealde dasa mii galggalii gullot dekolo-
niserema doahpagii. Dát proseassa máhttá maid čilgehuvvot dáinna ahte veahážiid 
mielde guođđá narratiivvaid ja govvedemiid olggos guvlui, eanet beroštupmái sisa 
guvlui, čalmmustahttima olggožis gitta eanet duogáš, gievrras doibmii, almmolačča 
čalmmiid dobbelis.    

Guorahallan vuoseha ahte, ja got, ipmárdusat kolonialismma birra dálááiggi Ruoŧas/
Sámis šaddet vejolažžan artivisttalaš doaimmaid bokte. Čoahkkáigeassun kolonialisma 
ihtá, ruoŧa-sámi konteavsttas, dego historjjálaš ja ain jođus struktuvrralaš proseassa, 
gos rivven eatnamiin, ávkkástallan luonddus ja kultuvrras, ja maid čiehkan dakkár 
rivvemiin ja dakkár ávkkástallamiin, ja maid čiehkan ”kolonialismmas” áššáigullevaš 
čilgehusmodeallan go galgá ipmirdit dán gaskavuođa, gullet áššáigullevaš fákto-
riidda.  Go čohkke máŋga ovttaskas, mat orru leahkimen sierra, muitalusaid ovtta 
buktagii, dahje ovtta ja seammá čájáhusráhkadussii, de dáidda buktá narratiivva 
váikkuheaddji fáktoriid ovtta ja seammá struktuvrralaš minstariin. Go čielgasit čilge 
dán minstara koloniálan, de nanne struktuvrralaš beali muitalusas. Go sullasaččat 
juxtaposišoneret narratiivva dálááiggi birra historjjálaš dáhpáhusaiguin, de ii dušše 
govva koloniála historjjás gaskkustuvvo, muhto dát historjjá dahkko seammás 
juoidái mii lea áigeguovdilis otne, okta muitalus gos leat máhcahuvvon diskurs-
sat, doalahuvvon koloniála struktuvrrat, ja koloniála proseassat jođus. Go muhtin 
muitalusat mat geavahuvvojit ráhkadit daid narratiivvaid – ovdamearkka dihte 
dáiddalaš almmostahttimat čeardabiologalaš historjjás – lea dakkár mii ovdal ja 
olggobealde dáiddalaš lanja ii leat ožžon dađi eanet almmolaš fuomášumi Ruoŧas, 
muhto nuppe dáfus boahtá oidnosii (stuorra muddui) sámi dáiddáriid dihte (ja 
dasa lassin govveduvvo dego boahtá oidnosii sámi dáiddáriid barggu dihte), de 
ihtet kulturhierárkkalaš ja ávkkástalli diskurssat ja doaimmat – sihke historjjálaš 
nugo dálááiggi – dego livčče čiehkan daid. 
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Muhtin buktagiin ihtet eanet doaimmalaš čiehkamat, iežá gerddiid ovdanbuktojuv-
vot koloniála diskurssat ja doaimmat eanet eahpenjuolga čihkkojuvvon. Koloniála 
struktuvrraid oaidnemeahttunvuohta ihtá duos dás dego boađus diskursiiva norma-
liserenproseassain, muhto eai iđe dakkáriin, muhto leat dan sajis oassin normatiiva, 
beaivválaš, almmolaččat dohkkehuvvon, ja danne bissut čihkosis. Dát struktuvrralaš 
proseassat bohtet ovdan dego obba čihkosis hegemonalaš diskurssaid duogábealde 
ahte (oasit) geográfalaš Sápmi gullo ruŧŧii, ruoŧa stáhta dego vuoiga hálddaheaddji 
guovllu olbmuin ja luondduriggodagain, ja maid Ruoŧŧa mas lea unnán diehtu 
sámi perspektiivvain historjjálaš ja dálááiggi relašuvnnas Sápmái, distanserejuvvon 
gaskavuohta kolonialismii, ja iešgovva gos várjalit olmmošlaš vuoigatvuođaid ja 
birrasa lea alla árvu. Go artivisttalaš doaimmaid bokte eai dušše šatta ipmárdusat 
vejolažžan mat hástalit dakkár diskurssaid, muhto ieš dat čiehkan Ruoŧas dego 
koloniála boahtá maid ovdan – dego oassin dan seammá koloniála struktuvrras. 

Dás dutkan gávnnaha ahte artivisttalaš doaimmas lea kapasitehta duvdit eret dábálaš 
diskursiiva lávddi go rievdada normatiiva vuolggasaji, mii váikkuha fápmodyna-
mihkaid dan spesifihkka oktavuođas. Sierra artivisttalaš buktagiid ja doaimmaid 
bokte dahkko ieš dat vuolgga digaštallamiidda juoidán mii vuolgá geahčastagas 
man ráhkadeaddjit/doaimmaheaddjit leat válljen. Geográfalaš Sápmi boahtá oidnosii 
dakkáriin go leat sihkkojuvvon našuvnnarájit. Erenoamáš báikkit ja ieš riika sajái-
duvvo nanu posišuvdnii iežas álbmogiin, iežas kultuvrii, ja nuppos maid – Sápmi 
boahtá ovdan dego Sápmi. Oktavuođat šaddet lunddolaččat sámi, go eaktuda sámi 
oassálastima ja doaimma. Hálddahus riikkas dahkko dakkáriin ahte ávkkástallan 
luonddu riggodagain – dahje oaidnu ahte luondu obbage lea vejolaš ávkkástallat – 
ii dahkko. Dan sajis ihtá eahpe-hierárkkalaš, eahpe-bineara, dilli subjeavtta olbmo 
ja subjeavtta luonddu gaskkas dego ieš dat digaštallama vuolggasadji. Geográfalaš 
Sápmi dego ruoŧa territoria, ja luondu mii vuosttažiin lea riggodat olbmuid háld-
dus, šaddet nu láhkái vejolaš perspektiivvat, dan sajis go vuolggasadji mii vuolgá 
luonddus. Dás dáidá doaibmá simultána diđolašdahkkin sámi perspektiivvain báik-
kiin, luonddus ja olmmoš-luonddu gaskavuođas, dego diđolašdahkki mii guoská 
ráhkaduslaš perspektiivahuksema obbalaččat – ahte perspektiiva lea ráhkaduvvon 
ipmárdusat, eai ovttačilggolaš duohtavuođat. 

Okta iežá dehálaš ášši masa artivisma lea leamaš ávkin lea čalmmustahttit sámi 
vuoigatvuođaid. Mávssolaš narratiivvat dás leat oassái váilevaš láhkaásahusaid 
birra, muhto eareliiggánit deattuhuvvo ahte ruoŧa sámipolitihkka ii ollašuhte sámi 
rivttiid praktihkalaččat, dahje fámuhuhttá dálá lágaid koloniála diskurssaid bokte 
sámiid birra geain duođain ii leat riekti eatnamiidda. Dáidá assosiašuvnnain Gállok 
riidduin ja maid riekteášši ”Girjás stáhta vuostá” leat dehálaččat oktavuođas. Okta 
vuoigatvuođanarratiiva čadnon dása guoská sámi vuoigatvuođa iešmearrideapmái, 
gullevaš eananvuoigatvuođaiguin ja eareliiggánit deattuhuvvon, gos gáibádus 
ratifiseret ILO169 doaibma symbolan. Narratiiva ”Sápmi Sápmin” lea dehálaš 
maid dán oktavuođas, go dat hástala diktoma perspektiivva kultuvrra ja luonddu 
gaskavuođas. Dáidda bokte čalmmustahttu ahte ii sáhte sierret kultuvrra ja luonddu, 
mii mearkkaša ahte iešmearrideapmi kultuvrii eaktuda iešmearrideami eatnamiid 
badjel. Sámi iešmearrideapmi, nugo lea hábmehuvvon otne, šaddá iešmearrideapmi 
báhpira nalde  go ii mielddisbuvtte iešmearrideami eatnamiidda, lea juoga, mii lea 
narratiiva guorahallama čađa. 

Artivisma muitalusat váldet saji lávddiin ja gaskkustuvvot kanálaid bokte mat ollejit 
vuostáiváldiide earret sii geat leat doaimmalaččat válljen ohcat dieđu dán gaskavuođa 
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birra. Almmolaš birrasat, dáiddaásahusat, lávddit, museat, árbevirolaš ja sosiála 
mediat, šaddet dehálaš lávddit juohkit dáidaga muitalusaid, ovddidit gáibádusaid 
sámi eamiálbmotvuoigatvuođaid geavaheamis, ja gaskkustit gova kolonialismmas 
dego dehálaš čilgehusmodeallan ipmirdit historjjálaš ja dálááiggi proseassaid Ruoŧas 
ja Sámis struktuvrralaš dásis. Artivisma doaibma dán oktavuođas diskursiiva riido-
vearjun. Dát, go vejolaš ipmárdusat kolonialismma birra, ja maid dakkárat sisdollet, 
lea vuostebealli sihke ruoŧa hegemonalaš diskursii kolonialisma birra, nugo Ruoŧa 
gaskavuohta Sápmái (geahča Lundahl 2006; Johansson 2008; Engh 2009; Ipsen & 
Fur 2009; Brännlund 2015; Fur 2015). Dát mearkkaša ahte dát artivisma váikkuha 
rievdaduvvon diskursii kolonialisma birra, go siskkilda sihke historjjálaš ja dálááiggi 
Ruoŧa doahpagii. Dát mielddisbuktá ahte maid diskursa Ruoŧa birra rievdá, go dál 
ovdanbukto koloniálan. Dakkár rievdaduvvon diskursa Ruoŧa birra buktá eavttuid 
rievdaduvvon ruoŧa iešgovas ja, riikkaidgaskasaš geahčastagas, rievdaduvvon govva 
Ruoŧas. Dakkár govva Ruoŧas ii šat bija riikka sajádahkii máilmmioamedovdun, 
unnitloguid dáistaleaddji, neutrála (geahča Lundahl 2006; Johansson 2008; Fur 
2013). Govva Ruoŧas mii oaivvilduvvo leahkit oalle dehálaš Ruoŧa fápmosajádahkii 
globála lávddis, ovdamearkka dihte dego luohtehahtti, oasehis šiehtadalli sierra 
riikkaidgaskasaš ovttasbargguin (Johansson 2008; Fur 2013). Govva mii lea dahkan 
ahte Ruoŧŧa lea sáhttán posišoneret iežat olggobealde eurohpalaš kolonialisma (Fur 
2013). Doaimmahit diskursa kolonialisma birra go Ruoŧŧa lea mielde lea dehálaš, 
sihke sápmái ja Ruŧŧii riikkaidgaskasaš geahčastagas. 

Dutkamis boahtá ovdan ahte artivisma geavahuvvo sihke čalmmustahttin dihte 
čuolbmahámuhemiid ja riektehámuhemiid. Dás ihtá sihke ovtta bealis narratiiva 
sámiin dego kolonialisma oaffariin, ja nuppi bealis ahte sámit leat kolonialisma 
stuorimus hástaleaddjit ja vuoigaduvvon riekteguoddit – motivere posišuvnnaid 
joatkka koloniála proseassaid vuostá, ja sámi luvvema váras.  
  
Dás fállojuvvo artivisma bokte moanat vuostáleaddjisubjeavttat dahje vuostáleaddjii-
dentitehtat mainna sáhttá sympatiseret. Dutkanoasseváldit iežat leat ovdagovat 
dekolonserejeaddji vuostálastimii, ja de geavahit dáidaga govvedit dálá vuostálast-
insubjeavttaid (fiktiivva ja duohta). Dát subjeavttat albmanit čeavlán, nanu identi-
tehta stuorra integritehtain, subjeakta mat leat sámi kollektiivvalaččat  sajáiduvvon, 
mat leat historjjálaččat sajáiduvvon ja seammás treanddat, gehčče ovddusguvlui, 
višuneara, mat seammás leat báikkálaččat  dego pan-sámi ja globála, intersekšunála 
anti-vealaheaddji ja dáinna vejolaččat. Artivisma bokte, ollu sierra “geasuheaddji” 
vuostálastinsubjeavttat geaiguin sáhttá posišoneret ovttastusa šaddet vejolažžan. 
Dasa lassin gaskkustuvvo narratiiva mii addá gova doaimmalaš, geasuheaddji 
vuostálastinlihkadusas mii gávdno. Dát addá stuorit deattu sámi lihkadussii, ja dahká 
jurdaga vejolažžan dáláš stuorit lihkadusas mii juo gávdnui – ahte juo ásahuvvon 
lihkadus lea jođus. Dan vejolaš govva kolonialismmas, vuostálastinsubjeavttain ja 
posišuvnnain movttiidahttá posišonerema “šaddat ovttastusbeallalaččat” (sápmelaš 
vai ii), ja vel go vuostálastá juoidá – soames lágan vealaheami, vuoigatmeahttuma 
dahje destruktivitehta – go searvá juoidái – juoga positiivvalažžii mii bargá riev-
dadusa váras.  

Dás dutkkan vuoseha simultána proseassa dahkat vejolažžan subjeaktaposišuvnnaid 
ja lihkastatnarratiivvaid ja aktiveren sullasaš posišuvnnaid ja lihkastagaid gaskal. 
Boađus dain reaktiivva ja proaktiivva vejolažžan dahkamis láide artivisttalaš de-
koloniserenproseassa viidáset eanet duohta máhcahemiin sajiin – váikko dušše 
gaskaboddasaččat – gos sámi iešmearrideapmi ja sámi doaimmat geavahuvvojit, 
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ja dáinna vejolašvuohta geahččaluvvot ja ovddiduvvot. Dát prošeavttat vurdet 
ahte iešmearrideapmi riikii lea duohtavuohta. Go vuolggasadji lea ahte dát lea 
duohtavuohta, láhttejit olbmot geat servet– sii geat iežat, dahje geain muitalusat, 
lea ieš dat buvtta – dego iešmearrideapmi livčče, mii mearkkaša ahte aktivisttalaš 
ráhkaduvvon fiktiivvalaš iešmearrideapmi mielddisbuktá – váikko gaskaboddasaččat 
– duohtavuođa. Dás artivisttalaš, fiktiiva ráhkadeapmi dekoloniserejuvvon sajis 
addá vejolašvuođa duohta sadjái dekoloniserejuvvon doibmii. 

Nordsamisk översättning: Miliana Baer



SUMMARY   243

SUMMARY
During the 2010s, conceptual art took a prominent position in Sámi debates and 
struggles for political and social change. Narratives about contemporary colonialism 
and decolonising, alternative visions conveyed through artistic expressions including 
music, visual arts, performative acts, and poetry, engaged broad audiences and attracted 
widespread attention. 

This PhD project, undertaken in Sámi dutkan/Sámi Studies, revolves around the ar-
tistic works and practices of  four contemporary artists: poet and spoken word artist 
Timimie Märak, visual artist Anders Sunna, yoiker Jörgen Stenberg, and artivist Jenni 
Laiti, who is also the spokesperson for the artivist collective Suohpanterror. The study 
has an exploratory character, where the purpose is to understand, and enhance know-
ledge of, how art is used in relation to decolonisation, as well as to discuss possible 
consequences of  this, i.e. what art does in relation to decolonisation. It has a particular 
focus on the relationship between Sápmi and Sweden, and the time period between 
2013 and 2017. The dissertation is written in Swedish. 

Theoretically, the study relates to two concepts: artivism and decolonisation. The term 
artivism may be understood as ”a convergence between ’activism’ and ’art’” (Sandoval 
& Latorre 2008, p. 81), and generally refers to the deliberate use of  art with an aim 
to bring about social change (Asante 2008; Nossel 2016; Duncombe 2016; Aghed 
m.fl. 2018). Decolonisation, in turn, is used in the study as a practice that actively 
and consciously uncovers, resists and disengages from colonialism, and additionally 
provides and applies alternatives to what is being challenged, in the quest for freedom 
(cf. Fanon 1965; Chilisa 2012; DeMuth 2012; Duarte & Belarde-Lewis 2015; Kovach 
2009; Tuhiwai Smith 2012; Waziyatawin & Yellow Bird 2012). This means that the 
study examines both reactive, and proactive and generative functions of  artivism in 
relation to changing current colonial conditions. 

The concept of  decolonisation has also influenced the research approaches, methods 
and project design. Decolonising standpoints in Indigenous research to a large extent 
aligns with critical Indigenous methodologies. While there is a great variety of  such, 
some commonly referred to principles argue that research involving Indigenous peoples 
ought to be relevant from the perspective of  those predominantly concerned, that it is 
based on the perspectives and realities of  those involved, that it actively disengages with 
colonial research paradigms, and that it ultimately strives to enhance self-determination 
(Tuhiwai Smith [1999] 2012; Kuokkanen 2000; Porsanger 2004; Kovach 2009; Chilisa 
2012). Adhering to such demands and ambitions for research, the idea for this pro-
ject was anchored with the research participants at an early stage – even before the 
project was formalized. Furthermore, close collaborations surrounding the project 
design has been at the core, as well as transparency during the project period itself, 
where continuous communication during the time of  the dissertation’s progression 
has been important to reconcile the relevance of  the research focus areas. Despite this 
close collaboration, the research process has not involved the research participants 
controlling analysis and interpretations of  the collected materials, or the outcome of  
the written research results. Would that had been the case, they would stand accoun-
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table for the dissertation. Rather, it has – above all – meant a mutual engagement in 
exploring and addressing the issue of  decolonisation, yet from different positions and 
through different methods: the research participants predominantly through artivism, 
the researcher predominantly through research, and together through conversations 
around the topic. This way of  working has meant that while I have been invited to 
partake in their activities, they have also had opportunities to engage in mine.

The material mainly consists of  parts of  the research participants’ artistic works - 
paintings, other forms of  images (physical and digital), performative acts, sculptures, 
poetic works, music videos and more. These are approached as narratives and examined 
through visual and narrative analysis methods (Kohler Riessman 2008; Rose 2016). In 
addition, participation and documentation during various artivistic manifestations, as 
well as multiple conversations with the research participants, serve as an empirical basis.

A contribution this study makes is that it addresses perspectives on colonialism and 
decolonisation in contemporary Sámi- and Sámi-Swedish contexts, which is an area 
of    research where more empirical and theoretical knowledge is called for (Fur 2006; 
Kuokkanen 2006; Ledman 2012; Össbo 2014; Drugge 2016). This by focusing par-
ticularly on how art has been used in such regard, and which potential effects art has 
had on decolonising processes. This area has also not been researched to any great 
extent. Another more significant contribution this study makes, is that it serves as a 
theoretical and empirical contribution to discussions about the concept and phenome-
non of  artivism, which neither is very well studied at current, particularly not in Sámi 
and Swedish contexts. This is also a research area where more knowledge is called 
for (Duncombe 2016; Nossel 2016). In this regard, the study shows that artivism has 
initiated motion in the issue of  decolonisation, and a movement around this issue. 
Starting with artivism relating to the 2013 Gállok mining conflict, and finishing with 
artivism related to resurgence and self-determination to land in the area of  Deatnu in 
2017, the dissertation portrays an artivism-driven decolonising process that has both 
influenced contemporary perceptions of  decolonisation (set the issue in motion) and 
generated positions aligned with such decolonising perspectives (activated a movement 
around the issue).

The study unpacks a relatively large number of  issues articulated through artivism, and 
each such is put into context in order to understand and describe my interpretation 
of  why it is being manifested, and what such a manifestation may mean in regards to 
bringing about change – in the shape of  decolonisation. The choice to highlight such a 
multitude of  issues simultaneously means that each issue cannot be dealt with in great 
depth, as this would not be possible within the scope of  a dissertation. The choice to 
touch upon such a large number of  issues is nevertheless deliberate. One of  the major 
contributions with the studied art resides in the number of  critical issues articulated. 
In light of  the current conditions characterized by a general lack of  knowledge and 
awareness of  Sámi perspectives in Sweden, it matters that a number of  Sámi issues 
are made visible through art, which claim space in public places. This art addresses 
blind spots, and fills them with content. 

Another significant aspect of  this large set of  articulated issues is that they all relate 
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to one another, and are artistically portrayed as such – as related and as mutually rein-
forcing. One way to bring (several of) them together – to understand them as related, 
and to be able to treat them as such – is to place them within the framework of  the 
concept of  colonialism. It becomes a way of  conceptualising structures – something 
that follows a certain pattern – and a way of  ordering different events and ongoing 
processes as mutually related parts of  one and the same whole. This framing, in turn, 
makes it possible to elevate the local or national to a level that also proves to be relevant 
internationally – it becomes a way to find common denominators globally, to learn 
from others’ similar situations, as well as to contribute with knowledge based on our 
contexts through a common language (cf. Duarte & Belarde-Lewis 2015). To shield 
Sweden and Sápmi from that affiliation is to deprive us of  an important explanatory 
model for how our societies function. To remove Sweden and Sápmi from the colonial 
equation is also to deprive the phenomenon of  colonialism from possible – significant 
– angles in the explanatory model.

Another reason to highlight such a large range of  different, yet related, issues in the 
dissertation has to do with the choice of  theoretical framework. As the concept of  
decolonisation includes both a resistance to something (colonial), and a process of  
liberation directed towards something different – something, or somewhere, beyond 
the colonial – the story of  this also results in depictions that move in several direc-
tions, and embrace different rooms. How is that which is being resisted articulated? 
What are the challenging alternatives? Where does the liberated vision land? Since 
both decolonisation and artivism have an inherent aspect of  change, and within this 
change a collective dimension (a societal change at the core of  its ambition), it has been 
relevant to describe this process of  change – the evolvement – that this decolonising 
artivism has brought about.

This process starts with artistically enabling and influencing changing discourses about 
colonialism and Sweden, and the stimulation of  a reactive, anti-colonial resistance 
movement. The process then gradually shifts the articulations towards more proactive, 
internally strengthening alternative formulations, and finally lands in a more factual 
(yet still partly fictional) self-determination to land, where the colonial has been acti-
vely refused, and no longer constitute what the artivist practice revolves around. This 
decolonising process can be described as one that goes from a rhetorically decolonised 
zone in Gállok 2013 to a more actual one in Deatnu by 2017. The latter results in a 
situation, or room, where “decolonisation” is no longer a suitable term to frame the 
activities around, as the process has moved beyond the colonial reality and, as such, 
ought not to be entrapped by decolonisation as a terminological concept. An overall 
process which can also be described as one that gradually moves from more externally-
looking narratives and manifestations, towards more internally-looking engagements, 
and from activities that play emphasis on the surface of  visibility, to directing the 
energy towards more underlying, core activities, beyond the spotlight.

The study shows that, and how, notions of  colonialism in contemporary Sápmi and 
Sweden are enabled through artistic practices. To include Sweden in discourses on co-
lonialism is contested, and to a large extent a perspective that challenges contemporary 
hegemonic discourses (Lundahl 2006; Johansson 2008; Engh 2009; Ipsen & Fur 2009; 
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Fur 2013). In sum, colonialism – in the Swedish-Sámi relationship – is conceptualised 
through the artivism as a historical and ongoing structural process, where dispossession 
of  land, and exploitation of  nature and culture are essential factors. Furthermore, an 
invisibilisation of  these structural processes, together with the disclosure of  colonia-
lism as a relevant explanatory model for interpreting and addressing these factors, are 
framed as important parts of  the same colonial pattern. 

This pattern emerges through various artistic practises. By bringing together many 
individual, seemingly disparate stories into one and the same piece of  art, or one and 
the same exhibition, narratives about mutually influencing factors within one and the 
same structure appear. To explicitly describe this pattern as colonial reinforces the 
narrative of  structural dispossession and exploitation. In addition, by juxtaposing nar-
ratives about the present with historical events, not only are stories about the colonial 
history conveyed, but this history is given continuity and is made into something cur-
rently present. Narrative of  restorative discourses, maintained colonial structures, and 
ongoing colonial processes of  dispossession and exploitation, emerges through such 
artistic practises. As some of  the stories used to create these narratives – for example 
artistic revelations of  the scientific history of  race biology in Swedish – have not 
received significant official attention in Sweden prior to entering these artistic spaces, 
but have now been brought to light (to a significant extent) thanks to Sámi artists (and 
are also framed as being uncovered thanks to Sámi artists), such social hierarchical and 
exploitative discourses and practices – both historical and contemporary – appear as 
being otherwise obscured.

In some works, stories of  a more deliberate disclosure are told. In other cases, co-
lonial discourses and practices are presented as more indirectly invisibilised. In such 
cases, the invisibility of  colonial structures appears as a consequence of  discursive 
processes, through which colonial structures do not manifest themselves as such, but 
instead are embedded in the normative mundane, and there they remain hidden. Such 
structural processes appear to be hidden behind hegemonic discourses about: (parts 
of) geographical Sápmi as Swedish; the Swedish state as the natural custodian of  the 
area’s people and natural resources, and; a Swedish society that lacks knowledge of  
Sámi perspectives on the historical and contemporary relationship between Sweden and 
Sápmi, has a distant relationship to colonialism, and a self-image where the protection 
of  human rights as well as the environment is high on the agenda. Through artistic 
practices, not only are perceptions enabled that challenge such discourses, but the very 
disclosure of  Sweden as colonial also appears as part of  the same colonial structure.

Here, the study finds that artivist practice has the capacity to shift ordinary discursive 
formations by changing the normative point of  departure, which affects the power 
dynamics in the specific context. Through various artistic works and practices, the very 
entrance to the discussion is made into one that is based on the perspectives set by the 
artistic creators. Geographical Sápmi emerges as such through the erasure of  national 
borders. Specific places and the land in question are placed in an intrinsic relation with 
its people, its culture, and vice versa, i.e. Sápmi emerges as Sápmi. Particular contexts 
are made evidently Sámi, by assuming a Sámi presence and activity as prerequisite for 
the existence of  such contexts. The custodianship of  the land is made into one where 
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the exploitation of  natural resources (or nature as an exploitable resource whatsoever) 
is abandoned. Instead, a non-hierarchical, non-binary, relationship between the subject 
human and the subject nature emerges as the very starting point of  the discussion. 
Geographical Sápmi as Swedish territory, and nature as primarily a resource for human 
enjoyment, are thus made into perspectives that one chooses, as a contrast to naturali-
zed starting points. Thus, this art functions to simultaneously raise awareness of  Sámi 
perspectives on place, nature and the human-nature relationship, and to alert attention 
to the constructive aspect of  perspective formations in general – it illuminates that 
perceptions are manufactured ideas, as opposed to unambiguous truths.

Another important issue that the artivism has helped to shed light on is Sámi rights. 
Some narratives point to inadequate legislation, but more often it is emphasized that 
Swedish Sámi policy does not adhere to existing Sámi rights in praxis, or undermine 
such through colonial discourses about the Sámi as not eligible to land. Art associated 
with the conflict in Gállok and the court case “Girjas versus the State” is essential in 
this context. A related rights narrative concerns the strengthening of  the Sámi rights 
to self-determination, with land rights included and particularly emphasized, where the 
raising of  demands for ratification of  ILO Convention 169 serves as a recurring symbol. 
The narrative “Sápmi as Sápmi” is also important in this context, as it challenges the 
dichotomous perspective of  the relationship between culture and nature. Through this 
art, culture and nature are displayed as indivisible, which means that self-determination 
to culture presupposes self-determination to land. An articulated critique in the study 
is that Sámi self-determination, as comprehended in today’s political praxis, is a mere 
self-determination on paper as it does not include self-determination to land.

The stories of  artivism take place in arenas and are conveyed through mediums that 
reach domestic and international audiences beyond those who actively chose to seek 
knowledge on Sámi issues and the relationship between Sweden and Sápmi. They are 
critical narratives that Swedes otherwise are rarely confronted with, and they claim 
space in the streets, on sites of  protests, in public gatherings, art institutions, art scenes, 
museums, and traditional and social media. All these become important arenas for 
reaching out with critical narratives, making demands for proper application of  Sámi 
Indigenous rights in praxis, and conveying the image of  colonialism as an explanatory 
model for historical and contemporary processes in Sweden and Sápmi. Such critical 
narratives stand in sharp contrast to widespread notions on what Sweden is about, 
and its (non-)relationship with colonialism (cf. Lundahl 2006; Johansson 2008; Engh 
2009; Ipsen & Fur 2009; Brännlund 2015; Fur 2015). 

Thus, the artivism functions as a discursive weapon, as enabled notions of  colonia-
lism stand in sharp contrast to the dominating image of  what is Swedish, as well as 
its hegemonic discourse on colonialism. The artivism in this study helps influence 
a changed discourse on colonialism, by including both historical and contemporary 
Sweden in its conceptual domicile. This in turn means that the discourse about Sweden 
also changes, by now being presented as colonial. Such a changed discourse about 
Sweden creates conditions for a potentially changed Swedish self-image and, from an 
international perspective, a changed view of  Sweden. Such a view no longer positions 
Sweden as a world conscience, as a protector of  minorities and champions of  human 
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rights (cf. Lundahl 2006; Johansson 2008; Fur 2013). Such notions of  Sweden are 
otherwise considered to be of  significant importance for its position of  power on the 
global arena, for example as a credible, impartial negotiator in various international 
collaborations (Johansson 2008; Fur 2013). A position which in turn has rested on 
discourses through which Sweden has managed to position itself  as outside of  the rest 
of  European colonialism (Fur 2013). In other words, shaping discourse on colonialism 
that includes Sweden is important, both for the Sámi part and for Sweden’s part from 
a national and an international perspective.

The study shows that artivism is used both to articulate critical perspectives and 
make Sámi human rights claims visible to a broad audience. On the one hand, nar-
ratives about Sámi peoples as victims of  colonialism are conveyed – Sámi identities, 
practices and rights are portrayed as being discouraged, oppressed and threatened. 
On the other hand, there is also an almost ever-present parallel narrative, in which 
the Sámi are portrayed as steadfast, anti-colonial opponents, with an inherent right to 
self-determination in regards to the land, culture and representation that belongs to 
them. Embedded in these narratives, Sámi traditional knowledges and practices are 
articulated as essential, progressive ways forward, and as potential ways out of  the 
destructiveness of  colonialism. Both of  these subject positions – the one about the 
Sámi as victims of  colonialism, and the one about Sámi as the main challenger of  
colonialism – motivate positions against continued colonial processes and in alliance 
with Sámi struggles for liberation.

A number of  resistance subjects to either sympathize or identify with, are offered through 
the artivism. The research participants themselves act as role models for decolonising 
resistance, but they also use art to create possible subjects of  resistance (fictional and 
actual). These subjects are portrayed as proud, self-sufficient, strong identities with 
great integrity; subjects who are anchored within a Sámi collective, and an Indigenous 
collective, who are themselves intersectional and anti-oppressive, and stand in alliance 
with such progressive movements. These resistance subjects are presented as rooted in 
history while simultaneously trendy, forward-thinking, visionary and resurgent. Artivism 
thus enables many different “attractive” (in the sense of  tempting to absorb) subjects 
to embody or position oneself  in alliance with. In addition, narratives that create 
notions of  an active, existing and growing resistance movement are conveyed. Such 
narratives yield further power to the Sámi movement and enable a perception of  the 
vision of  the movement as already in motion. The enabled perceptions of  colonialism, 
combined with resisting and visionary subjects, motivate the positioning “ally with” 
(as Sámi or non-Sámi), partly by opposing something – some form of  oppression, 
injustice or destructiveness – and partly by subscribing to something that is positively 
charged and consciously and actively strives for a progressive change.

As a result of  these reactive and proactive stances, the process leads to more actual re-
captures of  places and spaces, in which notions of  Sámi self-determination and practices 
related to Sámi traditional knowledges (árbediehtu) are applied. What these artivistic 
projects do is to assume that self-determination to land is a fact. From this departure, 
the people who participate – those who themselves, or whose stories, constitute the 
actual artworks – act as if  self-determination to land is already a reality. This means that 
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the artistically created fictitious self-determination to land, makes self-determination to 
land a reality – if  so only temporarily. In other words, the artistic, fictional creation of  
a decolonised space, enables the actual space for decolonised practice. In this regard, 
the study argues that there is a simultaneous process between the artivistic enabling, 
and activation of  decolonising positions and visions.

Tack för hjälp med engelsk översättning, Kristina Sehlin MacNeil
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APPENDIX I

Sámi Manifesta 15

       Vi lever och verkar för det här:

1. För att vi måste. Därför att det här är det enda levnadssättet som vi känner till.
2. För att allting börjar och slutar med eanan, moder, jord. Eanan är grunden till 

allt. Eanan är både frågan och svaret. Inget definierar oss bättre än hon. Vår 
egen överlevnad är beroende av henne. Det är vårt ansvar att skydda, respek-
tera och ta hand om vår moder, så att vi, och alla generationer som kommer 
efter oss, kan leva i enighet med henne. Återförenade.

3. För att vi har den ärvda rätten till självbestämmande och frihet i vårt land. Utan 
denna rätt blir vi lidande. Det är dags för vårt folk att börja leva istället för att 
överleva. Vi vill leva, inte döda.

4. För att våra modersmål speglar vår livssyn och är en oumbärlig del av våra 
identiteter. Genom att bevara och utveckla våra modersmål, bevarar och ut-
vecklar vi även oss själva och våra identiteter. Ett försvagat språk underminerar 
möjligheten till kommunikation. Idag är de samiska språken hotade. Därför 
kräver vi att alla samiska språk ges de resurser och den respekt som behövs för 
att de skall kunna bevaras och utvecklas. När ett språk dör ut är det ett tecken 
som visar att också natur, växter och djur försvinner. De hänger ihop. Vi kräver 
skydd för vår eanan, våra marker, vår kultur och alla de samiska språken, så att 
även vi får möjlighet att utvecklas så som alla andra folkgrupper också borde 
ges möjlighet att utvecklas.

5. För att vi har tappat förankringen med moder Jord. På grund av detta känner vi 
oss maktlösa. När vi återförenas med henne, undviker vi självdestruktivitet och 
låter kärleken till livet få oss att agera. Att kunna bevara och utveckla livet är 
makt. Vi behöver återförenas med eanan, jorden. Människor överallt i världen 
borde tänka igenom sitt förhållande till naturen. Man kan inte vinna frihet i 
livet förrän man ges frihet att leva, inte heller når man friheten i döden förrän 
man ges frihet att dö.

6. För att icke-existerande folk inte garanteras några rättigheter och vi inte längre 
vill bli förbisedda. Vi vill bli respekterade som urfolk även av Sveriges och Fin-
lands regeringar. Därför kräver vi att Sverige och Finland ratificerar ILO 169 
och implementerar Förenta Nationernas urfolksdeklaration. Respektera urfolks 
rätt till existens och självbestämmande. Exploatörer och deras understödjare 
ska veta att deras skamfulla handlingar inte kommer att passera i tysthet.



7. För att vi menar att utan protester blir det ingen förändring. Vi alla har makt 
att agera och förändra situationen redan idag. Det här är ett upprop för sam-
ling, mobilisering, handling, revolution och avkolonisering. Det är dags för 
frigörelse.

8. För att vår förbindelse till våra marker ska föras vidare till våra barn. I ljuset av 
eanan, vår jords historia, är detta den grundläggande följeordningen. Vi agerar 
för frihet, rättvisa och en bättre framtid. Dessa är mänskliga rättigheter.

9. Låt våra röster följas av vågor av ekon. Låt mod föda nytt mod. 

6/2 2015, Jåhkåmåhkke, Sábme

Anders Sunna
Jenni Laiti
Niillas Holmberg
Max Mackhé
Maxida Märak
Mimie Märak



APPENDIX II

Ti/Mimie Märak – Två minuter

Jag vill så gärna få folk att lyssna med penna beväpnad få er att tystna, i häpnad.
Om bara så för två minuter veta att nu njuter o blir lite mera hela av att någon därute vill 
dela inte bara gnälla för att sen backa ut när det verkligen gäller att alla jobbar tillsammans 
o som en o veta att människan bredvid är en vän som lovar att finnas där o bär när det 
brister det börjar falla så vet vi att det är en för alla, alla för en som ser till att vi orkar börja 
om igen, sen när moderaterna fått makten håller vi pakten demonstrerar mot slakten av 
den redan dåliga lönen, kämpar för lika mellan könen, att alla har rätt till bönen även om 
vi inte har samma gud även om dessa män bär skrud o även om jag inte tror alls så vet jag 
att nazisterna kommer dra samma vals om att jobben kommer att gå till blattarna o att det 
kommer bli jobbigt för knattarna när de har fått fröknar med namn dom inte kan uttala 
men alla behöver en hamn 

Och se bara hur det gick i Uppsala där man letade förgäves efter fel och rätt, behåller 
l*ppskallarna de mätt / Det är inte lätt att veta att vi fortfarande får streta för vår rätt /Jag 
blir så arg att jag stakar, skakar av kunskapen att det är okunskapen som förorsakar all den 
här skiten / tappar aptiten både syrran och jag och ni, känner oss jävligt sliten / Så jag ska-
par en rörelse / mot förstörelse / för alla som tycker att samhället är det fel på / så kanske vi 
tillsammans kan uppnå /resultat som politikerna inte kan undgå / och börjar förstå att vi var 
först här på den här marken med renen / att vi vill ha igen skallarna och benen och en fet 
ursäkt / Jag hoppas att jag sagt saker som väckt / lusten att använda eget intellekt  / spräck 
den grå vardagsbubblan och kläck den alldeles egen grubblan om vårt samhälle idag / För 
era två minuter tackar jag.1

1 Text återgiven utifrån Ti/Mimie Märaks egna anteckningar, samt uppträdande under Konsert för ett gruvfritt 
Gállok, 2 augusti 2013. Se youtubeanvändaren  whatlocalpeople 2013-08-03 ”Konsert för ett gruvfritt Gállok (Kallak) 
– 2 augusti 2013” https://www.youtube.com/watch?v=VAwZgZevRgs (hämtad 2020-08-31). 






