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Förord

Äntligen! Det har blivit dags att formulera den början som på samma gång är ett 
avslut på en fantastiskt lärorik och spännande tid. 

Många är de som på olika sätt varit viktiga för mig under arbetet med denna 
bok. Mitt första och varmaste tack vill jag rikta till Carola Grahn, Sofia Jannok, 
Maj-Lis Skaltje, Liselotte Wajstedt och Annica Wennström, för att ni delat med 
er av era erfarenheter och för att ni bidragit till att förbättra slutresultatet genom 
kommentarer, frågor och korrekturläsning.

Stort tack till Patrik Lantto, som varit min huvudhandledare under större de-
len av doktorandtiden. Förutom att du fortlöpande har granskat och ställt krav på 
mina texter, var du också ett ovärderligt stöd för mig under den besvärliga tiden 
innan och efter min ryggoperation. Den Bästa Handledaren – det är du! 

Jag vill också tacka min biträdande handledare, Jonny Hjelm, som kommen-
terat mina texter in i minsta detalj sedan B-kursen i historia och som var den som 
föreslog att jag skulle söka forskarutbildningen. 

Tack Peter Sköld, föreståndare vid Centrum för Samisk forskning (CeSam) och 
min huvudhandledare under det viktiga första året av forskarutbildningen. 

Till före detta och nuvarande kollegor vid CeSam, Per Axelsson, Isabelle Bränn-
lund, Gretha Gustafsson, Lena Karlsson, Eva J:son Lönn, Annelie Nilsson, Gabri-
ella Nordin, Moa Sandström, Kristina Sehlin MacNeil, Åsa Nordin Jonsson och 
Åsa Össbo, tack för spännande diskussioner och inspirerande samtal. På samma 
våningsplan som CeSam huserar också Demografiska Databasen (DDB) och Cen-
trum för Befolkningsstudier (CBS). Ett kollektivt tack till er alla för trivsamma 
pratstunder i korridorer och fikarum!

Tack alla kollegor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, som läst och 
kommenterat mina texter och bidragit till värdefulla diskussioner. Ett extra tack 
till Kicki Adolfsson Jacobsson för allt tålamod med administrationen runt min 
arbetstid.

Min forskarutbildning har finansierats av Humanistiska fakulteten vid Umeå 
universitet. Fakulteten har också bidragit med välkomna medel för att möjlig-
göra översättning, språkgranskning och konferensresor. Rese- och internationa-
liseringsmedel har även finansierats av JC Kempes Minnes Stipendiefond, samt  
av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sistnämnda fond del-
finansierade också tryckning av avhandlingen, för vilket jag är väldigt tacksam.

Ulf Mörkenstam var huvudopponent på mitt mittseminarium och bidrog till-
sammans med Åsa Andersson och Svante Norrhem med nödvändiga och värde-
fulla kommentarer. Tack ska ni ha! Anna Sténs, Marianne Liliequist och Krister 



Stoor läste och kommenterade slutmanuset, tack! Tack till Maria Carbin, Bjørn 
Ola Tafjord, Kristina Ledman och Beatrice Sjöström för värdefulla synpunkter på 
teorikapitlet. Maria Johansson Wisselgren har hjälpt mig att få ordning på tabel-
lerna, tack för det. Isabelle Brännlund, Åsa Össbo, Per Axelsson och Peter Sköld 
läste manuset i slutskedet, tack snälla ni. Tack också Ellacarin Blind, Susanne 
Idivuoma och Sara Larsson för textläsning och seminariedeltagande.

Varmt tack till vännen och före detta kollegan Åsa Nordin Jonsson, som med 
kritisk blick har läst, ifrågasatt och kommenterat mina texter och utmanat min 
förståelse för ämnesområdet. 

Tidigare chefsbibliotikarie i Vilhelmina, Lars Lagerström, vill jag tacka för 
värdefull information kring Vilhelmina samiska pressklippsarkivs historia. 
Jag vill också tacka personalen vid Folkbiblioteket i Vilhelmina för hjälpsam-
het i anslutning till det initiala arkivarbetet. Tack Katarina Hällgren, redaktör på  
Samefolket, för din hjälp med att hitta bilder i arkiv, förmedla kontakter och svara 
på allehanda frågor under arbetets gång.

Tack till er som är engagerade i nätverket NorrSam för intressanta diskussio-
ner, stöd och pepp!

Helena Drugge och Sofia Kling korrekturläste avhandlingsmanuset, tusen tack! 
De fel som eventuellt smugit sig in efteråt är helt och hållet mina. Marja Skum 
har översatt sammanfattningen till nordsamiska och Kristina Sehlin MacNeil har 
hjälpt mig med den engelska översättningen, tack!

Nu återstår bara att tacka dem som befinner sig utanför den akademiska kon-
texten och samtidigt är de som är viktigast i mitt liv. Mina föräldrar Kaisa och Ulf 
Drugge har i alla tider fått mig att tro att ”du kan allt, bara du vill”, en grundinställ-
ning som visat sig vara helt nödvändig för att ro detta avhandlingsprojekt i land. 
Tack för barnvaktsinsatser, korrekturläsning och allmän omtanke! Mina syskon 
Svante, Mona-Lisa och Oskar Drugge har alltid varit en stor källa till trygghet, 
tack för det. Tack Gunmarie Ledman för att du har ställt upp när det behövts. 
Tack till Elin Kolterjahn, min räddare i nöden och också den som formgett bokens 
omslag. Anna Bergström, den allra finaste av vänner, tack för att du finns.

Min älskade Magnus har dragit ett tungt vardagslass och gjort sitt bästa för 
att frigöra avhandlingstid åt den stressade doktoranden. Nu. Klar. Tack! Mot nya 
(res)mål!

Kalle, Hanna och Max. Tre små barn jag helst vill ha i fickan. Mina fina ungar 
som hela tiden satt avhandlingsarbetet i välbehövligt perspektiv. Den här boken 
är tillägnad er. 

Umeå, mars 2012
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1. inledning 

Är du same? Frågan har ställts till mig vid åtskilliga tillfällen under de år jag ar-
betat med denna avhandling. Ibland har den kommit från kollegor, andra gånger 
från konferensdeltagare, vänner, gästforskare eller andra, som velat veta varför 
jag valt ett forskningsfält med samiskt fokus. De flesta verkar ha antagit att det 
torde bero på att jag själv har samiskt ursprung och därmed ett personligt in-
tresse för samiska frågor. Beroende på vem som har frågat och vilken situation jag 
befunnit mig i har jag upplevt att mitt svar mött olika reaktioner. Ibland har det 
öppnat för nyfikna diskussioner, andra gånger har det gett upphov till mer eller 
mindre fördomsfulla uttalanden, och i vissa fall har det bemötts med misstänk-
samhet och skepsis. De som frågat har sannolikt gjort det av ren nyfikenhet, men 
att frågan ställts i så många olika sammanhang har gjort mig varse hur viktigt det 
är för många av oss att definiera vår egen och andras etnicitet.

Kartläggning och kategorisering utifrån etnicitet görs inte minst i pressen, där 
det ovanliga och exotiska Dom, som inte hör vardagen till, ställs mot det vanliga, 
kända Vi.1 Genom pressen berättas vad som är normalt och vad som ligger utanför 
normen, och journalistiska berättelser hjälper till att skapa ordning i den aldrig 
sinande strömmen av information som når människor i deras vardag. Detta gäller 
även för hur uppfattningar kring det samiska formas. Det vi läser i pressen har 
betydelse för hur våra attityder och normer skapas och för vårt sätt att betrakta 
samer och samiskhet, men också för hur vi uppfattar svenskar och svenskhet.2 
Framställningar i tidningar och tidskrifter är reflektioner av det samhälle de ska-
pas i, och säger därmed också något om hur normer, attityder och värderingar sett 

1  Elisabeth Eide och Anne Hege Simonsen, Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet 
og fremmedhet. Cappelen, Oslo 2004, s. 10; Simon Cottle, ”Media Research and Ethnic 
Minorities: Mapping the Field” i Simon Cottle (red.), Ethnic Minorities and the Media. 
Changing Cultural Boundaries. Open University Press, Buckingham 2000, s. 2.

2  Ett liknande resonemang angående kanadensiska förhållanden anförs av Mark Cronlund 
Anderson och Carmen L. Robertson, Seeing Red. A History of Natives in Canadian 
Newspapers. University of Manitoba Press, Winnipeg Manitoba 2011, s. 14-15.
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ut i samhället under olika tidsperioder. Vi läser tidningar och tidskrifter för att få 
veta vad som händer runtomkring oss på lokal och global nivå – att förse oss med 
denna information är pressens grunduppgift. Utöver detta får vi dock mycket an-
nat på köpet, i form av värderingar och etablerade ”sanningar” som påverkar oss 
utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det.3

I denna avhandling riktas uppmärksamheten mot hur samiska kvinnor fram-
ställts i svensk och samisk press under en period av fyrtio år. Det som står att läsa 
i pressen om samiska kvinnor handlar dock inte enbart om de enskilda artiklarna 
och aktörerna, utan kan också ses i ett större sammanhang, där etnicitet och kön 
framträder som en del av tidsspecifika samhälleliga diskurser. För att synliggöra 
dessa fokuseras inte bara på det som står utskrivet, utan också i ett större perspek-
tiv på det som står ”mellan raderna”, men som likväl har betydelse för hur gränser 
mellan svenskt och samiskt, kvinnor och män konstrueras och reproduceras. 

Syfte och frågeställningar

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur samiska kvinnor har 
framställts i svensk och samisk press under tre nedslagsår perioden 1966-2006. 
Därtill är avsikten att problematisera hur bilden av ”den samiska kvinnan” kon-
struerats och representerats i pressen, i relation till (re)produktion av normalitet 
och avvikelse och med särskild utgångspunkt i begreppen etnicitet och kön. 

Jag har närmat mig källmaterialet med utgångspunkt i följande enkla, men 
samtidigt komplexa, frågeställningar: Vad är det som uttrycks i källmaterialet? 
Hur uttrycks det? Varför uttrycks det på specifika sätt vid specifika tidpunkter? 
Och slutligen, vilka är de potentiella konsekvenserna av att representera samiska 
kvinnor på det sätt som sker? Frågeställningarna diskuteras mer grundligt i av-
handlingens metodavsnitt.

Ämnets relevans

”Historielösheten är väldigt stor i det här landet”, sade en av mina informanter när 
vi pratade om anledningar till varför samer ofta representeras på ett stereotypt 
sätt i svenska medier. Att det råder stor brist på kunskap kring samiska frågor i 
Sverige har påtalats i många sammanhang. Forskare, tjänstemän, lärare, sjuk-
vårdspersonal, journalister och andra saknar många gånger den kännedom som 

3  Ylva Brune, ”Därför behövs invandrar- och minoritetsmedia!” i Invandrar- och minoritetsmedia i Sverige. 
Rikskonferensrapport 2000. Afrika Forum, Malmö 2000, s. 34; Stig Arne Nohrstedt och Leonor Camauër, 
”Introduktion” i Stig Arne Nohrstedt och Leonor Camauër (red.), Mediernas Vi och Dom. Mediernas 
betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21. Fritzes, Stockholm 2006, s. 9-10.
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fordras för att på ett lämpligt sätt kunna förhålla sig till frågor som rör samisk 
tematik. För att denna historielöshet ska kunna minska krävs insatser från flera 
håll, där historisk forskning kan bidra till en ökad förståelse för hur relationer 
inom det samiska samhället, samt mellan ursprungsfolk och majoritetsgrupp, 
skapats och utvecklats fram till idag.4 Det hävdas ofta att kunskaper i historia 
behövs för att förstå, bedöma och tolka nutida förhållanden. Detta gäller i allra 
högsta grad det samiska ämnesområdet, där historielösheten många gånger för-
hindrar möjligheterna att just förstå, bedöma och tolka en samtida kontext. Före-
liggande avhandling ger inga entydiga svar eller enkla lösningar. Däremot är det 
min förhoppning att den ska uppmana till eftertanke, förmedla ny kunskap och 
därigenom bidra till att minska historielösheten och kunskapsbristen i frågor som 
rör samisk tematik. 

Behovet av uppdaterad forskning kring samiska frågor är visserligen stort, 
men detta betyder inte att det rör sig om ett outforskat fält. Snarare finns en när-
mast oöverblickbar mängd litteratur som på ett eller annat sätt anknyter till te-
mat. Samernas historia har länge varit ett populärt forskningsområde både inom 
och utanför Sveriges gränser, och innefattar bland annat demografiska aspekter, 
rennäringsrelaterad forskning, hälsa, politik och livsvillkor. När det gäller forsk-
ning som specifikt uppmärksammar samiska kvinnor finns däremot få arbeten 
som sammanhållet och systematiskt behandlar ämnet.5 Denna avhandling bidrar 
ur det perspektivet till att täcka en uppenbar forskningslucka.

Den kanadensiska urfolksforskaren Emma LaRoque skriver: ”The onus to de-
construct and to rebuild cannot fall solely on the colonized. The responsibility to 
clean up colonial debris, whether in popular culture, historiography or in matters 
literary, lies first with the colonizer.”6 LaRoque ringar in en problematik som upp-
märksammats allt mer inom en internationell urfolksdiskurs, där skärpta krav 
ställts på hur forskning med fokus på ursprungsfolk bör bedrivas. ”Forskning” 
som begrepp har lyfts fram som synnerligen problematiskt, eftersom det från ett 

4  Heidi Pikkarainen och Björn Brodin, Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet. 
DO:s rapportserie. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, nr. 2 2008, s. 40; Per Axelsson och 
Peter Sköld, ”Samisk forskning – eftersatt och efterfrågad” i Tvärsnitt (2006):1, s. 18-22; Peter Sköld, 
”Samisk forskning inför framtiden” i Per Axelsson och Peter Sköld (red.), Igår, idag, imorgon – Samerna, 
politiken och vetenskapen. Skrifter från Centrum för Samisk Forskning 4, Umeå 2005, s. 15; Den 
svenska allmänhetens kunskaper om samer. Rapport. Jordbruksdepartementet, Stockholm 2004.

5  De flesta studier är av begränsat omfång och/eller ingår som del i större arbeten, se exempelvis Lena Aléx 
et. al, ”Balancing Within Various Discourses - The Art of Being Old and Living as a Sami Woman” i Health 
Care for Women International 27 (2006):10, s. 873-892; Hugh Beach, ”The Place of Women in the Modern 
Saameby: an Issue in Legal Anthropology” i Ymer nr 102, Stockholm 1982, s. 127-142; Beatrice Halsaa, 
”Samisk feminisme”, presentation på seminariet Flerstemt feminisme eller søsterskap til besvær? FEMM-
nettverket og Norsk Kvinnesaksforening (arr.), Oslo 2009; Jorunn Eikjok, ”Indigenous Women in the North. 
The struggle for Rights and feminism” i Indigenous Affairs nr 3, IWGIA 2003, s. 38-41; Jorunn Eikjok, 
“Gender in Sápmi. Socio-cultural Transformations and New Challenges” i Indigenous Affairs nr 1-2, IWGIA 
2004, s. 52-57; Jorunn Eikjok, “Gender, Essentialism and Feminism in Samiland” i Making Space for 
Indigenous Feminism. Joyce Green (red.), Fernwood Publishing, Winnipeg Manitoba 2007, s 108-123.

6  Emma LaRoque, When the Other is me. Native Resistance Discourse 1850-
1990. University of Manitoba press, Winnipeg Manitoba 2011, s. 162.
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västerländskt akademiskt perspektiv ofta kopplas till utveckling och framgång, 
samtidigt som det ur ett urfolksperspektiv beskrivits som ”probably one of the 
dirtiest words in the indigenous world’s vocabulary”.7 

När det gäller forskning där samiska ämnen står i fokus är det inte svårt att 
förstå den utbredda skepticismen från samiskt håll, mot bakgrund av att kollek-
tiva och individuella kränkningar, diskriminering och övergrepp har skett i forsk-
ningens namn.8 Min ambition har varit att uppmärksamma denna kritik, och att 
med den som utgångspunkt ta ett steg i riktning mot en, från ett västerländskt 
akademiskt perspektiv, mer etiskt medveten forskning. 

Källmaterial och avgränsningar

Källmaterialet till denna avhandling består dels av pressmaterial som inhämtats 
från två olika håll: tidskriften Samefolket och Vilhelmina samiska pressklipps-
arkiv ― och dels av ett kompletterande intervjumaterial. Valet av pressmaterial 
motiveras utifrån att det rör sig om å ena sidan ett samiskt och å andra sidan ett 
svenskt källmaterial, som möjliggör jämförelser med utgångspunkt i minoritets- 
respektive majoritetsperspektiv. Undersökningen tar sin början 1966, som är det 
år då insamlingen av pressklipp med samisk tematik påbörjades vid folkbiblio-
teket i Vilhelmina. Nedslag görs med ett tjugoårigt intervall med fokus på åren 
1966/679, 1986 och 2006. Undersökningsåren har valts för att inkludera en så lång 
tidsperiod som möjligt. Fler nedslagsår hade givetvis varit relevanta för under-
sökningen, något som dock inte har varit genomförbart inom projektets tidsmäs-
siga ramar.

Vid tiden för undersökningens början var tidskriften Samefolket den enda 
tidskriften som riktade sig till en företrädesvis samisk läsekrets i Sverige, vilket 
motiverar att urvalet begränsats till endast denna tidskrift.10

I avhandlingens sista empiriska kapitel har källmaterialet kompletterats med 
intervjuer med fem av de kvinnor som framställts i både svensk och samisk press 
under det första och det sista undersökningsåret. Förutom att jämföra hur samma 
typ av tema framställts i de olika pressmaterialen, har ambitionen varit att be-
lysa hur de inblandade aktörerna resonerat kring representationerna av sig själva. 
De intervjuade kvinnorna var alla engagerade inom någon form av utåtriktad 

7  Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. Zed 
Books Ltd, London & New York 1999, s. 1. Se även Jelena Porsanger, ”An Essay about Indigenous 
Methodology” i Per Bäckström, Kristin Jernsletten och Cathrine Theodorsen (red.), Special issue on 
Northern minorities. Nordlit nr.15, Faculty of Humanities, University of Tromsø 2004, s. 108.

8  Tove Bull, ”Kunnskapspolitikk, forskningsetikk og det samiske samfunnet” i Samisk forskning 
og forskningsetikk. De nasjonale forskningsetiske komiteer. Oslo 2002, s. 15-16.

9  Artiklarna som analyserats för den första undersökningsperioden avser tiden april 1966 – mars 
1967 för pressklippsarkivets del, samt årgångarna 1966 och 1967 för Samefolkets del.

10  I Sverige finns sedan 1971 också Nuorat (tidigare Sáminuorat), som särskilt riktar sig till samisk ungdom.
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verksamhet, och var därmed samtidigt mer eller mindre offentliga personer med 
erfarenheter av att representeras i medierna. Under 1986 fanns inga uppenbara, 
återkommande representationer av enskilda individer på samma sätt som för de 
övriga undersökningsåren och året har av den anledningen inte tagits med i den 
aktuella delstudien.11 

Källkritiska resonemang rörande intervjumetoden och de specifika spörsmål 
som uppstått i samband med denna undersökning har jag valt att placera i kapitel 
2, där jag också diskuterar de praktiska tillvägagångssätt jag använt mig av vid 
materialinsamling och analys. Redan nu i avhandlingens början presenteras dock 
studiens huvudsakliga källmaterial: Samefolket och Vilhelmina samiska press-
klippsarkiv.

Tidskriften Samefolket

Tidskriften Samefolket är den enda samiska tidskriften i Sápmi12 som har haft 
en kontinuerlig utgivning under större delen av 1900-talet och som fortsätter att 
ha det än idag.13 Tidskriftens tidiga historia tog sin början i samband med den 
framväxande samiska organisationsrörelsen i början av 1900-talet, då Lapparnes 
Egen Tidning (LET) gavs ut i fem nummer 1904-1905 med en av samerörelsens 
förgrundsgestalter, Torkel Tomasson (1881-1940) från Vilhelmina, som initiativta-
gare och redaktör.14 Utgivningen blev dock kortvarig och det dröjde till 1918 innan 
förnyade försök att sjösätta en tidskrift med uttalat samisk inriktning gjordes. 
Uppföljaren gick under namnet Samefolkets Egen Tidning (SET). Det samiska 
organiseringsarbetet hade vid det laget tagit förnyad fart, där exempelvis sam-
ernas första landsmöte i Östersund 1918 utgör en viktig milstolpe. På landsmötet 
beslutade man att avvakta med utgivningen av en egen samisk tidskrift, men To-
masson tog saken i egna händer och grundade det som historikern Patrik Lantto 
benämnt som ”de svenska samernas viktigaste opinionsorgan”.15 Tomasson, liksom 
hans efterträdare på redaktörsposten Gustav Park (1886-1968) från Arjeplog (re-
daktör 1940-1960), nedlade mycket tid och stort personligt engagemang i arbetet 
med att redigera och ge ut tidskriften. Båda var förutom redaktörer för SET även 

11  Detta hade sannolikt samband med det faktum att kärnkraftsolyckan i Tjernobyl fick 
ett överskuggande utrymme i svensk press under 1986, medan kvinnors representation 
i anslutning till temat i Samefolket var påfallande låg. Se kapitel 4 och 5.

12  Sápmi kan kortfattat definieras som samernas hemland. Begreppet förklaras närmare på s. 67.
13  Patrik Lantto, ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare. En analys av Samefolkets egen 

tidning/Samefolket och dess roll för de svenska samernas etnopolitiska mobilisering 1918-1962” i Peter Sköld 
och Kristina Kram (red.), Kulturkonfrontation i Lappmarken. Kulturens frontlinjer 13, Umeå 1998, s. 138.

14  Lantto 1998, s. 138-143; Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska 
mobilisering i Sverige 1900-1950. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr 32, 
Umeå 2000, s. 19; Israel Ruong och Maja Ruong, Index till Samefolkets egen tidning - Samefolket 
1918-1973 med historisk kommentar. Stiftelsen Samefolket, Östersund 1985, s. 15-18.

15  Lantto 1998, s. 142.
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nyckelpersoner inom samerörelsen, och arbetade därigenom aktivt med att driva 
samiska frågor i olika sammanhang.16

Tidskriften har under alla år präglats av den som för tillfället varit redaktör. 
För de undersökningsår som är aktuella för denna studie har tre olika redaktörer 
lett arbetet med tidskriften, en för var och en av de undersökta årgångarna. Vid 
tiden för den första undersökningsperioden var Israel Ruong (1903-1986) chef-
redaktör. Ruong tillträdde på redaktörsposten 1960 (redaktör 1960-1973) och 
hade en bakgrund som renskötare, nomadskollärare, språkvetare och nomad-
skolinspektör. Samtidigt som han var redaktör för SET/Samefolket var han också 
ordförande i Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 1960-1967. I samband med 
att Ruong övertog redaktörskapet blev tidskriften också officiellt organ för SSR, 
och från och med januarinumret 1961 även för Same Ätnam.17 Detta innebar att 
de ekonomiska förutsättningarna för utgivning förändrades då förbundet gick in 
med finansiellt stöd samtidigt som statsbidraget utökades.18 Till skillnad från de 
två tidigare redaktörerna, som själva ansvarat för större delen av tidskriftsinne-
hållet, utvecklades nu en tydligare redaktion med ett flertal olika skribenter som 
kunde dela på uppdragen och arbetsbördan. Förändringarna inverkade positivt 
på upplagan och antalet prenumerationer steg med 50 procent mellan 1960 och 
1961.19 Inför utgivningen av januarinumret 1961 ändrades tidningens namn från 
Samefolkets Egen Tidning till Samefolket. Namnändringen skulle enligt Ruong 
markera att det visserligen var en tidskrift riktad till samer, men som också äm-
nade vara ”[…] ett upplysnings- och opinionsorgan i Samefrågor också för sådana 
icke samer, som är engagerade i lappfrågorna och är allvarligt bekymrade för sam-
efolkets framtid”.20 I samma nummer klargjorde Ruong att han ansåg att språk 
och renskötsel var de två viktigaste inslagen i samisk kultur och därmed skulle 
utgöra fokusområden för tidskriften under hans redaktörskap, tillsammans med 
frågor som berörde samarbete mellan samer över de nordiska nationsgränserna.21 
Ruong var av åsikten att tidskriften skulle hålla hög klass när det gällde kultur-
information och nyhetsförmedling, och den fyllde förutom en samtida funktion 
också ett syfte för framtidens läsare, som genom Samefolket skulle kunna ta del 
av samisk historieskrivning.22 Även om SSR sedan dess grundande 1950 främst 
har företrätt de renskötande samernas intressen, så har förbundet hela tiden haft 
som ambition att rikta sig till alla samer i Sverige, renskötande som icke renskö-
tande. Detta blev tydligt i Samefolket under Ruongs redaktörskap, då de icke ren-

16  Lantto 1998, s. 142; Ruong och Ruong 1985, s. 18–20.
17  Same Ätnam är en svensk samisk kulturorganisation som bildades 1945. Se kapitel 3 för mer information.
18  Lars Thomasson, ”Samefolket - samernas röst i debatten” i Presshistorisk årsbok. 

Vol. 14. Föreningen Pressarkivets vänner, Stockholm 1997, s. 33.
19  Efter ökningen var antalet prenumeranter kring 1000 i en upplaga av 1500, se Ibid., 30–32; Lantto 1998, s. 144.
20  Samefolket 1961, nr. 1, s. 4. 
21  Ibid.; Lantto 1998, s. 144.
22  Thomasson 1997, s. 36.
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skötande samernas situation och (brist på) rättigheter började uppmärksammas 
i tidskriften.23 

Vid tidpunkten för studiens andra undersökningsår, 1986, var det Olle Anders-
son som ledde tidskriftens arbete (redaktör 1974-1979 och 1982-1996). Andersson 
var den första redaktören som var utbildad journalist, och vid det här laget be-
stod redaktionen inte längre av ideella krafter utan av yrkesutbildade journalister. 
Andersson satte liksom de tidigare redaktörerna också sin prägel på tidskriften, 
där hans arbete bland annat kännetecknades av hans orädda och ibland provoka-
tiva attityd inför kontroversiella frågor inom såväl svenskt som samiskt samhälle. 
Samerna, menade Andersson, bör inte enbart uppmärksamma de frågor som pas-
sar in i ett vedertaget mönster, utan också lyfta problematiska ämnen till en öppen 
debatt.24 Till exempel ifrågasatte Andersson det sätt på vilket samer som grupp 
ofta beskrevs som ett homogent kollektiv med renskötarna i centrum, medan de 
flesta samer inklusive han själv inte hade tillgång till de rättigheter som hörde 
renskötseln till.25

Under det sista undersökningsåret var den samiska redaktören för första 
gången i tidskriftens historia en kvinna. Katarina Hällgren tillträdde posten 2003 
och är fortfarande redaktör för Samefolket 2012. Hällgrens ambition är att tid-
skriften ska vara ett forum för en bred publik, där aktuella frågor som berör da-
gens samiska samhälle uppmärksammas. I detta ingår att hitta en balans mellan 
olika intresseområden, där renskötsel inte nödvändigtvis behöver stå i fokus. Här 
finns vidare en medveten strategi att spegla olika individer i reportagen: unga 
som gamla, kvinnor som män. En av utmaningarna för tidskriften är i dagsläget 
att möta den heterogena samiska läsekretsens behov. Hällgren behöver exempel-
vis ta hänsyn till att många av läsarna är äldre och har andra förväntningar på 
innehållet än yngre läsare. En annan utmaning är de språkliga krav som ställts 
sedan ett antal år tillbaka och som innebär att 25 procent av tidskriftens innehåll 
ska publiceras på något av de samiska språken, något som inte alltid är enkelt att 
åstadkomma.26

Vilhelmina samiska pressklippsarkiv

Vilhelmina folkbibliotek startade 1965/66 en särskild samisk avdelning, vilket 
innebar att allt som betraktades som samerelaterat material lyftes ut ur biblio-
tekets samlingar och bereddes en särskild plats i bibliotekets lokaler. I samband 

23  Lantto 1998, s. 162.
24  Thomasson 1997, s. 37.
25  Ibid., s. 38.
26  Telefonintervju med Katarina Hällgren, 111130.
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med detta grundlades också ett samiskt pressklippsarkiv, som omfattade artiklar 
ur svenska tidningar och tidskrifter som på ett eller annat sätt kunde relateras till 
samisk tematik.27 Insamlandet av pressklippsmaterial pågick utan avbrott under 
tidsperioden 1966 – 2009 och kan sägas ge en tillförlitlig bild av hur samerelate-
rade frågor skildrats i svensk press.28 Ungefär tusen svenska tidskrifter och tid-
ningar har bevakats, där relaterade artiklar sparats i pärmar i bibliotekets arkiv. 
Pressklippen samlades till en början in av företaget AB pressurklipp, där lektörer 
klippte ut och klistrade in materialet på A4-ark som sedan samlades kronologiskt 
i pärmar som arkiverades på folkbiblioteket i Vilhelmina.29 Den manuella insam-
lingen som utfördes av professionella lektörer fortsatte ända in på 2000-talet, var-
efter det skedde en gradvis övergång till digitalisering av insamlingsförfarandet.30 
Ordningen i arkivet är kronologisk, och materialet är inte indexerat. Detta betyder 
att det är svårt att göra enkla sökningar i arkivet eftersom det inte går att ta hjälp av 
vare sig sökord eller index. Att söka efter specifika händelser eller teman blir där-
med ett tidsödande arbete då det kräver en totalgenomgång från pärm till pärm av 
de tidsperioder man avser fördjupa sig i.31

Pressklippsarkivets tillkomst beror till stor del på enskilda individers person-
liga engagemang. Enligt Lars Lagerström, som var föreståndare på folkbiblioteket 
i Vilhelmina under perioden 1990-2007, kan pressklippsarkivets och den samiska 
samlingens grundande till stor del tillskrivas Sven Fisk (1927-1992), dåvarande 
socialchef i kommunen. Under 1950- och 60-talen förändrades förhållandena 
för samerna väldigt snabbt och Fisk kom själv i kontakt med många samer som 
levde under svåra omständigheter. Denna personliga kontakt ledde till att han 
utvecklade ett starkt engagemang kring samerelaterade frågor. Fisk var förutom 
politiker också ordförande i biblioteksstyrelsen, och drev frågan om en samere-
laterad satsning vid folkbiblioteket i Vilhelmina på båda fronter, där han i någon 
mån hade rollen som både politiker och verkställare med inflytande i budget och 
prioriteringar: ”Han satt med en ganska stor budget som socialchef, och en liten 
budget som ordförande i biblioteksstyrelsen, men han var ganska flexibel med 
gränserna.”32 Alltsedan pressklippsarkivets grundande har resursfrågan varit ett 
återkommande problem då det inte funnits några självklara öronmärkta pengar 
för arkivets räkning genom åren. Finansieringen har istället hanterats genom 

27  I Vilhelmina samiska pressklippsarkiv (hädanefter VSP) ingår inte press med 
företrädelsevis samiskt innehåll, som exempelvis tidskriften Samefolket.

28  Anita Ekstrand, ”Pressarkiv, bibliotek och bokbuss - samiska kulturbevarare.” i Kerstin 
Abukhanfusa (red.), Skuggsidor. Riksarkivet, Stockholm 1999, s. 171.

29  Telefonintervju med Louise Deutken, 110927. Deutken är för närvarande bevakningsspecialist på Infopaq. År 
1997 övergick AB pressurklipp i företaget Observer Pressurklipp AB, men arkiveringen i pärmar fortsatte på 
samma sätt som tidigare. Observer Pressurklipp AB framträder för första gången i VSP 1997, pärm 464, s. 133. 

30  Deutken, intervju.
31  År 2002 omfattade arkivet ca 54 000 sidor pressurklipp förvarade i ca 500 

pärmar. Offert från SVAR 2002-01-10, Dnr: SVAR 53-2002/67.
32  Telefonintervju med Lars Lagerström, 110217.
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medieanslag, projektmedel och genom den allmänna biblioteksbudgeten. Även 
här har enskilda personers engagemang varit direkt avgörande, där projektan-
sökningar gjorts genom individuella insatser, inte minst genom Lars Lagerströms 
eget engagemang i frågan. 

Pressklippsarkivet består alltså till stor del av urklippt pressmaterial med pap-
persoriginal från tidningar och tidskrifter. Detta har inneburit att man från bib-
liotekets sida länge varit medvetet restriktiv med att marknadsföra arkivet, då det 
inte skulle tåla någon utbredd manuell hantering. De som trots allt fått tillgång till 
arkivet har varit forskare från olika delar av Sverige som besökt biblioteket under 
kortare perioder och själva sökt material ur de många pärmarna.33 På 1990-ta-
let genomfördes en besiktning av arkivet som visade att materialet från de tidi-
gaste åren riskerade att förstöras på grund av åldersförändringar, och alternativ 
arkivering ansågs nödvändig för att förhindra den fortsatta förstörelseprocessen. 
Pressklippen mellan 1966-1985 hade visserligen mikrofilmats, men med olika me-
toder och på sätt som inte bedömdes som arkivsäkra.34 År 2002 ansökte Centrum 
för Samisk forskning (CeSam) vid Umeå universitet om medel för renovering av 
pressklippsarkivet.35 Dessa medel möjliggjorde en digitalisering av materialet vil-
ken genomfördes av Svensk Arkivinformation (SVAR). Digitaliseringen tillgäng-
liggjorde arkivet på ett annat sätt än tidigare, dock har det under hela den digitala 
perioden krävts användarnamn och lösenord för att få ta del av materialet.36 

År 2009 avslutade folkbiblioteket sin prenumeration hos företaget Observer 
och pressklippsarkivet är sedan dess inte längre komplett. Krympande resurser 
och tuffa ekonomiska krav gjorde att det inte ansågs finnas något annat alternativ 
än att kapa de utgifter som var relaterade till det samiska pressklippsarkivet. Inte 
heller under åren efter det att Lars Lagerström slutat som bibliotekschef fanns det 
några pengar avsatta för arkivets fortsatta existens. Personal vid folkbiblioteket 
fortsätter visserligen att samla relevanta pressurklipp, men detta sker inte syste-
matiskt och rör sig till största delen på länstidningsnivå.37

För att en artikel ska ingå i pressklippsarkivet krävs att den på något sätt kan 
relateras till samisk tematik. Samiska kvinnor intar därmed en position som just 
samiska i samma ögonblick som deras etnicitet uttalas explicit eller implicit i an-
tingen text eller bild. Först genom att detta sker uppstår en möjlighet för läsaren 
att skapa sig en uppfattning om vad som kännetecknar en samisk kvinna, vilket 
naturligtvis är ogörligt om inte samisk etnicitet på ett eller annat sätt tydliggörs. 
I alla de fall där samiskhet däremot inte skrivits fram i artiklar har de inte hel-

33  Lagerström, intervju.
34  Ekstrand 1999, s. 172.
35  Stiftelsen J.C Kempes minnesfond beviljade 409 000 kronor för detta ändamål. Se Pressmeddelande 

angående beviljade medel från Stiftelsen J.C. Kempes Minnesfond 2002-04-08.
36  Användarnamn och lösenord har tillhandahållits av SVAR. Arkivet är lösenordskyddat av upphovsrättsliga skäl.
37  Telefonintervju med nuvarande bibliotekschef vid folkbiblioteket i Vilhelmina Mona-Lisa Wallin, 110928.
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ler tagits med i arkivet. Dessa kvinnor blir därmed per definition osynliggjorda, 
och kommer inte till tals i den allmänna medierapporteringen. En analys av sa-
miska kvinnors representation i svenska medier måste följaktligen samtidigt göras 
utifrån ett antagande att de flesta samiska kvinnor inte figurerar där överhuvud-
taget, och därigenom osvikligt befinner sig vid sidan av forskarens blickfång.38 
Att undersöka hur samiska kvinnor representerats i svensk press får därmed som 
oundviklig följd att det bara är en ”viss” typ av samiska kvinnor som lyfts fram, 
nämligen de som framställs i egenskap av att de är just samer. Medierapportering 
som sådan understödjer också detta osynliggörande; tydlighet är ett krav som lät-
tast tillmötesgås genom att välja det ovanliga och exotiska framför det vanliga och 
vardagliga.39 Samiska kvinnor som lever och verkar precis som svenska kvinnor 
blir därmed ointressanta att lyfta fram som samiska. Skillnad blir med andra ord 
en förutsättning för representation.

Forskningsläge

Denna avhandling rör sig tvärsöver flera olika forskningsfält, som på olika sätt 
haft betydelse för studiens utformning och inriktning. Inspiration och förståelse 
har hämtats dels från forskning som rör samisk tematik, men också från forskning 
där genus- och/eller etnicitetsfrågor står i fokus. Mot bakgrund av att studien ock-
så är av tydlig presshistorisk karaktär, har även en orientering inom valda delar av 
medieforskningsfältet varit nödvändig. 

Historikern Andrea Amft har skrivit den enda avhandling hittills i Sverige där 
samiska kvinnor står i fokus. Avhandlingen, Sápmi i förändringens tid. En studie 
av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitets-
perspektiv, utgavs år 2000 och behandlar såväl genusperspektiv på renbetes- och 
rennäringslagstiftning, som genusrelationer inom samiska renskötarhushåll. 
Amfts källmaterial består av offentligt tryck, bandupptagningar från 1970- och 
1980-talen där äldre samer intervjuats, samt egna intervjuer utförda i slutet av 
1990-talet. Avhandlingen ger en grundlig genomgång av hur samiska kvinnors 
ställning definierats och förändrats i lagstiftning sedan slutet av 1800-talet och 
under 1900-talet, där hon visar att männen hela tiden utgjort normen och att 
kvinnors rättsliga ställning successivt försvagats. Denna genomgång är av stort 
värde och fokuserar på de brister i lagstiftningen som påverkat och påverkar sa-

38  Denna problematik har också uppmärksammats i tidigare forskning, se Inger Persson, ”Etnisk 
identitet och postkolonial teori” i Vigdis Stordahl (red.), Samisk identitet, kontinuitet og 
endring. Diedut nr. 3. Sámi Instituhtta, Gouvdageaidnu/Kautokeino 2006, s. 124; Elisabeth 
Eide och Anne Hege Simonsen, Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom 
hundre år. Høyskoleforlaget Norweigan Academic Press, Kristiansand 2007, s. 12.

39  Eide och Simonsen 2004, s.10.
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miska kvinnors rättsliga situation i negativ bemärkelse. Amft tar även upp hur 
genusrelationerna sett ut och utvecklats inom de renskötande hushållen i Sverige 
under samma tidsperiod. Hon visar att arbetsdelningen mellan kvinnor och män 
varit och är tydligt uppdelad, där männens uppgifter hela tiden uppburit högre 
status, vilket hon anser vara ett tecken på att samiska kvinnor i det renskötar-
samiska samhället har varit och är marginaliserade och underordnade, en un-
derordning de själva bidrar till att upprätthålla. Amfts avhandling utgår från en 
tydligt västerländsk tolkningsram, där tolkning och analys av jämställdhet utgår 
från svensk/europeisk modell och förklarar samiska förhållanden utan att tydligt 
lyfta fram samisk heterogenitet eller specificitet. Även om kritiska röster höjts, 
har avhandlingen haft stor betydelse för jämställdhetsdebatten inom det samiska 
samhället.40

Mycket av den forskning som är inriktad på samisk tematik bedrivs i Norge. I 
avhandlingen Same i den moderne verden. Endring och kontinuitet i et samisk lo-
kalsamfunn, som utkom 1996, har antropologen Vigdis Stordahl undersökt iden-
titetsprocesser bland samer i Karasjok, Norge, som ofta omtalas som samernas 
kärnområde. Mot bakgrund av historisk förändring på ett socialt och kulturellt 
plan lyfter hon frågan om hur det var att vara same i ett modernt samiskt samhälle 
under framförallt 1980- och 1990-talen. Stordahl tar bland annat upp hur samisk 
etnopolitisk organisering utvecklats i Norge sedan 1960-talet, och hon diskuterar 
också frågan om identitet ur genus-, etnicitets- och generationsperspektiv.41 Stor-
dahl har förutom sin avhandling också bidragit med andra texter där kvinnors roll 
och ställning inom det samiska samhället står i fokus.42

En av dem som bedrivit forskning där samiska kvinnor uppmärksammats 
är pedagogen tillika litteraturvetaren Rauna Kuokkanen. Hon har bland annat 
diskuterat och granskat hur samiska kvinnor uppfattar frågan om samiskt själv-
bestämmande, och belyser kvinnors möjligheter till inflytande inom de nordiska 
Sametingen. Kuokkanen visar att kvinnor många gånger anser att det är svårt att 
göra sin röst hörd inom samiska organisationer och inom samepolitik, även om 
de i vissa fall var i numerär majoritet.43 Kuokkanen problematiserar även myten 
om ”den starka samiska kvinnan”, som hon menar har sitt ursprung i 1970-talets 

40  Andrea Amft, Sápmi i förändringens tid. En studie av samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett 
genus- och etnicitetsperspektiv. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr, 20, Umeå 
2000. En del av kritiken lyfts bland annat fram i Persson 2006, s. 120-121; Aléx 2006, s. 886-887.

41  Vigdis Stordahl, Same i den moderne verden. Endring och kontinuitet i et samisk 
lokalsamfunn. Andra upplagan. Davvi Girji OS, Karasjok 1998 [1996]. 

42  Se exempelvis: Vigdis Stordahl, ”Sametinget, kvinner begrenset adgang? Reflektioner over 
debatten om kvinnerepresentasjonen på Sametinget” i Samer, makt og demokrati. Bjørn 
Bjerkli og Per Selle (red.), Gyldendal, Oslo 2003, s. 219-245; Vigdis Stordahl och Gudrun 
Eriksen Lindi, ”Sáráhkká: samisk internasjonal kvinnebevegelse” i Mira, Oslo 1994, s. 24-
26; Vigdis Stordahl, ”Samekvinnans plass i organisasjonene” i Ottar (1990):2, s. 42-46. 

43  Rauna Kuokkanen, ”Self-determination and Indigenous Women – ”Whose Voice 
Is it We Hear in the Sámi Parliament?” i International Journal on Minority and 
Group Rights, nr 18. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2011, s. 39-62.
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etnopolitiska mobilisering, där det fanns ett behov av att skilja samiska kvinnor 
från övriga nordiska kvinnor och därmed hävda absolut jämställdhet mellan kö-
nen inom det samiska samhället. Denna bild, menar Kuokkanen, var snarare ett 
ideal än en empiriskt grundad beskrivning, och behöver därför ifrågasättas för att 
åstadkomma ett mer jämställt samiskt samhälle idag.44 

Medieforskaren Elisabeth Eide och socialantropologen Anne Hege Simonsen, 
båda journalister, har i ett större forskningsprojekt undersökt hur norska tidning-
ar bevakat minoritetsfrågor 1902-2002. Projektet har utmynnat i tre publikatio-
ner som alla kretsar kring frågor om hur pressen framställt landets minoritets-
grupper, däribland samerna. Genom sin forskning flyttar författarna fokus från 
minoriteternas problem, till majoritetens sätt att betrakta och kategorisera den 
Andre i pressen. Eide och Simonsens genomgång visar bland annat att bilden av 
samer i norsk press präglas av en självklar koppling till renskötseln under hela un-
dersökningsperioden, och att samiska grupper som inte relateras till renskötseln 
inte får något större uppmärksamhet. Tidningarna har i huvudsak framställt sam-
er och samiskhet ur ett tydligt majoritetsperspektiv, där alternativa beskrivningar 
och nyanser i samiskt samhälle och tradition inte fått något större utrymme.45 
Elisabeth Eide har även skrivit artikeln ”Strategic Essentialism and Ethnification. 
Hand in Glove?”, där hon diskuterar det teoretiska resonemang kring strategisk 
essentialism som också denna avhandling tar upp. I studien har Eide intervjuat 
individer med etnisk minoritetsbakgrund om deras upplevelser av medier. Inter-
vjuerna visar att dessa personer många gånger känt sig manade att understryka 
sin etnicitet för att på det sättet få utrymme i medierna. Begreppet strategisk es-
sentialism (som förklaras närmare i avhandlingens teoretiska kapitel) används av 
Eide för att belysa hur minoritetsrepresentanter använder sin position för att göra 
sin röst hörd, samtidigt som de önskar bli bemötta på samma villkor som indivi-
der ur majoritetsgruppen.46

Gränsdragning mellan olika etniska grupper sker också i andra sammanhang. 
Nyhetsjournalistikens sätt att använda sig av stereotyper och vilka konsekvenser 
detta bär med sig i gränsskapandet mellan ”svenskar” och ”invandrare” har un-
dersökts av medieforskaren Ylva Brune. I sin avhandling Nyheter från gränsen. 
Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld menar 
Brune att fastställda arbetssätt och konventioner i medieskapandet bidrar till att 

44  Rauna Kuokkanen, “Sámi Women, Autonomy, and Decolonization in the Age of Globalization” i Rethinking 
Nordic Colonialism. A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts. Act 4: Beyond Subject and State? 
Indigenous Interests in the Age of Globalization. Arctic Center, University of Lapland, Rovaniemi 2006, 
s. 3-4. Se även: Rauna Kuokkanen, “Myths and Realities of Sami Women: A Post-Colonial Feminist 
Analysis for the Decolonization and Transformation of Sami Society” i Making Space for Indigenous 
Feminism. Joyce Green (red.), Fernwood Publishing, Winnipeg Manitoba 2007, s. 73-92. 

45  Eide och Simonsen 2004; Eide och Simonsen 2007; Eide och Simonsen, 
Verden skapes hjemmefra. Unipub forlag, Oslo 2008. 

46  Elisabeth Eide, ”Strategic Essentialism and Ethnification. Hand in 
Glove?” i Nordicom Review 31 (2010):2, s. 63-78.
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cementera bilden av ”invandraren”, en konstruktion som kopplas till skillnader 
mellan Vi och Dom snarare än till verkliga, levande personer. Brune analyserar 
hur mediers skrivningar om ”invandrartjejer” och ”invandrarkvinnor”, ”invand-
rarkillar” och ”invandrarmän” fungerar som ett sätt att definiera svenskhet och 
svenska värderingar. Hon visar bland annat att invandrarkvinnor många gång-
er skrivs fram som okunniga och förtryckta, med andra ord annorlunda än den 
svenska normen för hur kvinnor förväntas vara. Invandrarmän relateras till tradi-
tionella, annorlunda sedvänjor och framställs som föraktfulla till svenska flickor. 
Brunes studier är framförallt av relevans när det gäller frågor om representation 
i medier, och hon ger en värdefull inblick i mediernas konventioner och krav och 
vad dessa har för betydelse för hur den färdiga artikeln i slutändan blir.47

Den enda hittills publicerade avhandlingen i Sverige som i viss utsträckning 
behandlar representationer av samer i medier är medieforskaren Merja Ellefsons 
”Staten är vår herde god”. Representationer av annorlundahet och ordning i fyra 
svenska trettiotalstidningar. Ellefson har undersökt hur gränsdragningen mellan 
normalitet och avvikelse kommit till uttryck i svensk trettiotalspress. En av hen-
nes urvalskategorier behandlar ”icke-svenskhet”, och omfattar de individer och 
grupper som inte betraktas som ”äkta” svenskar, däribland samer. Hennes studie 
visar att de som tillhör den ”icke-svenska” gruppen har ett lågt nyhetsvärde, och 
minoriteter uppmärksammas framförallt när problem uppstått och övergått till 
att bli en nationell angelägenhet som riskerar påverka majoritetsgruppen. Samer-
na befinner sig dessutom i en geografisk periferi, vilket ytterligare sänker nyhets-
värdet. Samer som individer ges sällan röst i tidningarna, och skrivs främst fram 
i egenskap av att de är just samer, till skillnad från svenskar som oftare tillskrivs 
någon form av titel (exempelvis genom yrkestillhörighet). Ellefsons undersökning 
visar också att samer likställs med nomadiserande renskötare och samtidigt offer, 
oförmögna att själva lösa sina problem, vilket förklarar det faktum att de sällan 
framträder med en egen röst i pressmaterialet.48

Adam Öhman har skrivit en masteruppsats i journalistik där han undersökt 
hur skillnader mellan samisk minoritet och svensk majoritet konstruerats diskur-
sivt i fyra svenska dagstidningar under nedslagsåren 1970 och 2010. Studien är av 
såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär, och utgår bland annat från ett kritiskt 
diskursanalytiskt ramverk. Uppsatsens resultat visar att samer framställdes som 
underordnade svenskar under båda undersökningsåren, och att de på många sätt 
skildras som de Andra, där svenskar och svenskhet lyfts fram som norm. Under  

47  Ylva Brune, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och 
rasistiskt våld. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation 37, Göteborg 2004. 

48  Merja Ellefson, ”Staten är vår herde god”. Representationer av annorlundahet 
och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar. Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation, Stockholms universitet, Stockholm 2007. 
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båda undersökningsåren är problem och konflikter det mest uppmärksammade 
huvudtemat när samiska frågor behandlas i Öhmans källmaterial.49 

Också i utomnordisk forskning har urfolks representationer i pressen upp-
märksammats. Historikerna Mark Cronlund Anderson och Carmen L. Robertson 
har undersökt hur engelskspråkig kanadensisk press har framställt urfolk från 
1869 fram till 2009. Med utgångspunkt i ett antal centrala händelser i kanaden-
sisk historia har de analyserat hur urfolk skildrats i relation till den kanadensiska 
majoriteten. Författarna pekar på kolonialismen som en ständigt pågående och 
högst aktuell process, som fortfarande är framträdande i vardagliga engelsk-
språkiga tidningar. Deras resultat visar att pressmaterialet är starkt präglat av 
koloniala mönster, där den föreställda urfolksrepresentanten framställs som an-
norlunda och underlägsen genom stereotypa beskrivningar. Denna typ av repre-
sentationer, menar författarna, bidrar till marginaliseringen av urfolk i Kanada 
samtidigt som det tyder på att landet inte på allvar har gjort upp med koloniala 
strukturer.50 

Medieforskaren Sari Pietikäinen har i sin avhandling undersökt hur samer och 
andra minoriteter framställts i den finska tidningen Helsingin Sanomat under 
tidsperioden 1985-1993. Pietikäinen använder Norman Faircloughs kritiska dis-
kursanalys när hon undersöker hur skillnader mellan majoritet och minoritet var 
diskursivt konstruerade i medier. Hon visar att samer hade svårt att få uppmärk-
samhet i medierna, och att de många gånger framställdes på felaktiga sätt. Vidare 
visar Pietikäinens undersökning att samer framställdes som passiva, där det i stor 
utsträckning var majoritetsrepresentanter som uttalade sig i samernas ställe. Den 
sparsamma representationen i medierna innebar också att samerna gick miste om 
denna som arena för diskussion och debatt, vilket i sin tur innebar att det var svå-
rare att lyfta fram samiska frågor till en bredare allmänhet. Samtidigt visar hon 
att samerna i viss utsträckning framställdes som politiska subjekt, angelägna om 
att försvara och upprätthålla sina rättigheter. Samers marginaliserade position 
i pressmaterialet förklarades genom journalistikens konventioner och praktiker, 
som till stor del bidrog till att cementera bilden av den Andre i det undersökta 
materialet.51 

49  Adam Öhman, “De inhemska Andra. Representationer av samer i fyra svenska dagstidningar 
år 1970 och 2010”. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK). 
Examensarbete för masterexamen i journalistik. Stockholms universitet, Stockholm 2011. 

50  Anderson och Robertson 2011. 
51  Sari Pietikäinen, Discourses of Differentiation. Ethnic Representations in Newspaper Texts. Department 

of Communication, University of Jyväskylä. Jyväskylä 2000. Se även Sari Pietikäinen, “Indigenous 
Identity in Print: Representations of the Sami in News Discourse” i Discourse Society 14 (2003):5, 
s. 581-609; Sari Pietikäinen och Jaana Hujanen, ”At the Crossroads of Ethnicity, Place and Identity: 
Representations of Northern People and Regions in Finnish News Discourse” i Media, Culture & Society 
25 (2003):2, s. 251-268; Pietikäinen, Sari, ”Broadcasting Indigenous Voices. Sami Minority Media 
Production” i European Journal of Communication 23 (2008a):2, s. 173-191; Pietikäinen, Sari, ”’To 
breathe two airs’. Empowering indigenous Sámi media” i Pamela Wilson och Michelle Stewart (red.) 
Global indigenous media. Cultures, poetics, and politics. Duke University Press, Durham 2008b. 
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År 2008 utkom etnologen Christina Åhréns avhandling Är jag en riktig same? 
En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete, som behandlar frågor kring 
samisk identitet och etnicitet. Med intervjuer av unga samer som huvudsakligt 
källmaterial tecknar Åhrén en bild av det samiska samhället som både hierarkiskt 
och heterogent, en bild som genomgående relateras till historisk utveckling och 
dess konsekvenser för olika samers identitetsarbete idag. Åhréns avhandling ger 
en bild av samisk identitet som positiv och stärkande för den enskilda individen, 
men hon visar även på problem och brister inom det samiska samhället som lett 
till svårigheter för många av dem som sökt sin samiska identitet.52

I avhandlingen Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska 
mobilisering i Sverige 1900-1950 undersöker historikern Patrik Lantto vilka 
faktorer som påverkade de svenska samernas mobilisering under den aktuella 
tidsperioden. Detta görs genom att dels studera rennäringens utveckling och vad 
denna hade för betydelse i sammanhanget, och dels genom att analysera hur för-
hållandet mellan samer och myndigheter såg ut på riks- och länsnivå. Källma-
terialet utgörs av de samiska tidningar som utgavs i Sverige under tidsperioden, 
men också av landsmötesprotokoll, dagstidningar och material från lappväsendet. 
Lanttos avhandling erbjuder en grundlig genomgång av svenskt statligt agerande 
i samerelaterade frågor under 1900-talets första hälft. Utöver detta ges också en 
inblick i enskilda politiska aktörers strategier och förehavanden, såväl när det 
gäller samiska nyckelpersoner som statliga företrädare. I avhandlingen tecknas 
också en bakgrund av den organisationsverksamhet som tog fart i och med Svens-
ka Samernas Riksförbunds (SSR) bildande 1950.53 Lantto har även skrivit boken 
Att göra sin stämma hörd. Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och 
svensk samepolitik 1950-1962, där han tar vid där avhandlingen slutade och foku-
serar på den betydelse SSR fick för samerna i Sverige. Även här står alltså samisk 
etnopolitisk mobilisering i centrum, vilken analyserats med utgångspunkt i frågor 
kring exempelvis land- och vattenrättigheter, rennäring och utbildning. 54 I Lanttos 
senaste bok, Lappväsendet, bidrar han med en utförlig historisk genomgång och 
analys av det svenska lappväsendets tillkomst, utveckling och avveckling.55 

Historikern Lennart Lundmark har skrivit ett flertal böcker där han uppmärk-
sammar hur den svenska staten förhållit sig till samerna genom historien. Lund-
marks forskning behandlar frågor kring markrättigheter och rättspraxis, men tar 
också upp hur inställningen till samer präglats av tidstypiska tankegångar, där 

52  Christina Åhrén, Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, Umeå 2008.

53  Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska mobilisering 
1900-1950. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr 32, Umeå 2000. 

54  Patrik Lantto, Att göra sin stämma hörd. Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk 
samepolitik 1950-1962. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr 47, Umeå 2003. 

55  Patrik Lantto, Lappväsendet. Skrifter från Centrum för Samisk forskning 14, Umeå 2012.
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idéströmningar kring exempelvis hierarkisk paternalism och utvecklingsstadier 
diskuteras.56 

Språk- och kulturforskaren Israel Ruong ger i sin bok Samerna i historien och 
nutiden en överblick över samernas historia från ett samiskt perspektiv. I boken 
ges ingående beskrivningar rörande renen och renskötselns utveckling, samt en 
översikt över samerelaterad samhällsutveckling, historia, kultur och politik.57 Till-
sammans med Maja Ruong har Israel Ruong också skrivit boken Index till Sam-
efolkets Egen Tidning – Samefolket 1918-1973, där en förteckning av tidskriftens 
artiklar upprättats. Här finns även en värdefull historisk inblick över tidskriftens 
historia, centrala aktörer och organisationsrörelse.58

Statsvetaren Ulf Mörkenstam har skrivit avhandlingen Om ”Lapparnes pri-
vilegier”. Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997, där han 
analyserar svensk offentlig politik och hur denna bidragit till konstruktionen av 
den samiska gruppen. Genom att undersöka hur föreställningar kring samer såg 
ut under tidsperioden visar Mörkenstam hur också svensk samepolitik influerats 
starkt av dessa. Bilden av samer präglades i stor utsträckning av uppfattningen om 
den renskötande nomaden som norm, vilket också påverkade politikens utform-
ning. Den paternalistiska inställning till samerna som var rådande under under-
sökningsperiodens tidigare del försvinner under efterkrigstiden, men politikens 
inriktning är i grunden densamma också efter det att den officiellt förändrats, och 
samernas inflytande i svensk samepolitik fortsätter att vara begränsat. Resultaten 
i Mörkenstams avhandling pekar också på att samepolitiken hela tiden varit tätt 
sammankopplad med rennäringspolitik, där samer som står utanför renskötseln 
inte ansetts vara del av det samiska och därmed inte heller har självklar tillgång 
till särrättigheter.59 

Avhandlingens disposition

Efter detta första introducerande kapitel presenteras i kapitel 2 en översikt av de 
teoretiska utgångspunkter och perspektiv som ligger till grund för studiens dis-
kursanalytiska ansatser. Här definieras också de teoretiska begrepp som senare 
används i tolkning och analys i avhandlingens empiriska delar. I kapitel 2 diskute-

56  Lennart Lundmark, Så länge vi har marker. Samerna och staten under sexhundra år. Rabén Prisma, 
Stockholm 1998; Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”. Svenska statens 
samepolitik i rasismens tidevarv. Kulturens frontlinjer 41/Norrbottensakademiens skriftserie. Norrlands 
universitetsförlag, Umeå 2002; Lennart Lundmark, Samernas skatteland. Institutionen för rättshistorisk 
forskning. Serien III, rättshistoriska skrifter, åttonde bandet. Rönnells Antikvariat, Stockholm 2006; 
Lennart Lundmark, Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Ordfront förlag, Stockholm 2008. 

57  Israel Ruong, Samerna i historien och nutiden. Bonnierfakta bokförlag, Stockholm 1982 [1969]. 
58  Ruong och Ruong 1985.
59  Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”. Föreställningar om samiskhet i svensk 

samepolitik 1883-1997. Stockholm Studies in Politics 67, Stockholm 1999. 
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ras också etiska överväganden, samt forskningens potentiella objektifiering. Ka-
pitlet avslutas med en redogörelse för hur jag praktiskt gått tillväga vid insamling 
och analys av källmaterialen.

I kapitel 3 presenteras en övergripande historisk bakgrund där jag beskriver 
de grunddrag i svensk, samisk historia som jag bedömt som relevanta att ha med 
sig vid den fortsatta läsningen. 

I det fjärde kapitlet presenteras den första empiriska delstudien, som innefat-
tar en undersökning av hur samiska kvinnor framställts i svensk press under åren 
1966/67, 1986 och 2006. Kapitlet inleds med en kortare översikt över hur svensk 
press utvecklats under undersökningsperioden, där yrkets professionalisering 
samt förändrade genusförhållanden inom journalistkåren står i fokus. Därefter 
följer en presentation av delundersökningens resultat, vilka diskuteras och kon-
textualiseras i kapitlets avslutande del. 

Kapitel 5 innefattar en analys av den samiska tidskriften Samefolket, med ut-
gångspunkt i samma undersökningsår som tidigare. Inledningsvis ges en grund-
läggande överblick över ämnesområdet minoritets- och urfolksmedier och dess 
betydelse för målgruppen. Efter detta följer en tematisk redogörelse av delstudi-
ens resultat, som också i detta kapitel sammanfattas i en avslutande diskussion. 

I det sjätte kapitlet presenteras två teman som varit framträdande i såväl 
svensk som samisk press under det första och sista undersökningsåret. Här görs 
en kvalitativ jämförelse kring ämnen där ett antal kvinnor uppmärksammats i de 
båda källmaterialen. I tillägg till resultaten från pressklippsarkivet och Samefol-
ket baseras kapitlet även på egna intervjuer, där fem av de kvinnor som omnämnts 
kommenterat representationen av sig själva, ur både individuellt och kollektivt 
perspektiv.

I det sjunde kapitlet vidareutvecklas de diskussioner som förts i de tidigare 
kapitlen, och framställningen av samiska kvinnor sammanfattas och relateras 
till avhandlingens teoretiska utgångspunkter och till frågeställningarna vad, hur, 
varför och med vilka konsekvenser. 
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2. teori, metod och etik

Ett postkolonialt perspektiv

Analysen i avhandlingen bygger på en postkolonial utgångspunkt där identitets-
processer samt relationer mellan majoritet- och minoritetsgrupp utforskas utifrån 
grundantagandet att Sveriges invånare är påverkade av en kolonial diskurs. Forsk-
ning som utgår från en postkolonial tolkningsram är omfattande inom många 
olika ämnesområden. När det gäller samisk tematik råder dock en brist på forsk-
ning som på ett medvetet sätt analyserar kolonialismens betydelse för det samiska 
inom det nordiska samhället.1 I Sverige problematiseras sällan frågor kring kolo-
nialism, eftersom landet inte, i jämförelse med andra länder, anses ha varit någon 
framgångsrik aktör på den internationella koloniala arenan. Själva definitionen av 
svenskhet bygger på tankar kring rättvisa, frihet och mänsklighet, vilket gör det 
svårt att acceptera skildringar av ett kolonialt förflutet och en historia av förtryck, 
och kolonialismen har istället definierats som något som skett utanför Sveriges 
gränser.2 Även om Sveriges inspel på en internationell, kolonial skådeplats varit 
perifer, har landet ändå påverkats av västerländsk, europeisk identitetskonstruk-
tion som i sin tur influerats av koloniala och imperialistiska mönster.3 Edward W. 
Said är en av förgrundsfigurerna för det postkoloniala forskningsfältet och hans 
bok Orientalism från 1978 kan numera betraktas som en klassiker på området. 

1  Kuokkanen 2006, s. 2. I denna avhandling ska begreppet kolonialism förstås utifrån den 
förklaring som definierats av litteraturvetaren Ania Loomba: “[…] erövringen av och kontrollen 
över andra människors land och tillgångar”. Se Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. 
En introduktion till ett forskningsfält. Tankekraft, Stockholm 2006, s. 24.

2  Daniel Lindmark, ”Diaspora, Integration and Cantonization. Swedish colonial education from 
a theoretical, comparative, and concluding perspective” i Daniel Lindmark (red.), Education 
and Colonialism. Swedish Schooling Projects in Colonial Areas, 1638-1878. Skrifter från 
forskningsprogrammet kulturgräns norr 29, Umeå 2000, s. 15-16; Gunlög Fur, ”Ädla vildar, 
grymma barbarer och postmoderna historier” i Historisk Tidskrift (1999):4, s. 641-642.

3  Katarina Mattsson, ”Ekonomisk rasism. Föreställningar om de Andra inom ekonomisk invandrarforskning” 
i Michael Mc Eachrane och Louis Faye (red.), Sverige och de Andra. Natur och kultur, Stockholm 2001, 
s. 249; Linda Berg, InterNacionalistas. Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares 
berättelser från Nicaragua. Etnologiska skrifter 43, h:ström Text och kultur, Umeå 2007, s. 42; Mikela 
Lundahl, Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi. Glänta, Göteborg 2005, s. 86.
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Said menar att det faktum att forskare framställer Andra genom att beskriva de-
ras annorlundahet är en förutsättning för att det ska gå att göra en distinktion 
mellan Vi och Dom. Orienten, menar Said, fungerar som utgångspunkt för att den 
västerländske medborgaren ska kunna distansera sig moraliskt och existentiellt 
från densamma. Orienten har ”bidragit till definitionen av Europa (eller Väster-
landet) genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en mot-
satt erfarenhet”.4 Utöver denna polarisering bär också uppdelningen mellan ett 
västerländskt, hegemoniskt Vi med sig föreställningen om Dom som underlägs-
na.5 Ett postkolonialt perspektiv inkluderar en kritik av traditionell (västerländsk) 
vetenskap genom att synliggöra de sätt på vilka moderna postkoloniala samhällen 
ständigt influeras och påverkas av koloniala strukturer. Med utgångspunkt i det 
ovan sagda är det min uppfattning att Sverige har formats av den koloniala histo-
rien som den sett ut internationellt och inom landets gränser. Detta innebär sam-
tidigt att jag ifrågasätter förmågan att stå utanför strukturer och konstruktioner 
som existerar mot bakgrund av ett kolonialt förflutet.6 

Postkolonial teoribildning har fått stort genomslag inom många olika forsk-
ningsfält och har givetvis också utmanats och kritiserats. Genusforskaren Anne 
McClintock menar till exempel att begreppet som sådant ger sken av en linjär ut-
veckling, vilket hon menar innebär en fara:

Metaphorically, the term ”post-colonialism” marks history as a series of 
stages along an epochal road from ”the pre-colonial”, to ”the colonial”, to 
”the post-colonial” – an unbidden, if disavowed, commitment to linear 
time and idea of ”development”.7

McClintock menar att själva termen “postcolonial” leder tankarna till utveck-
lingsstadier, där ett postkolonialt samhälle framstår som mer utvecklat och fram-
gångsrikt än ett kolonialt sådant. Termen pekar därmed på den koloniala tiden 
som tillhörande det förflutna, vilket i sin tur riskerar att dölja kopplingen mellan 
det koloniala och det postkoloniala i det nutida samhället. Postkolonial teori, me-
nar McClintock, riskerar också att beskriva kolonialismen genom en homogen, 
universell historieskrivning istället för att fånga nyanser och skilda erfarenheter 
i olika delar av världen.8 Jag menar istället, liksom andra förespråkare, att själva 
huvudtanken med postkolonial teori är att påvisa att den koloniala eran inte är 

4  Edward W. Said, Orientalism. Ordfront. Stockholm 2004 [1978], s. 64, 88-89. Citat s. 64. 
5  Said 2004 [1978], s. 71; Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer. 

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, Nora 1999, s. 20-21.
6  Maria Eriksson Baaz menar exempelvis att uppfattningar om Sverige och ”det svenska” ofta placeras utanför 

den koloniala historien. Se Maria Eriksson Baaz, ”Biståndet och partnerskapets problematik.” i Michael 
Mc Eachrane och Louis Faye (red.), Sverige och de Andra. Natur och kultur, Stockholm 2001, s. 164.

7  Anne McClintock, ”The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ’Post-Colonialism’” i Social Text (1992): 31/32, s. 85.
8  McClintock 1992, s. 86; Se även Ella Shohat, ”Notes on the ’Post-Colonial’” i Social Text (1992): 31/32, s. 102.
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över, utan istället genomsyrar vårt samhälle och därmed blivit så självklar att den 
osynliggörs. I denna avhandling får därmed ordet ”postkolonial” symbolisera ett 
”försök att tänka bortom de gränser och identiteter som instiftats under kolonia-
lismen”, men också bortom föreställningar om att en kolonial diskurs inte längre 
existerar.9

En annan kritik kopplat till begreppet ”post” är att själva ordet leder tankarna 
till tidsmässiga analyser snarare än att uppmärksamma kontinuitet och avbrott ur 
ett maktperspektiv.10 Kulturvetaren Ella Shohat hävdar därför att begreppets an-
vändning bör definieras tydligt för att vara fruktbart som teoretisk utgångspunkt:

Here I will argue for a more limited, historically and theoretically spe-
cific, usage of the term ”post-colonial,” one which situates it in a rela-
tional context vis-à-vis other (equally problematic) categories.11

I likhet med sociologen Stuart Hall menar jag tvärtom att det postkoloniala ”ab-
solut inte [bör] ses som någon periodisering baserad på historiska stadier, då allt 
plötsligt förändras, då gamla förhållanden försvinner för alltid och helt nya för-
hållanden uppstår.”12 Istället handlar det om en omtolkning av begreppet koloni-
sering och dess pågående efterverkningar i ett postkolonialt samhälle. Såväl Mc-
Clintocks som Shohats kritik baserar sig i mångt och mycket på att postkolonial 
teori tillskrivits för stort värde inom alltför många forskningsfält. Oförsiktigt an-
vänd riskerar teorin att bidra till generaliseringar, till reproduktioner av ojämlika 
maktrelationer samt till homogenisering av grupper och individer som i grunden 
är heterogena. Stuart Hall bemöter denna kritik med att påpeka att olika fenomen 
inte nödvändigtvis behöver vara postkoloniala på samma sätt, vilket inte innebär 
att de inte kan vara postkoloniala på något sätt. Användning av begreppet post-
kolonial måste däremot, menar Hall, användas med försiktighet för att undvika 
falska generaliseringar.13

Sist men inte minst har också kritik riktats mot det postkoloniala fältets bris-
tande förmåga att tillhandahålla analyser utifrån feministiska perspektiv. Kolo-
niala och postkoloniala företeelser kan tydligt kopplas till företrädesvis manliga 
intressen och konflikter, samtidigt som makten fördelats utifrån fastlagda genus-
relationer där makten legat hos männen. Att genomföra tolkningar ur ett postkolo-
nialt perspektiv blir därför inte fruktbart om det inte samtidigt utförs med hjälp av 

9  Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (red.) 1999, s. 16.
10  McClintock 1992, s. 85.
11  Shohat 1992, s. 100.
12  Stuart Hall, ”När inträffade ’det postkoloniala?’ Tänkande vid gränsen” i Catharina Eriksson, 

Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, Nora 1999a, s. 86.

13  Ibid., s 84-86.
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en genusteoretisk utgångspunkt.14 I denna avhandling har därför ett intersektio-
nellt perspektiv fungerat som ett kompletterande ramverk.

Intersektionalitet

Begreppet intersektionalitet har under de senaste åren fått stort genomslag inom 
såväl nordisk som internationell feministisk forskning och även om det tvistas om 
dess specifika betydelser är det knappast någon som ifrågasätter dess värde som 
teoretiskt perspektiv. Inriktningen har sitt ursprung i den växande feministiska 
kritik som uppstod i slutet av 1970-talet, där vita feministers tendens att utgå från 
ett outtalat men ändå specifikt vitt perspektiv vid vetenskapliga analyser ifråga-
sattes.15 Statsvetaren Iris Marion Young har uttryckt problematiken på följande 
vis: 

Because it has assumed that women form a single group with common 
experiences, attributes, or oppressions, much feminist theorizing has 
exhibited privileged points of view by unwittingly taking the experi-
ence of white middle-class heterosexual women as representative for all 
women.16

Med avstamp i forskningsfältet Black feminism och bell hooks uppmärksammade 
bok från 1981, Ain’t I a Woman, initierades en kritik gentemot vit, västerländsk 
feminism som uppmärksammade den bristande förmågan att inkludera ras som 
meningsbärande kategori vid analyser av könsförtryck.17 Detta ledde till ett fokus-
skifte hos svarta feminister och andra, vilket bland annat förde med sig utarbe-
tandet av ett intersektionellt perspektiv, där ambitionen var att uppmärksamma 
fler maktstrukturer än enbart kön vid feministiska analyser. Detta innebär inte 
att maktstrukturerna kan analyseras fristående från varandra eller att de kan läg-
gas på varandra som fristående legobitar. Ras, kön, etnicitet och sexualitet, för 
att nämna några vanliga utgångspunkter för analys, existerar inte åtskilda utan 
påverkas och skapas ständigt i relation till varandra.18

Intersektionalitet som begrepp introducerades i början av 1990-talet av juris-
ten Kimberlé W. Crenshaw, som med sin metafor om en vägkorsning (intersection) 

14  Meyda Yeğenoğlu, Colonial fantasies. Towards a feminist reading of Orientalism. Cambridge 
University Press, Cambridge 1998, s. 14-38; McClintock 1992, s. 92; Berg 2007, s. 47.

15  Maria Carbin, Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. 
Statsvetenskapliga instutitionen, Stockholms universitet, Stockholm 2010, s. 23-27.

16  Iris Marion Young, ”Gender as seriality. Thinking about women as a social collective” i Signs 19 (1994): 3, Chicago, s. 715.
17  Anne McClintock, Imperial leather. Race, gender and sexuality in the colonial contest. Routledge, London 

1995, s. 7; bell hooks, Ain’t I a woman. Black women and feminism. South End Press, Boston 1981; 
Leslie McCall, ”The Complexity of Intersectionality” i Signs 30 (2005):3, s. 1771; Young 1994, s. 714.

18  McClintock 1995, s. 5; Nira Yuval-Davis, ”Belonging and the politics of 
belonging” i Patterns of Prejudice (2006a): 3, s. 200.



33

teori, metod och etik

åskådliggjorde att olika typer av förtryck har betydelse för hur en och samma per-
son uppfattar sin situation. De olika vägarna i en korsning beskrevs som ”racism 
road”, ”patriarchy street” etc. och flätades därmed samman till en komplex väv av 
olika former av förtryck.19 I Sverige fick begreppet intersektionalitet genomslag i 
samband med publiceringen av antologin Maktens (o)lika förklädnader, där en 
samlad kritik riktades mot genusforskningens tendens att fokusera på enbart kön 
och därmed utesluta kategorierna ras/etnicitet och klass som betydelsefulla.20 Un-
der loppet av några år fick intersektionalitetsbegreppet en stark position inom det 
feministiska forskningsfältet som ett verktyg att möjliggöra mer nyanserade för-
klaringar än ”bara kön”.21 Nyttan med intersektionalitet som perspektiv har under 
de senaste tio åren både debatterats, hyllats och kritiserats i såväl internationell 
som nordisk vetenskaplig litteratur.22 Statsvetarna Maria Carbin och Sofie Torn-
hill är några av dem som problematiserat begreppets användbarhet. Att använda 
vägkorsningen som metafor, menar de, implicerar också att de vägar som leder in 
till korsningens mittpunkt förmodas vara klart avgränsade och definierade, vilket 
i så fall skulle betyda att de olika ”vägarna” (klass, kön, ras, ålder el. dyl.) kon-
struerats oberoende av varandra. Detta, menar Carbin och Tornhill, passar illa 
ihop med det som många anser vara grunden med intersektionalitet, nämligen 
att belysa hur kategorier är förhandlingsbara, pågående processer som samman-
flätas med varandra. En annan invändning är att ett intersektionellt perspektiv i 
forskningen riskerar att åsidosätta en annan viktig aspekt, nämligen att strategier 
är beroende av varje enskild situation. Varje sammanhang avgör vilken strategi 
och vilka frågor som vid det tillfället är mest angelägna att fokusera på.23 I speci-
fika historiska kontexter och beroende på vilka sociala relationer det handlar om 
har sociala positioner olika stor betydelse.24 För mitt forskningsfält skulle detta 
innebära att det i vissa fall är angeläget att poängtera det samiska, medan det i 
andra sammanhang är viktigare att lyfta fram andra kategorier. I vissa fall kan 
det mest strategiska vara att framhäva en kategori framför andra, för att på det 
sättet komma åt det som tystats ned eller osynliggjorts.25

19  Kimberle Crenshaw, ”Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 
Women of Color” i Stanford Law Review 43 (1991): 6, s. 1241-1299; Nira Yuval-Davis, ”Intersectionality 
and feminist politics” i The European Journal of Women’s Studies 13 (2006b):3, s. 193, 196.

20  Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass 
& etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift till Wuokko Knocke. Atlas, Stockholm 2002.

21  Maria Carbin och Sofie Tornhill, ”Intersektionalitet - ett oanvändbart 
begrepp?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift (2004):3, s. 111.

22  Se exempelvis The European Journal of Women’s Studies (2006):3, Sage; Kvinnovetenskaplig 
tidskrift (2005):2-3; Paulina de los Reyes och Satu Gröndahl (red.), Framtidens feminismer. 
Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Tankekraft förlag, Hägersten 2007. 

23  Carbin och Tornhill 2004, s. 112; Carbin 2010, s. 25.
24  Yuval-Davis 2006a, s. 201; Stuart Hall, ”The Work of Representation” i Stuart 

Hall (red.) Representation. Cultural representations and signifying practices. 
London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore 2011a [1997], s. 56.

25  Carbin 2010, s. 25; Hanna Wikström, Etnicitet. Liber, Malmö 2009, s. 72; Gayatri Chakravorty 
Spivak, Outside in the teaching machine. Routledge, London 1993, s. 3-4.
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Mening, makt och representation

Alla använder vi språk, system och tecken för att göra oss förstådda och skapa 
mening. Saker, människor, händelser etc. runtomkring oss är dock varken fix-
erade eller oföränderliga och har i sig ingen inneboende, grundläggande ”sann” 
betydelse. Det innebär att saker och ting inte nödvändigtvis behöver ha samma 
betydelse i olika kulturer eller olika tidsperioder.26 Genom grundantagandet att 
alla betydelser är föränderliga, blir det också viktigt att tolka betydelser utifrån 
historisk och kulturell kontext. Detta kan inte göras helt förutsättningslöst efter-
som tidigare betydelser påverkar vår uppfattning om saker eller händelser. Tolk-
ningar skiftar och utgör en viktig del för hur betydelser skapas, vilket gör motta-
garen/läsaren lika viktig som avsändaren/skribenten.27 Källmaterial och resultat 
till denna avhandling skulle med andra ord kunna tolkas annorlunda om detta 
gjordes från ett annat kulturellt perspektiv, eller vid en annan tid. Det är varje 
samhälle och kultur, bestående av mänskliga subjekt, som skapar betydelser.28 
Utöver att undersöka hur ord, saker och händelser blivit meningsbärande är det 
också relevant att studera diskursen inom vilken betydelserna konstrueras. Dis-
kursen avgör vad som får sägas och av vem, och är därmed tätt sammanlänkad 
med frågor om makt.29 

Begreppet makt är till sin karaktär problematiskt och kan tolkas på olika sätt. 
Ordet i sig för tankarna till dominans och det är lätt att fastna vid uppfattningen 
att makt endast verkar åt ett håll: från den dominerande till den dominerade. Jag 
väljer istället att betrakta makt i termer av maktrelationer så som de beskrivs av 
Michel Foucault. I alla mänskliga relationer finns inslag av makt, oavsett vilken 
karaktär relationen har eller om det är en verbal, tyst eller ekonomisk relation. 
Dessa maktrelationer är föränderliga och kan omdefinieras samt ta sig olika ut-
tryck, också inom exempelvis ett och samma samtal. En maktrelation innehåller 
alltid ett visst mått av frihet för inblandade parter och det finns alltid möjlighet att 
göra motstånd, även om motståndet inte framstår som ett logiskt eller konstruk-
tivt alternativ.30 Makt kan återfinnas överallt och har inget specifikt centrum, dä-
remot har makt alltid att göra med ojämlika positioner. Detta innebär inte att 
makt enbart begränsar och förhindrar, den är också produktiv och skapar nya 
förutsättningar. Genom maktrelationer produceras ny kunskap och nya diskurser, 
som i sin tur påverkar maktrelationerna.31 Medier (specifikt press i detta fall) kan i 

26  Hall 2011a,[1997], s. 61.
27  Ibid., s. 32-33.
28  Ibid., s. 61.
29  Ibid., s. 6.
30  Michel Foucault, Paul Rabinow, och Robert Hurley, Essential works of Foucault, 1954-

1984. Vol. 1, Ethics: subjectivity and truth. New Press, New York 1997, s. 291-293.
31  Stuart Hall, ”The Spectacle of the Other” i Stuart Hall (red.), Representation. Cultural representations 

and signifying practices. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore 2011b [1997], s. 261.
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linje med ovanstående resonemang betraktas som en plattform där både makt och 
motstånd förhandlas och kommer till uttryck.

Också när det gäller synen på kunskap spelar maktrelationer en viktig roll. 
Den som för tillfället är i en position att definiera vad kunskap är, har också möj-
lighet att påverka förutsättningarna för nya maktrelationer och producerandet av 
ny kunskap. Som Stuart Hall uttrycker det med hänvisning till Foucault: ”[all] 
knowledge, once applied in the real world, has real effects, and in that sense at 
least ‘becomes’ true.”32 Det vi “vet” om något vid en speciell tidpunkt har inte upp-
stått i ett vakuum, utan måste analyseras genom att se till hur relationen mellan 
diskurs, makt och kunskap kom till uttryck vid tidsperioden i fråga.33 

Äldre forskning kan lätt förklaras med argumentet att forskare under tidspe-
rioden var präglade av sin tids normer och värderingar, som inte längre bär legi-
timitet idag. Här är det viktigt att understryka att samtida forskning inte heller 
är oskyldig till sin karaktär. De teorier, metoder och begrepp vi använder oss av 
inom samtida vetenskap, är inte nödvändigtvis opartiska och neutrala.34 Frågan 
som bör ställas är följaktligen: inom vilken diskurs skapas kunskapen, och vem 
har makten att definiera vad som är giltig kunskap? Detta är inte minst aktuellt 
när det gäller urfolksforskning. Tuhiwai Smith betonar exempelvis vikten av ett 
alternativt vetenskapligt angreppssätt, där normerna kring vad som betraktas 
som vedertagen kunskap ifrågasätts och relationen till koloniala processer görs 
tydligare.35 

Begreppet representation har olika betydelser beroende på i vilket samman-
hang det används. Dels kan det handla om att företräda något symboliskt (exem-
pelvis präst som företrädare för en religion) eller att föreställa något (genom tea-
ter till exempel), men det kan också handla om att vara en representant för något 
eller någon (till exempel inom politiken). Gemensamt för alla former av represen-
tationer är att de står för någonting annat eller företräder andra människor eller 
grupper.36 Representationer kan därför aldrig fullt ut betraktas som sanningar. 
Däremot görs det ofta anspråk på att representationer är just sanningsenliga, inte 
minst inom mediernas område. Dokumentära skildringar och realistiska reporta-
ge vill på ett begränsat utrymme förmedla en bild av verkligheten. Detta visar sig 
inte minst när det gäller representation av etniska minoriteter, där den framställ-
da versionen av verklighet ofta ifrågasätts av den grupp som representeras. Att re-
presentationer i medier bara handlar om föreställningar av verkligheten innebär 
inte att de inte får konsekvenser när de väl visas. Rasistiska filmer kan till exempel 

32  Hall 2011a [1997], s. 48-49. Citat s. 49.
33  Ibid., s. 49.
34  Mattsson 2001, s. 263.
35  Smith 1999, s. 2-3.
36  Ella Shohat och Robert Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism 

and the media. Routledge, London 1994, s. 182-183.
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fungera som inspirationskälla för rasisters handlingar liksom representationer av 
samer i medierna bidrar till att konstruera bilden av vad som är att betrakta som 
samiskt.37 Representationer är också tätt sammankopplade med frågor om makt. 
Vem är det som har makten att avgöra vad som ska representeras, hur och på vil-
ket sätt? Vems ”sanning” är det som framställs? Dessa frågor är ständigt aktuella 
när det gäller representationer av etniska minoriteter. Ofta blir representationer 
av etniska minoriteter av generaliserande karaktär och framställningar sker på 
likartat sätt även om skillnaderna mellan olika grupper eller individer inom kol-
lektivet är stora. Negativa representationer av samer får därför konsekvenser för 
hela det samiska samhället. När det gäller majoritetsbefolkningen är represen-
tationerna däremot oändligt varierade och negativa representationer har ingen 
större betydelse då de lätt kan döljas bakom det massiva utbud av representatio-
ner som står till buds.38 

Etnicitet

Begreppet etnicitet fick genomslag under 1950-talet för att användas flitigt inom 
forskningen från 1960-talet och framåt. Till en början diskuterades etnicitet fram-
förallt inom socialantropologin, men med tiden har begreppet spridit sig också till 
övriga ämnen. Själva uppkomsten av etnicitet som begrepp har sin bakgrund i 
behovet att komma ifrån begreppet ”ras”, som fick en negativ innebörd i samband 
med den växande fascistiska rörelsen i Europa.39 Släktskapet med rasbegreppet 
har dock gjort att etnicitet ofta associeras med minoritets- och/eller rasfrågor.40 
Enklast uttryckt har etnicitet på ett eller annat sätt att göra med kategorisering, 
ursprung och tillhörighet. Tre huvudsakliga ansatser kan identifieras inom forsk-
ningen: den essentiella (eller primordiala), den konstruktionistiska och den post-
koloniala. Ett essentialistiskt perspektiv pekar på etniciteten som fast och oförän-
derlig. Enligt detta perspektiv är etnicitet något man föds till, man är same från 
födseln och har därmed en samisk etnicitet.41 Förespråkare för den essentialis-
tiska linjen menar med andra ord att det finns en grundläggande etnisk identitet 
baserad på ursprung, som är densamma oberoende av historisk kontext. Traditio-
ner, språk, religion och territorium nämns här ofta som ursprung för den etniska 
identiteten.42 Inom forskningen anses essentialism på många sätt vara ett förlegat 

37  Shohat och Stam 1994, s. 178; Pietikäinen 2003, s. 588. Pietikäinen 2000, s. 122.
38  Shohat och Stam 1994, s 183-184.
39  Werner Sollors, Theories of ethnicity. A classical reader. Macmillan, London 1996, s. x.
40  Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism. Nya Doxa, Nora 1998, s. 12–13; 

Aleksandra Ålund, The spectre of ethnicity. Merge studies on ethnicity and society, 
Department of Ethnic Studies, Linköpings universitet, Linköping 2002, s. 3. 

41  Wikström 2009, 12.
42  Ålund 2002, s. 5.
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perspektiv, men i praktiken och i vardagen är det fortfarande mycket vanligt att 
etnicitet betraktas just som en grundläggande, fast och oföränderlig egenskap, 
inte sällan med hänvisning till nationalitet eller religion.43

Med den mycket uppmärksammade inledningen av Fredrik Barth i antologin 
Ethnic Groups and Boundaries44 från 1969 introducerades det som senare kom att 
kallas ett konstruktionistiskt perspektiv vilket vidareutvecklades av bland annat 
Thomas Hylland Eriksen och fick stort genomslag inom nordisk forskning.45 Kon-
struktionismen avfärdar essentialismens sätt att kategorisera etnicitet utifrån 
fasta ramar och hävdar istället att etnicitet är föränderligt till sin karaktär och 
bara kan förstås i relation till sociala relationer och andra gruppers etniciteter: 
”Etnicitet blir en produkt av både egna och andras uppfattning om någons tillhö-
righet och ursprung.”46 Enligt detta synsätt ska etnicitetsbegreppet förstås som 
dynamiskt, under ständig förhandling beroende på historisk och social kontext. 
Man är inte same, utan blir det genom sociala processer.47 Vidare handlar etni-
citet enligt detta perspektiv inte om att definiera olika gruppers egenskaper, utan 
fokus ligger istället på relationer mellan olika grupper i kontakt med varandra.48 
Hylland Eriksen menar att talet om en specifik etnisk grupp inte vore relevant om 
det inte fanns andra etniska grupper att jämföra sig mot. Gruppidentiteter kräver 
en omgivande annorlundahet, det vill säga: det måste finnas icke-medlemmar av 
gruppen att förhålla sig till för att den egna gruppen överhuvudtaget ska kunna 
definieras: ”Att tala om en etnisk grupp i total isolering är lika absurt som att 
tala om ljudet från en ensam hand som applåderar.”49 Dessa gränser mellan olika 
etniska grupper är inte på något sätt fasta, utan utvärderas och omdefinieras i 
olika historiska kontexter av både medlemmar av den egna gruppen och av utom-
stående.50 Sociologen Joane Nagel menar även hon att etnicitet är dynamisk och 
föränderlig till sin natur, där både individuella och kollektiva identiteter har bety-
delse för konstruktion och rekonstruktion av etnicitet. Etnisk identitet kan därför 
betraktas som såväl situationsbunden som föränderlig.51 Nagel exemplifierar detta 
genom att föreställa sig en kundvagn, där själva formen på vagnen får symbolisera 
gränserna för etniciteten, medan det kulturella innehållet avgörs av vad vi väljer 
att lägga i kundvagnen: konst, kläder, språk, tankemönster, seder etc: ”culture is 
not a shopping cart that comes to us already loaded with a set of historical cultural 

43  Wikström 2009, s. 13, 34. 
44  Fredrik Barth, Ethnic groups and boundaries. The social organization of 

culture difference. Scandinavian university books, Oslo 1969. 
45  Eriksen 1998.
46  Wikström 2009, s. 12.
47  Ibid.; Ålund 2002, s. 7.
48  Eriksen 1998, s. 21-22.
49  Ibid., s. 19. 
50  Joane Nagel, ”Constructing Ethnicity. Creating and Recreating Ethnic 

Identity and Culture” i Social Problems 41 (1994):1, s. 153.
51  Ibid., s. 152-154.
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goods. Rather we construct culture by picking and choosing items from the shel-
ves of the past and the present.”52 Grupper skapar med andra ord sina kulturella 
värden genom att både rekonstruera historisk kultur och konstruera ny kultur.53

Den tredje ansatsen är den postkoloniala inriktningen som menar att ur-
sprung och tillhörighet konstrueras genom språk. Inom inriktningen står olika 
former av gränstillstånd i fokus, där uttryck som ”varken eller”, ”både och” och  
”antingen eller” används för att uttrycka olika former av positioneringar. Några 
av de flitigast refererade teoretikerna är Stuart Hall, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Edward Said, Chandra Talpade Mohanty, Homi Bhahba och Frantz Fanon, som 
alla på ett eller annat sätt har egna erfarenheter av just gränstillstånd.54 Tonvik-
ten på språkliga praktiker innebär en övertygelse om att etnicitet och kulturell 
identitet inte enbart uppstår genom handlingar och relationer, utan att det språk 
vi använder för att kategorisera eller tala om något i termer av etnicitet också har 
betydelse. Att benämna något innebär enligt detta resonemang samtidigt att kon-
struera något. Att tala om någon i termer av exempelvis ”blatte”, ”bög” och ”lapp” 
eller ”svart”, ”homosexuell” och ”same” har olika kulturella och sociala betydel-
ser, som i sin tur får sin mening genom specifika kontexter. Att tala är därmed 
att framställa verkligheten på ett visst vis.55 Detta innebär inte att det inte finns 
någon verklighet, utan snarare menas här att verkligheten får betydelse för oss 
genom språk. Inom postkolonial inriktning menar man att det är tal och hand-
lingar om vad samiskhet är som gör att något eller någon blir samisk. Enligt detta 
betraktelsesätt är etnicitet ”beroende av hur vi väljer att tala om – eller låter bli att 
tala om – detta.”56 Postkoloniala förespråkare menar i likhet med socialkonstruk-
tionisterna att etnicitet är ett föränderligt, dynamiskt och komplext begrepp, men 
inställningen till detta begrepp är mer kritisk inom det postkoloniala fältet. Faran 
anses vara att etniska grupper homogeniseras genom användning av begreppet 
etnicitet och att variationer inom grupperna därmed förbises samt att komplexi-
teten i uttryck och handlingar inte synliggörs. Istället anses det mer fruktbart att 
tala om hur skillnad mellan människor och grupper konstrueras och reproduceras 
och postkoloniala forskare använder därför andra begrepp för att beteckna olika 
identifikationer, såsom diskurs, position och tillhörighet.57 Detta kan inte göras 
utan att samtidigt ta avstamp i frågor om makt, där diskussionen om vem som har 

52  Nagel 1994, s. 162.
53  Ibid.
54  Wikström 2009, s. 64.
55  Ibid., s. 38.
56  Ibid., s. 13.
57  Ibid., s. 37; Hanna Wikström, (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 2007, s. 67; Stuart Hall, ”Kulturell identitet 
och diaspora” i Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer. Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, Nora 1999b, s. 233-234.
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rätten att definiera och kategorisera någon/något och vad detta maktutövande får 
för konsekvenser är ständigt närvarande.58 

Oavsett inriktning, är det i sammanhanget viktigt att komma ihåg att majori-
tetsgrupper är precis lika ”etniska” som minoriteter.59 Stuart Hall synliggör denna 
självklarhet med utgångspunkt i engelsk etnicitet:

One of the things that is happening in England is a discussion, which 
is just beginning, meant to try to convince the English that they are, 
after all, just another ethnic group – a very interesting ethnic group, 
just hovering off the edge of Europe, with their own language, their own 
peculiar customs, their rituals, their myths. […] English ethnicity […] is, 
after all, a very specific and peculiar form of ethnic identity.60

Just på grund av att majoritetens etnicitet är den dominerande, tas den (hos ma-
joriteten) många gånger för given och blir därmed inte uppmärksammad, utpekad 
eller synliggjord på samma sätt som minoriteters etnicitet och kultur.61

Strategisk essentialism

Samtidigt som postkoloniala perspektiv till stora delar går ut på att ifrågasätta 
på förhand givna kategorier och stabila identitetsstrukturer finns också de som 
anser att det existerar en viktig politisk dimension kopplad till ett strategiskt 
sätt att betrakta etnicitet. Att essentialismen som begrepp dekonstruerats teore-
tiskt innebär inte nödvändigtvis att dess politiska betydelse kan förkastas.62 Tal 
i termer av grupper (exempelvis gruppen svarta, gruppen kvinnor, eller gruppen 
samer) kan tvärtom mycket väl ha som tydligt syfte att åstadkomma politisk för-
ändring.63 Genom att belysa sin position som exempelvis svart eller kvinna öpp-
nas också möjligheter att synliggöra och uppmärksamma sin situation. Detta kan 
ske antingen genom att konsekvent hävda sin särart som en essentiell, fast och 
oföränderlig egenskap, eller genom att anamma det som Spivak benämner stra-
tegisk essentialism.64 Med det senare menas att betonandet av etnisk tillhörighet 
tillfälligt kan ”utnyttjas” för att på ett mer slagkraftigt sätt få gehör för politiska 
och sociala krav. 

58  Wikström 2009, s. 13.
59  Ibid., s. 26; Eriksen 1998, s. 13.
60  Stuart Hall, ”The Local and the Global: Globalization and Ethnicity” i Anne McClintock, 

Aamir Mufti och Ella Shohat (red.), Dangerous liaisons. Gender, nation, and postcolonial 
perspectives. University of Minnesota Press, Minneapolis 1997, s. 174.

61  Begreppen majoritet och minoritet får innebörd genom sammanhanget. Gruppen ”nordsamer” betraktas 
exempelvis som minoritet i förhållande till ”svenskar”, men som majoritet i förhållande till gruppen ”sydsamer”. 

62  Hall 1999a, s. 88.
63  Young 1994, s. 714; Simonsen 2007, s. 31.
64  Spivak 1993, s. 3-4; Lundahl 2005, s. 11-13.
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Inom forskningsfältet kring samisk tematik har statsvetaren Marjo Lindroth 
uppmärksammat hur urfolksstatus använts strategiskt inom FN för att få frågor 
som berör urfolkstematik upp på den politiska agendan. Att använda sig av ”Indi-
genousness” har för urfolken fått funktion både som ett verktyg för att nå uppsatta 
mål, samtidigt som begreppet enligt Lindroth per automatik bidrar till bibehål-
landet av koloniala strukturer. Urfolksrepresentanter blir å ena sidan politiska 
aktörer med möjligheter att konfrontera och sätta press på statlig politik, men å 
andra sidan måste detta göras utifrån de regler som formulerats inom ramen för 
en kolonial diskurs.65 Freds- och utvecklingsforskaren Peter Johansson beskriver 
denna paradox i sin avhandling, där han menar att en folkgrupps strategier för att 
skapa ett diskursivt utrymme kräver att man låter sig inlemmas i det omgivande 
samhällets strukturer, vilket i sin tur innebär att den egna gruppens världsbild, 
identitet och självbild ”måste omformuleras på ett sätt som passar in i det existe-
rande systemet och de diskurser som artikuleras där”. Johansson tar rätten till 
land som exempel, där en vanlig uppfattning hos ursprungsfolk är att land inte 
kan ägas. I rådande liberal diskurs om privat ägande kan dock denna uppfattning 
behöva anpassas för att kunna driva kraven om rätten till det land man verkat 
i och bebott. Krav på självbestämmande gentemot specifika statsbildningar kan 
med andra ord bara nås genom att poängtera hur den egna gruppens identitet 
skiljer sig från det existerande samhället, vilket görs genom att lyfta fram språk, 
religion, juridiska system etc.66 Det handlar om att göra det okända känt, och ett 
sätt är att göra detta är att använda sig av kända strukturer där samiskhet många 
gånger fått en viktig funktion som ett politiskt verktyg.67 

Den marginaliserade position som många urfolk befinner sig i är i sig högst 
verklig, men betonandet av denna förhindrar på samma gång ett politiskt delta-
gande på lika villkor. Urfolksstatus är därmed enligt detta synsätt i sig en kolonial 
konstruktion, som kräver en kolonial struktur för att kunna existera.68 Detta kan 
relateras till Spivaks kritik mot sitt eget begrepp, där hon menar att det finns en 
konstant fara med att använda sig av strategisk essentialism, nämligen att det 
strategiska glöms bort och reduceras till att enbart vara essentialism.69 Kultur-
antropologen Carina Green uppmärksammar även hon denna problematik och 
varnar för en alltför okritisk inställning till utnyttjandet av, som hon benämner 
det, ”the indigenous card”. En alltför okritisk hållning riskerar i själva verket att 

65  Marjo Lindroth, ”Identity and Power. Paradoxes of Indigenousness as a Political Strategy”, 
Paper presented at the annual meeting of the ISA’s 50th Annual Convention ”Exploring 
the Past, Anticipating the Future”, Marriott Marquis, New York 2009, s. 1. 

66  Peter Johansson, Samerna - ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 
1986-2005. Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Göteborg 2008, s. 61.

67  Simonsen, Anne Hege ”’Ekte samer’ - ambivalente avisfortellinger” i Elisabet Eide och 
Anne Hege Simonsen, Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom 
hundre år. Høyskoleforlaget Norwegian Academic Press, Kristiansand 2007, s. 31.

68  Lindroth 2009, s. 7-9.
69  Spivak 1993, s. 3-4.
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cementera koloniala attityder och reproducera bilden av ”den Andre”, även om så 
sker i all välvilja.70 Att utnyttja etnicitet som ett sätt att åstadkomma politisk för-
ändring har med andra ord sina risker. Hävdandet av en särart blir problematiskt 
eftersom man då samtidigt löper risk att konstruera skillnader som inte finns, 
eller bidrar till att heterogena grupper uppfattas som homogena. Särartstanken 
möjliggör förvisso ett synliggörande, menar den postkoloniala teoretikern Trin T. 
Minh-ha, men är på samma gång en falsk frihet: ”Du kan behålla din traditionella 
lag och stammens sedvänjor inom gruppen, så länge du och de dina är noga med 
att inte överskrida era gränser.”71 

Ett tydligt exempel på strategisk essentialism som använts från svenskt sa-
miskt håll återges av historikern Patrik Lantto när han beskriver hur sameföreträ-
daren Gustav Park instruerade hur samerna skulle representeras i ett möte med 
svenska regeringsföreträdare. Samedräkten skulle bäras för att markera samisk-
het och ursprung. Lantto skriver: ”Park var obekant med begreppet etnisk mar-
kör, men han var fullt införstådd med den innebörd och det symbolvärde som en 
etnisk markör kunde förmedla.”72 Den strategiska essentialism som använts som 
medel i samernas etnopolitiska mobilisering under 1900-talet har samtidigt ak-
tualiserat en viktig problematik som fått betydelse inom det samiska kollektivet. 
Detta kan exemplifieras genom bildandet av SSR, där betoning och fokus främst 
varit inriktad på de samer som varit engagerade inom renskötseln. Lantto poäng-
terar att hävdandet av denna särart också bidragit till ett marginaliserande av en 
stor grupp samer samtidigt som det låst fast bilden av samer som i första hand 
renskötare.73 Begreppet strategisk essentialism är inte bara relevant när det gäl-
ler urfolkskontexten, utan det går att dra tydliga paralleller till hur också andra 
minoritetsgrupper kan utnyttja bilden av gruppen för att få gehör, inte minst i 
medierna. Även i dessa sammanhang är risken överhängande att gruppens med-
lemmar bidrar till att standardisera bilden av sig själva.74  

Strategisk essentialism, menar jag, kan också relateras till begreppen över- 
och underkommunikation, som bland annat diskuterats inom samiskrelaterad 
forskning för att beskriva att situationen avgör när det är relevant att antingen 
framhäva eller tona ned sin samiska etnicitet.75 Hur man väljer att kommunicera 

70  Carina Green, ”Indigeniety. Idea and political reality” i Peter Sköld (red.), Människor i norr. Samisk 
forskning på nya vägar. Centrum för Samisk forskning, Umeå 2008, s. 31, 37. Se även Lina Gaski, 
”Sami Identity as a Discursive Formation. Essentialism and Ambivalence” i Henry Minde (red.), 
Indigenous Peoples. Self-determination, Knowledge, Indigeneity. Eburon, Delft 2008, s. 228.

71  Trinh T. Minh-ha, ”Olikhet. Sär-skilt för kvinnor i tredje världen” i Catharina Eriksson, 
Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, Nora 1999, s. 216. 

72  Gustav Park var en av samerörelsens allra mest tongivande förgrundsfigurer under 
1930- till 1950-talen. Se Lantto 2003, s. 50; Lantto 2000, s. 193. Citat s. 193.

73  Lantto 2003 s. 215-218.
74  Eide 2010, s. 76.
75  Amft 2000, s. 175-179; Märit Frändén, ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släktnamnsbyten 

hos samer i Sverige 1920-2009. Institutionen för nordiska språk, Uppsala 2010, s. 97.
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sin etnicitet beror till stor del på med vem och var interaktionen mellan männis-
kor äger rum och individen har stora möjligheter att själv påverka hur man vill 
uppfattas av andra.76 Detta resonemang har givetvis sina gränser; det går inte att 
exempelvis hävda att ”en irländare” egentligen är ”jamaican”.77 Men när det gäl-
ler relationen mellan ”samisk” och ”svensk” etnicitet menar etnologen Christina 
Åhrén till exempel att samer i Sverige ofta är ”så mycket svenskar att de kan välja 
att agera som svenskar”.78

Etniska markörer och stereotyper

I det analyserade pressmaterialet är det tydligt att etniska markörer som signa-
lerar samisk tillhörighet är av stor betydelse när det gäller representationer av 
samiska kvinnor. Fotografier innehåller ofta samiska symboler som görs synliga 
i form av exempelvis smycken eller klädsel, men också andra specifikt samiska 
etniska markörer framträder, såsom till exempel tal om eller bilder på renar, kåtor 
eller slöjdföremål. Etniska markörer som sådana fyller en viktig funktion för att 
visa tillhörighet till såväl egen identitet som till specifika grupper. Språk, klädsel, 
boendesätt och namn är några av de mest vanligt förekommande etniska markö-
rerna som tenderar att skilja sig åt beroende på vilket etnisk grupp som avses.79 
Medveten användning av etniska markörer kan i sig betraktas som ett ställnings-
tagande: 

[…] if they say they are A, in contrast to another cognate category B, they 
are willing to be treated and let their own behaviour be interpreted and 
judged as A’s and not as B’s; in other words, they declare their allegiance 
to the shared culture of A’s.80 

Vad som är eller inte är en etnisk markör beror på vad aktörerna inom en specifik 
grupp lyfter fram som meningsbärande markörer, där vissa symboler får stor be-
tydelse medan andra ignoreras. Markörerna kan alltså inte betraktas som statiska 
eller essentiella för en särskild grupp, utan kan mycket väl förändras till både form 
och innebörd beroende på historisk kontext. Vissa symboler har mer symbolisk be-
tydelse än andra, och motståndet mot att etniska symboler utnyttjas i icke-samiska 

76  Eriksen, 1998, s. 44; Nagel 1994, s. 155.
77  Eriksen, 1998, s. 44.
78  Åhrén 2008, s. 147.
79  Barth 1969, s. 14; Frändén 2010, s. 98; Bjørg Evjen, ”’Jeg trodde jeg var bare same, ikke lulesame’. Om ’lulesame’ 

og ’lulesamisk område’ som nye politiske og identitetsskapende begrep” i Per Axelsson och Peter Sköld (red.) 
Ett folk, ett land. Sápmi i historia och nutid. Skrifter från Centrum för Samisk forskning, Umeå 2005, s. 194.

80  Barth 1969, s. 15.
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sammanhang är i vissa fall stort.81 Historikern Andrea Amft menar att det under 
1900-talet gjorts en omtolkning kring vad som är att betrakta som betydelsefulla 
samiska markörer, där vardagliga ting fått större betydelse än innan. Amft tar kol-
ten som exempel och skriver:

På detta sätt har bland annat den samiska vardagsklädseln omvandlats 
från ett alldagligt plagg till känsloladdad etnisk markör. […] Vardagens 
kolt kunde därigenom omtolkas till en symbol i högre grad än tidigare 
och medvetet användas vid särskilda tillfällen för att markera samhöri-
gheten med det samiska kollektivet.82 

I samband med att samisk etnopolitisk organisering tog fart under framförallt 
andra halvan av 1900-talet fick också etniska markörer en annan, mer uttalad 
funktion för att visa på samisk tillhörighet och specificitet i förhållande till majo-
ritetssamhället. Arbetet med att uppvärdera samisk kultur och samiska levnads-
sätt innebar en frigörelseprocess för många samer, som i och med detta valde 
att manifestera sin samiska identitet i allt större utsträckning. De markörer och 
tecken på samiskhet som tidigare inneburit en ökad risk för negativ stigmatise-
ring kodades med tiden om i syfte att höja den kollektiva samiska självkänslan. 
Detta skedde bland annat genom att en rad olika etniska markörer tillskrevs ett 
mer positivt värde än tidigare. Till exempel gick de samiska språken från att vara 
”utdöende” till att bli ”modersmål” och jojken gick från att ha rykte om sig att vara 
”fyllesång” eller ”okristerlig” till att betraktas som ”samisk folkmusik”.83

Israel Ruong har uppmärksammat hur samiska etniska markörer fått funktion 
som både interna och externa identifikationskriterier. Exempelvis har kåtan och 
kolten fått mening och innebörd både inifrån och utifrån, men på olika sätt. I en 
renskötarkontext hade dessa begrepp tidigare en avgörande betydelse för att han-
tera köld och fyllde också en viktig funktion som internt identifikationskriterium. 
Samtidigt var det just etniska markörer av denna typ som utnyttjades utifrån för 
att rättfärdiga en segregerande svensk samepolitik:

För folket utifrån har kåtan fått något av den ytliga lappromantikens 
skimmer över sig, något som i Sverige tog sig uttryck i att man i lag-
stiftning och skolordning försökte tvinga samerna att för alltid förbli 
”kåtornas folk” […].84

81  Barth 1969, s. 14; Mattias Åhrén, The saami traditional dress & beauty pageants. 
Indigenous peoples’ rights of ownership and self-determination over their cultures. 
Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø 2010, s. 277-278.

82  Amft 2000, s. 182.
83  Stordahl 1998 [1996], s. 83-84.
84  Israel Ruong, ”Samerna. Identitet och identitetskriterier” i Nordnytt (1981):11, s. 20-21. Citat s. 21.
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Ruong poängterar att det kan vara stor skillnad mellan att uppfatta ett identitets-
kriterium från extern eller intern utgångspunkt. Det som från internt utgångsläge 
fungerar som stärkande för samisk identitet, kan få precis motsatt funktion om 
det uppfattas från externt håll. Inte minst gäller detta när makt utövas och etniska 
markörer utnyttjas till samernas nackdel i politiska processer.85 Hur omgivande 
grupper väljer att betrakta en annan grupps etniska markörer har också betydelse 
för vad som lyfts fram, vilket inte minst sker genom representationer i medierna 
där vissa etniska markörer ges större utrymme än andra och därmed får större 
betydelse för förståelsen av etnisk grupptillhörighet. Renen och den frekventa 
framställningen av denna i samband med frågor som rör det samiska är ett tydligt 
exempel på detta.86

Inte sällan fungerar etniska markörer eller andra särskiljande inslag samtidigt 
som stereotyper, vilket riskerar att få en negativ effekt. Thomas Hylland Eriksen 
menar dock att stereotyper inte alltid behöver vara av negativ art, utan istället 
”[…] gör det möjligt att dela in den sociala världen i slag av människor och erbjuder 
lättfattliga kriterier för en sådan klassificering. De ger människor en känsla av att 
förstå samhället.”87 Stereotyper fungerar, enligt Hylland Eriksen, som ett sätt att 
definiera den egna gruppen gentemot andra. En något mer kritisk hållning antas 
av Stuart Hall, som menar att stereotyper bidrar till att reducera individer till ett 
fåtal ”naturliga” kännetecken, som begränsar möjligheterna att tolkas på andra 
sätt än vad som faller inom ramen för stereotypen. Hall skiljer på ”typer” och 
”stereotyper”, där de förstnämnda beskrivs som oumbärliga för att kunna förstå 
och dechiffrera vår omvärld. Typer är förenklingar av verkligheten, som inte nöd-
vändigtvis ser likadana ut från ett tillfälle till ett annat eller ger vissa inslag större 
betydelse än andra. Stereotyper däremot är förvisso också förenklingar av verk-
ligheten, men skillnaden ligger i att stereotypa beskrivningar tenderar att reduce-
ra, förenkla och överdriva vissa egenskaper samtidigt som dessa cementeras och 
därmed fixeras från tid till annan. Vidare har stereotyper ofta en exkluderande 
funktion; det som faller utanför stereotypen betraktas som annorlunda, onormalt 
eller konstigt, varpå gränserna mellan normalt/onormalt, Vi/Dom, acceptabelt/
oacceptabelt upprätthålls.88 I och med stereotypisering är risken stor att män-
niskor reduceras till sina tillskrivna ”naturliga egenskaper”, istället för att ses som 
socialt skapade, föränderliga subjekt. Det förra är särskilt vanligt när det gäller 
beskrivningar av etnicitet och ras. Hall exemplifierar med hur beskrivningar av 

85  Ruong 1981, s. 21-24.
86  Viktigt att poängtera är att renen, med eller utan medier, har en viktig symbolisk 

betydelse inom det samiska samhället. Det mesta som är relaterat til renen/renskötseln 
värdesätts som viktiga etniska markörer för det samiska. Se Amft 2000, s. 181.

87  Eriksen 1998, s. 33-35. Citat s. 34-35.
88  Hall 2011a, s. 257-258.
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mörkhyade personer karakteriseras i medier: ”Black people were reduced to the 
signifiers of their physical difference – thick lips, fuzzy hair, broad face and nose, 
and so on […]”.89 

Uppkomsten av stereotyper tar inte sällan utgångspunkt i etnocentriska prin-
ciper. Med begreppet etnocentrism menas individers tendens att sätta sin egen 
kultur främst och utgå från de egna kulturella värderingarna vid tolkning av an-
dra kulturer. Den egna positionen används som mall, och andra tolkningar uti-
från andra kulturella referensramar värdesätts inte på samma villkor som de egna 
uppfattningarna.

Diskursanalytisk metod

En av de vanligast förekommande beskrivningarna av diskurs som begrepp är att 
det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.90 Utöver denna grundläggan-
de definition finns det åtskilliga tolkningar av begreppet och definitionerna skiljer 
sig markant åt dels mellan olika forskare men också mellan olika forskningsfält.91 
Detta innebär i sin tur att det är angeläget att begreppet definieras tydligt vid 
varje enskilt forskningsprojekt. 

Även om det finns olika sätt att bedriva diskursanalytiska studier är basen, 
med Michel Foucault som föregångsfigur, densamma, där man inom olika dis-
kursanalytiska inriktningar är ense om att diskurser avgör både vad det är som 
ger mening samt var gränserna för meningsskapande går.92 Olika praktiker leder 
till olika yttranden och mediediskursen blir därmed en i mängden av de praktiker 
som har betydelse för hur vi formar vår kunskap om världen. För att förstå mitt 
val av metod på bästa sätt krävs först en redogörelse av det konstruktionistiska 
perspektiv som jag tar avstamp från vid analysen av det empiriska materialet. 
Detta perspektiv kan förklaras utifrån fyra huvudsakliga förutsättningar och bär 
giltighet oavsett diskursanalytisk inriktning.

Det första grundantagandet är att det som bedöms som självklar kunskap bör 
kritiseras och ifrågasättas. Den kunskap som vi tillägnat oss är inte att betrakta 
som objektiv sanning och vår uppfattning av världen är bara tillgänglig för oss 
genom det sätt på vilket vi betraktar den, vilket vi hela tiden bör vara medvetna 
om. Det andra antagandet innebär en syn på världen som kulturellt och historiskt 

89  Hall 2011a, s. 245-249. Citat s. 249.
90  Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som 

teori och metod. Studentlitteratur, Lund 2000, s. 7.
91  Margaret Wetherell, Stephanie Taylor, Simeon J. Yates, Discourse theory and practice. A reader. Sage, 

London 2001, s. 18; Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson och Viveka Adelswärd, ”Några 
diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild” i Anna Sparrman (red.), Den väsentliga vardagen. 
Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild. Carlsson, Stockholm 2009, s. 14-15.

92  Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 19-20.
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specifik, där människorna som lever i den anses vara föränderliga och därmed po-
tentiellt annorlunda beroende på de förutsättningar kontexten erbjuder. Världen 
betraktas som socialt och diskursivt konstruerad, i motsats till den essentialistis-
ka hållningen där tonvikten istället ligger vid uppfattningen om förutbestämdhet 
och människans äkta och i grunden oföränderliga natur. Ett konstruktionistiskt 
perspektiv är därmed på samma gång antiessentialistiskt. En tredje utgångspunkt 
är antagandet om att kunskap är nära relaterat till, och påverkat av, sociala pro-
cesser genom vilka vår uppfattning av sanning konstrueras och upprätthålls. Kun-
skap uppnås genom social interaktion där det pågår en ständig kamp mellan vad 
som är sant och falskt och där gemensamma sanningar skapas och reproduceras. 
Ett fjärde och sista antagande är att det finns ett samband mellan kunskap och 
social handling. I ett bestämt samhälle vid en bestämd tid är vissa handlingar be-
traktade som naturliga och möjliga, medan andra är otänkbara att ens föreställa 
sig. Olika sociala världsbilder får olika sociala handlingar som följd, vilket i sin tur 
innebär att den socialt konstruerade sanningen får olika sociala konsekvenser.93

Även om diskurs som begrepp kan användas inom vilket ämne som helst kan 
ett diskursanalytiskt angreppssätt inte användas i kombination med vilken teore-
tisk ansats eller vilken metod som helst. Detta på grund av att användningen av 
diskursanalys i empiriska undersökningar ställer krav på acceptans av de ontolo-
giska och epistemologiska villkoren som nämnts ovan.94 Inom diskursanalytisk 
forskning är inställningen att det inte är möjligt att få grepp om sanningen bakom 
diskursen, och att forskarens analys också är en del av samma diskurs:95 ”[…] the 
identification of pattern always depends on theory and prior assumptions. It is ne-
ver a neutral exercise.”96 Ur ett diskursanalytiskt perspektiv går det inte att iden-
tifiera verkligheten som sådan. Därmed inte sagt att det inte finns en verklighet, 
tvärtom, den fysiska världen och verkligheten existerar i allra högsta grad, men 
vårt tillträde till verkligheten kan bara nås via representationer av densamma och 
den verkliga världen får bara betydelse för oss genom diskurs.97 Vidare, som Said 
poängterar: ”[…] det som sprids i en kulturell diskurs och i kulturellt utbyte [är] 
inte »sanningen« utan ställföreträdande framställningar.”98

Frågan om historikerns förmåga att nå sanning uppmärksammas av histori-
kern Rolf Torstendahl som kritiserar (utan att för den sakens skull bekänna sig 
till en postmodern vetenskapssyn) uppfattningen att historiker har som uppgift 
att genom sitt arbete redogöra för vad som är att betrakta som historisk sanning. 

93  Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 11-12; Hall 2011a, s. 25; Carina Tigervall, Folkhemsk film. Med 
”invandraren” i rollen som den sympatiske Andre. Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen 
38, Umeå universitet, Umeå 2005, s. 24; Vivien Burr, Social constructionism. Routledge, London 2003, s. 2-9. 

94  Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 10.
95  Ibid., s. 28;
96  Wetherell, Taylor och Yates 2001, s. 396.
97  Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 15, 28.
98  Said 2004 [1978], s. 89.
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Han menar att i och med att nya forskningsmetoder tas i anspråk, samtidigt som 
gamla förändras, kan det som uppfattas som sant idag mycket väl ses som osant 
imorgon. Istället menar Torstendahl att fokus bör ligga på att försöka ”[…] fram-
ställa giltiga påståenden, utifrån vetenskapssamhällets accepterade metodregler 
och andra normer.”99 Även Foucault uppehåller sig kring sanningsbegreppet och 
ifrågasätter möjligheten att nå sanning, givet att sanningen som sådan ändrar ka-
raktär och innehåll i olika historiska epoker. Strävan efter sanning har förändrats 
genom historiens gång och har hela tiden varit kopplad till vårt sätt att betrakta 
kunskap. Vår vilja till sanning förnyas också beroende på hur kunskap i ett sam-
hälle värderas, fördelas och används.100

Sammanfattningsvis ska diskursbegreppet i föreliggande avhandling förstås 
som ett sätt att strukturera bilder och uttalanden, vilka möjliggör och erbjuder ett 
gemensamt språk för att representera kunskap om ett givet tema vid en speciell 
historisk tidpunkt. Utöver Foucault är min definition influerad av lingvisten Nor-
man Fairclough som menar: 

[…] I shall use ´discourse´ to refer to spoken or written language use, 
though I also want to extend it to include other types of semiotic activity 
(i.e. activity which produces meanings), such as visual images […] and 
non-verbal communication […].101

Mot bakgrund av det ovan sagda har jag i avhandlingen inga ambitioner att för-
söka upptäcka och identifiera någon ”verkligt samiskt kvinna”, eller att försöka 
avslöja eller kartlägga samiska kvinnors ”riktiga” identitet – ett sådant uppdrag 
anser jag vara såväl omöjligt som irrelevant. Istället är det mediediskursen om 
samiska kvinnor och konsekvenserna av denna som fångar mitt intresse.

Kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen (CDA), som ursprungligen lanserades av den brit-
tiske språkforskaren Norman Fairclough, har rönt ett allt större intresse sedan 
mitten av 1990-talet då den första upplagan av boken Critical Discourse Analysis 
publicerades. Perspektivet, som kan sägas vara såväl en teoretisk inriktning som 
en metodologisk utgångspunkt, har spridits geografiskt och över ämnes- och dis-
ciplingränser och samtidigt etablerats inom akademin i form av särskilda forsk-

99  Rolf Torstendahl, ”Källkritik, metod och vetenskap” i Historisk tidskrift 125 (2005):2, s. 212-213.
100  Michel Foucault, Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France 

den 2 december 1970. B. Östlings bokförlag, Stockholm 1993, s. 10-15. 
101  Norman Fairclough, Media discourse. Edward Arnold, London 1995, s. 54.



48

att representera och representeras

ningsprogram och projekt. I likhet med diskursanalys som teoretiskt perspektiv, 
finns det dock anledning att tydliggöra vad den kritiska diskursanalysen bör inne-
hålla för att kunna kallas för detsamma. Att genomföra en kritisk diskursanalys 
bygger på en inställning att analysen inte enbart handlar om diskurser som se-
parata enheter. Det är med andra ord inte bara ”text” som bör analyseras, utan 
även textens relation till andra inslag av den sociala processen. En ”text” (eller 
exempelvis tidningsartikel i mitt fall) står aldrig ensam, utan får sin betydelse i 
relation till andra element i det samhälle där den existerar (andra texter/bilder/
medier, människors förförståelse etc.). En kritisk diskursanalys bör vidare inte 
enbart vara av deskriptiv karaktär, där diskursen endast identifieras och beskrivs, 
utan bör även inkludera någon form av systematisk analys. Sist men inte minst 
är den kritiska diskursanalysen uttalat normativ och har bland annat som mål 
att belysa sociala brister och, genom kunskapsproduktion och kritik, bidra till att 
dessa rättas till.102

Ett utmärkande drag för den kritiska diskursanalysen är att diskurs anses 
vara både konstituerande och konstituerad. Med det menas att diskurs ”[…] både 
reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive 
maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer.”103 
Kritisk diskursanalys gör det möjligt att förflytta sig mellan å ena sidan nära ana-
lyser av text (och bild i mitt fall), och å andra sidan sociala analyser: ”Det är en 
tvåvägsrelation. Mänskligt handlande formar rådande diskurser samtidigt som 
deras handlingar även bidrar till att befästa, nyansera eller förändra diskurserna 
i samhället.”104 Det kritiska i analysen kännetecknas av en strävan att åskådlig-
göra hur språket är involverat i sociala maktrelationer på sätt som vid en första 
anblick inte framstår som självklart.105 Kritiken analyserar vad som existerar, 
samt hur detta skulle kunna och/eller borde vara, där det exempelvis kan handla 
om att belysa brister i ett samhälle som utger sig för att vara exempelvis ”rätt-
vist” eller ”demokratiskt”. Det kritiska perspektivet i analysen innebär också en 
strävan efter förändring till det bättre: ”Critique brings a normative element into 
analysis […]. It focuses on what is wrong with a society (an institution, an orga-
nisation etc.), and how ‘wrongs’ might be ‘righted’ or mitigated, from a particular 
normative standpoint.”106 Forskning med ett kritiskt diskursanalytiskt perspek-
tiv har alltså ambitionen att både förklara och tolka sociala relationer och före-
teelser samt producera ny kunskap som kan bidra till förändring av de problem 

102  Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language. Longman, Harlow 2010, s. 10-11.
103  Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 71.
104  Cromdal et. al., 2009, s. 23.
105  Norman Fairclough, ”The discourse of New Labour: critical discourse analysis” i 

Margaret Wetherell, Stephanie Taylor och Simeon J. Yates (red.), Discourse as Data. A 
Guide for Analysis. Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi 2001, s. 229.

106  Fairclough 2010, s. 7, 231. Citat s. 7.
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som identifierats.107 Kännetecknande för den kritiska diskursanalysen är också 
intresset för hierarkisk uppbyggnad, sociala maktförhållanden samt exkludering 
och underordning. Forskningsprocessen tar ofta sin början i ett socialt problem 
där man redan innan analysarbetets begynnelse är medveten om att arbetet har 
politiska implikationer.108 Att bedriva historisk forskning kring samiska frågor är 
med andra ord enligt detta betraktelsesätt i sig en politisk handling, som medför 
ett politiskt ställningstagande.109

Ett begrepp som Fairclough använder sig av och som också är aktuellt för den-
na avhandling är intertextualitet. Begreppet förklarar hur medierepresentationer 
aldrig står ensamma, utan tvärtom alltid bygger på tidigare och/eller andra refe-
renser. Intertextualitet syftar alltså till att förklara hur berättelser påverkar var-
andra; det som uppmärksammats kring ett visst ämne påverkar hur ämnet senare 
uppmärksammas.110 Med andra ord är journalistiska berättelser alltid relaterade 
till andra berättelser; läsaren tolkar oundvikligen varje ny text i relation till vad 
som tidigare skrivits och sagts om ett specifikt ämne, både inom samma och an-
dra genrer. Fairclough menar därför att: 

[...] we cannot understand particular events or particular texts, or the 
significance of these for the participants, without exploring (and asking 
about) these wider intertextual chains.111 

För denna avhandling utgör kritisk diskursanalys en lämplig metod då den erbju-
der ett gångbart sätt att analysera konstruktionen av samiska kvinnor i medier ut-
ifrån uppfattningen att mediediskursen både skapar och reproducerar konstruk-
tionen av etnisk identitet.112 Mediediskurser inrymmer texter och bilder som på 
samma gång möjliggör och begränsar betydelse och kunskap om ämnesområdet 
“samiska kvinnor”. Betydelsen av ”samiska kvinnor” skapas både genom att jour-
nalisten skriver om dem i anslutning till ord som exempelvis ”lappflickan”, ”kåtan” 
eller ”samedagis”, men också genom att andra frågor och ämnen utesluts. Diskur-
sen är dock lika närvarande i det som sägs som i det som inte sägs. I Faircloughs 
analysmodell, som presenteras nedan, ingår också en strävan att identifiera vad 
som inte finns med i källmaterialet och analysera orsaker och konsekvenser som 
denna avsaknad kan föra med sig.113

107  Fairclough 2010, s. 8.
108  Ibid., s. 235; Fairclough 2001, s. 236. 
109  Detta har också diskuterats av historikern Gunlög Fur, se Fur 1999, s. 641.
110  Fairclough 2010, s. 95; Fairclough 1995, 61.
111  Fairclough 2010, s. 421.
112  För diskursanalytiska utgångspunkter i forskning kring samisk tematik, 

se exempelvis Pietikäinen 2003; Mörkenstam 1999.
113  Fairclough 1995, s. 58.
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Faircloughs analysmodell, som den beskrivs i boken Media Discourse, rör sig 
mellan tre olika områden: text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik.114 
Med ”text” menas både skriftlig, muntlig och visuell kommunikation. Med ”dis-
kursiv praktik” avses kommunikativa händelser i form av textproduktion och 
textkonsumtion, exempelvis förhållandet mellan den producerade texten och dess 
läsare. Med ”sociokulturell praktik” åsyftas de aktuella sociala och kulturella kon-
texterna som den kommunikativa händelsen är del av.115 

Med figuren vill Fairclough poängtera hur kommunikativa händelser rör sig mel-
lan de olika nivåerna: ”I see discourse practice as mediating between the textual 
and the social and cultural, between text and sociocultural practice, in the sense 
that the link between the sociocultural and the textual is an indirect one, made by 
way of discourse practice […].”116 Genom att använda den kritiska diskursanalysen 

114  Fairclough har vid andra tillfällen använt begreppen ”social structures”, ”practices” och ”events” för att 
förklara samband mellan olika relationer. Hans förklaring av begreppens användning är i stort sett densamma 
som de förklaringar som ges till de begrepp som presenteras i föreliggande text. Fairclough 2010, s. 232.

115  Fairclough menar också att diskurser är en del av den sociokulturella praktiken på flera olika 
nivåer. Som exempel nämner han kommunikationen mellan makar, som kan analyseras 
utifrån den specifika relationen mellan två individer, men också utifrån deras position inom 
familjen, eller i termer av genusrelationer i ett vidare samhälle. Fairclough 2010, s. 132.

116  Fairclough 1995, s. 59-60.

Källa: Norman Fairclough, Media Discourse. Edward Arnold, London 
1995, s. 59.

Figur 1. Ett ramverk för kritisk diskursanalys.
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som metodologiskt verktyg möjliggörs att fokus kan alternera mellan strukturer å 
ena sidan, och sociala aktörers strategier å andra sidan.117

En viktig del i Faircloughs kritiska diskursanalys är också att forskaren upp-
muntras att reflektera kritiskt över sin egen genomförda analys samt att fundera 
över hur den egna positionen kan tänkas ha påverkat resultaten: 

This requires critical reflection on how we are working, on how we write, 
on the meta-language we use for analysing semiosis, on where we pub-
lish, and so forth. For instance, as academics, when we identify and 
specify a problem, do we involve those whose problem it is? If we don’t, 
are there ways we could?”118

Ovanstående citat ligger väl i linje med avhandlingens teoretiska och etiska per-
spektiv och tillämpas alltså även praktiskt i form av den kritiska diskursanalysen. 

Etik och reflexivitet119

Urfolksforskaren Linda Tuhiwai Smith har i sin bok Decolonizing Methodologies 
lyft fram nödvändigheten för det västerländska forskarsamhället att granska och 
förändra sin inställning till forskning relaterad till ursprungsfolk. För många 
individer med urfolksbakgrund är ordet ”forskning” i sig ett smutsigt ord, som 
signalerar koloniala och imperialistiska maktstrukturer och en historia av över-
grepp. ”Forskaren” blir mot bakgrund av detta många gånger en representant för 
all forskning som skett på bekostnad av ursprungsfolk, där den forskning som 
ansetts framgångsrik inom vetenskapssamhället haft en helt annan och betydligt 
mer negativ innebörd bland individer i det urfolkssamhälle som utforskats.120 

Inom naturvetenskapliga ämnen är forskningsetik ett välkänt begrepp som 
sätter ramarna för hur forskningen får bedrivas och vilka gränser som får eller 
inte får överskridas i forskningens namn. För många av oss är det lätt att förstå att 
medicinsk eller naturvetenskaplig forskning måste genomsyras av en etisk hänsyn 
för forskningsobjekten, det vill säga de som ofta konkret och påtagligt berörs och 
påverkas av forskningen. När det gäller kultur-, samhällsvetenskaplig eller huma-
nistiskt forskning är vikten av etik i forskningen inte lika självklar; det är svårare 
att se vilka konkreta konsekvenser forskningen kan få. Jämfört med många andra 
länder där ursprungsfolk återfinns ligger Sverige åtskilliga steg efter när det gäller 

117  Fairclough 2010, s. 233.
118  Fairclough 2001, s. 239.
119  Delar av detta textavsnitt har tidigare publicerats i en antologi med fokus på etikfrågor, se Anna-Lill 

Ledman, ”Etik och reflexivitet i samisk forskning” i Åsa Bergenheim (red.), Forska rätt. Texter om etik och 
historisk forskning. Skrifter från institutionen för historiska studier. Umeå universitet. Umeå 2007. 

120  Smith 1999, s. 1.
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etisk bedömning av forskning med fokus på urfolkstematik.121 Kanada, Australien, 
Nya Zeeland och USA är några exempel på länder där det finns etablerade riktlin-
jer som varje forskare har att förhålla sig till när forskning på urfolkstematik ska 
godkännas och bedrivas. Dessa riktlinjer har utformats utifrån de önskemål och 
krav som ställts av ursprungsfolken själva och utgår från värderingar som betrak-
tas som generella bland många grupper av urfolk inom ett och samma land.122 I 
Sverige har arbetet med att utforma etiska riktlinjer för forskning med samisk in-
riktning initierats från samiskt håll. Hittills ligger fokus på begreppet Árbediehtu 
(traditionell kunskap), där en av de grundläggande ambitionerna med att utveckla 
riktlinjer i anslutning till ämnet är att tillhandahålla verktyg för att undvika att 
förtryck fortsätter att ske i vetenskapens och forskningens namn.123

I en svensk akademisk kontext saknas ännu officiella riktlinjer för hur forsk-
ning med samisk tematik bör bedrivas.124 Detta får som konsekvens att etikpröv-
ningar genomförs utan att hänsyn nödvändigtvis tas till samiska perspektiv, vil-
ket riskerar att underminera etikprövningens giltighet:

Conventional ethics review processes also fail to address possible dis-
crepancies between different frameworks of knowledge, such as local, 
indigenous knowledge and dominant scientific knowledge.125 

I sammanhanget ligger det nära till hands att relatera till sociologen Ragnvald 
Kallebergs begrepp ”etnocentrisk felkoppling”, dvs. att det råder en bristande för-
måga att se och uppmärksamma var gränserna går för hur långt ens självklara 
värderingar och uppfattningar kan användas, med förhastade generaliseringar 
som följd. Kalleberg menar att vi borde komma till insikt om att det som är giltigt 
inom vissa områden riskerar att bli ogiltigt när det överförs till andra discipliner 
och ämnen.126 På samma sätt är det måhända hög tid att ifrågasätta om det verkli-

121  I Sverige finns sedan 2003 en etikprövningslag som forskare är skyldiga att ta hänsyn till vid 
planering, genomförande och uppföljning av forskningsprojekt. Denna lag vänder sig både till 
naturvetenskaplig och medicinsk forskning, men också till den forskning som bedrivs inom övriga 
discipliner. Lagen innehåller inga separata riktlinjer för hur forskning rörande samisk tematik 
bör bedrivas. SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor.

122  Se exempelvis: Values and Ethics. Guidelines for Ethical Conduct in Aboriginal and Torres Strait 
Islander Health Research, National Health and Medical Research Council, Commonwealth of 
Australia, 2003; Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans.
Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research Council 
of Canada, and Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 2010. 

123  Åsa Nordin Jonsson, ”Árbediehtu/Árbbediehto/Aerpimaahtoe: Sametingets 
policydokument för traditionell kunskap”. Sametinget, 2010, s. 17.

124  Bristen på etikprövningförfaranden med förankring i samiskt samhälle har också uppmärksammats inom 
epidemiologisk forskning, se Lena Maria Nilsson, Sami lifestyle and health. Epidemiological studies from 
northern Sweden. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå 2012, s. 39.

125  Rauna Kuokkanen, ”From research as colonialism to reclaiming autonomy. Toward a research 
ethics framework in Sápmi” i Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkka. Seminára raporta, 
Kárášjohka 23.-24.10. 2006. Sámi instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 2008, s. 51. 

126  Ragnvald Kalleberg, ”Om vitenskapelig ydmykhet” i Samisk forskning og forskningsetikk.
De nasjonale forskningsetiske komiteer, Oslo 2002, s. 172-175.
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gen är möjligt att använda samma etiska regler och granskningsförfaranden inom 
”svensk” som ”samisk” forskning.127 

Men hur ska då begreppet etik tolkas och på vilket sätt bör vi förhålla oss till 
etik när det gäller forskning kring samisk tematik? Håkan Tunón föreslår att etik i 
själva verket handlar om vanligt folkvett, och att folkvett i sin tur innebär att man 
inte med avsikt sårar eller skadar någon annan.128 Jag menar att de flesta forskare 
förhoppningsvis inte har för avsikt att medvetet såra eller skada andra människor, 
men denna eftersträvansvärda grundinställning hindrar inte att så ändå sker. Jag 
hävdar istället att begreppet ”folkvett” i sig är problematiskt eftersom det förut-
sätter att det finns ett universellt sunt förnuft oberoende av exempelvis historisk 
kontext, etnicitet, identitet eller andra sociala positioner. Vad eller vem är det som 
avgör vad som är ”vanligt folkvett”? Risken finns att vi med denna typ av katego-
risering reproducerar det som brukar benämnas vardagsrasism, dvs. just var-
dagliga, ”självklara” ageranden som leder till erfarenheter av rasdiskriminering 
bland minoriteter i gruppojämlika, hierarkiskt ordnade samhällen. På grund av 
att diskrimineringen är så integrerad i vardagen blir den också svårgreppbar, sär-
skilt för den som befinner sig i en privilegierad (majoritets-)position.129 Okunskap, 
omedveten ignorans och strukturell diskriminering leder sannolikt till omedvet-
na oförrätter även om ambitionen är att bruka sitt sunda förnuft för att undvika 
just detta. Av denna anledning menar jag att det finns skäl att iaktta försiktig-
het när vi använder begrepp som ”sunt förnuft” och ”folkvett” i anslutning till 
etiska hänsynstaganden vid forskning som behandlar samisk tematik, eftersom 
vi i samma veva slår fast att det är det egna (oftast västerländska) sunda förnuftet 
och folkvettet som är utgångspunkten och därmed också bör gälla forskning som 
berör det samiska. Statsvetaren Torunn Pettersen poängterar att etik istället är 
situationsbundet och varierar beroende på vilken kultur eller vilket fält som äm-
net diskuteras inom: ”Ethical questions can be considered different from person 
to person and from society to society. Hence, they can have different answers, 
depending on the position from where the question is considered.”130

Ett alternativ till att agera utifrån sitt sunda förnuft är istället att uppmuntra 
utvecklingen av det som Kalleberg benämner ”intellektuell ödmjukhet”. Här åsyf-

127  Denna problematik har påtalats till mig från samiskt håll vid flera tillfällen. En individ uttryckte 
att ”etikprövningar är bara ett sätt för svenska forskare att skaffa sig ett alibi för att rättfärdiga sin 
forskning utan att behöva kontakta de som forskningen berör”. Se även Smith 1999, s. 10. 

128  Håkan Tunón, ”Konventionen om biologisk mångfald som ingång till reflektioner 
kring etisk hänsyn” i Gäller vanligt folkvett också för akademiker? CBM:s 
skriftserie 38. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala 2010 s. 8-11.

129  Philomena Essed, ”Vardagsrasism” i Paulina de los Reyes och Masoud Kamali (red.), 
Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 
diskriminering. SOU 2005:41. Fritzes, Stockholm 2005, s. 72.

130  Torunn Pettersen, ”Some ethical aspects regarding development and use of offical Sámi 
statistics” i Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkkas. Seminára raporta, Kárášjohka 23.-
24.10. 2006. Sámi instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 2008, s. 115.
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tas en strävan mot djupare insikter över varje forskares begränsning i relation till 
forskningsområdet: 

Intellektuell ydmykhet inngår i erkjennelsen av egen begrensning i 
forhold til en stor og mangfoldig virkelighet og i forhold til andre men-
neskers kunnskaper og innsikter. Dette innebærer en åpenhet for egen 
feilbarlighet og kunnskapsmangel, en forståelse for at man kan ha noe å 
lære av andre. Ydmykhet innebærer både å forstå vår egen fornuftighet 
og feilbarlighet, hvor grensene for egen kompetanse går og hvordan vi er 
avhengige av hverandre som vitende vesener.131

Kallebergs resonemang ligger väl i linje med vad den postkoloniala teoretikern 
Gayatri Chaktavorty Spivak skriver, då hon menar att utmaningen ligger i att er-
känna sin privilegierade position som sin förlust. En privilegierad position, som 
exempelvis kommer till uttryck genom etnicitet, klass, kön eller nationalitet, kan 
också hindra oss från att få tillgång till kunskap.132 

Etik inom urfolksforskning har länge diskuterats internationellt, men först på 
senare år fått uppmärksamhet bland forskare och aktivister i Norden. Rauna Ku-
okkanen förklarar begreppet indigenous research ethics enligt följande: 

Indigenous research ethics are about establishing new, more respectful 
and responsible relationships, discourses and practices with indigenous 
communities and addressing and transforming the previous colonial, 
exploitative and asymmetrical relations of research.133 

Kuokkanen menar att ett steg mot en mer etisk hållning kan vara att etablera 
etiska riktlinjer för samerelaterad forskning. Detta, menar hon, förutsatter dock 
bland annat att maktrelationer mellan minoritet och majoritet sätts under lupp, 
och att utformningen utgår från samisk medverkan och inflytande.134 

Etik i praktiken

Det är komplicerat att skriva och prata om etik. Att vara kontinuerligt etisk i sin 
forskning är en än större, dock inte omöjlig, utmaning. Komplexiteten innebär 
dock inte att etikfrågor bör åsidosättas, utan snarare bör de betraktas som ännu 

131  Kalleberg 2002, s. 152. Se även Smith 1999, s. 5, där hon menar att 
”indigenous research is a humble and humbling activity”. 

132  Rosalind C. Morris, Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea. Columbia University 
Press, New York 2010, s. 257; Gayatri Chakravorty Spivak, Donna Landry, och Gerald M. MacLean (red.), 
The Spivak reader. Selected works of Gayatri Chakravorty Spivak. Routledge, New York 1996, s. 4.

133  Kuokkanen 2008, s. 55.
134  Ibid, s. 56.
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mer angelägna att förhålla sig till. I anslutning till detta resonemang menar jag 
att Tuhiwai Smith ringar in problematiken på ett effektivt sätt när hon skriver att 
”indigenous research is not quite as simple as it looks, nor quite as complex as it 
feels!”.135 

I föreliggande avhandling har jag arbetat aktivt med etiska frågor genom ett 
antal grundläggande ställningstaganden och tillvägagångssätt. Framförallt har 
jag under hela avhandlingsarbetet ansett det vara angeläget att mina texter lästs 
och kommenterats av individer både utanför och innanför akademin med kän-
nedom och insyn i samiska kontexter. Jag har bett om kommentarer från samiskt 
håll och låtit olika personer ta del av och påverka texterna. Detta innebär inte att 
jag låtit dessa personer styra eller bestämma över forskningen, den står jag för 
själv, däremot har jag bett om och fått hjälp med att synliggöra uppenbara feltolk-
ningar och slutsatser. Särskilt viktigt har detta varit avseende de kvinnor som in-
tervjuats i kapitel 6. Ett annat sätt att skapa mig en uppfattning om etik inom mitt 
forskningsfält har bestått i att jag återkommande närmat mig etikämnet genom 
konferenser, workshops, kurser och seminarier. Detta har varit en medveten och 
självklar prioritering som lett till många nya insikter, inte minst den att etikfrågor 
i anslutning till det samiska forskningsfältet på många sätt fortfarande är i sin 
linda. 

Etiska överväganden i anslutning till detta avhandlingsprojekt har också hela 
tiden varit nära sammankopplade med en reflexiv grundinställning. Jag betraktar 
reflexivitet som en ständigt pågående dynamisk process, där en av utgångspunk-
terna är viljan att omvärdera, ändra och utveckla den egna uppfattningen om det 
svenska och det samiska. En reflexiv hållning innefattar också en kritisk gransk-
ning av den egna positionen i relation till forskningsfältet. Frågan om huruvida 
det är möjligt eller ens önskvärt att icke-samer bedriver forskning på samisk te-
matik har länge debatterats. Mot bakgrund av att mycket av den tidigare forskning 
som berört samisk tematik präglats av rasistiska idéer och fördomar är det inte 
svårt att förstå dem som tycker att forskning som berör samiska förhållanden bör 
skötas av samerna själva. Lingvisten Tove Bull uppmärksammar problematiken 
och skriver:

Og det er heller ikkje rart at det er stor skepsis til forsking og forskarar 
i mange samiske miljø. Det finst talrike døme på «forsking» som rep-
resenterer misbruk og overgrep: opning og røving av samiska graver, 
måling av hovudskallar, all såkalla forsking som blei utført innanfor eit 
sosialdarwinistisk paradigme […].136 

135  Smith 1999, s. 5. 
136  Bull 2002, s. 15-16.
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Antropologen Jorunn Eikjokk argumenterade i sin hovedoppgave från 1989 att 
det vore att föredra att personer med samisk bakgrund sysslade med samisk forsk-
ning istället för att icke-samer skulle göra det. Eikjok menade att det enda sättet att 
ge en rättvis bild av det samiska samhället var att detta gjordes av personer som 
tillhörde detsamma.137 I dagsläget är situationen mer nyanserad och det är numera 
vanligt att såväl samiska som icke-samiska forskare poängterar att ens bakgrund 
har både positiv och negativ betydelse i forskningssammanhang. Kuokkanen på-
pekar att det inte handlar om att det samiska samhället inte vill att forskning be-
drivs på detsamma. Däremot, menar Kuokkanen, finns en vilja att komma ur den 
koloniala mall inom vilken mycket av den ”samiska” forskningen hittills bedrivits. 
Etiska riktlinjer utifrån urfolksperspektiv är därför något som alla forskare bör ta 
hänsyn till, same som icke-same.138 Historikern Åsa Nordin lyfter fram att det gi-
vetvis kan vara positivt att ha sin bakgrund i den samiska kultur där forskningen 
bedrivs. På det viset är sannolikheten större att forskaren är välbekant med rå-
dande normer och värderingar och kan använda dessa kunskaper i alla faser av 
forskningsprocessen. Däremot, menar Nordin, går det inte att förutsätta att en 
samisk bakgrund per automatik betyder att forskaren har ett inifrånperspektiv: 

Samer är ett heterogent folk och en renskötande same eller en same som 
kommer från en renskötande familj har andra värderingar och normer 
än de som kommer från en icke renskötande familj. Till det kommer 
lokala förhållanden och avvikelser som man kan identifiera sig med t.ex. 
nordsame, lulesame eller sydsame.139

Christina Åhrén beskriver i sin avhandling att även hon, med bakgrund i en ren-
skötarkontext, på många sätt bedriver forskning med ett utifrånperspektiv trots 
att både hon och hennes informanter är samer. Istället för att luta sig mot den 
gemensamma etniciteten blir hon snabbt varse skillnaderna mellan olika samers 
uppfattningar av vad som är att betrakta som samiskt samt hur olika livsvillkoren 
sett ut (och ser ut) för samer med varierande bakgrund.140 

På samma sätt som det har både positiva och negativa sidor att bedriva forsk-
ning inom ens egen etniska grupp och kultur, så gäller detta också för den som 
kommer utifrån. Som icke-same ställer jag sannolikt andra frågor och gör andra 

137  Jorunn Eikjok, Kvinner og menn mellom to verdener. Samisk kvinne- og 
mannsidentitet i endring. Universitetet i Tromsø, Tromsø 1989, s. 23-24. 

138  Kuokkanen 2008, s. 58.
139  Åsa Nordin, Renskötseln är mitt liv. En analys av den samiska renskötselns ekonomiska 

anpassning. Centrum för Samisk forskning 10, Umeå universitet, Umeå 2007, s. 52; Åsa Nordin, 
Relationer i ett samiskt samhälle. En studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under 
första hälften av 1900-talet. Samiska studier, Umeå universitet, Umeå 2002, s. 34.

140  Åhrén 2008, 38-40.
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tolkningar än jag skulle ha gjort om jag varit uppvuxen inom en samisk kontext. 
Emellertid kan jag, just på grund av min icke-samiska bakgrund, också dra nytta 
av mitt utifrånperspektiv. Just okunskapen kring normer och värderingar, släkt-
historia eller familjerelationer kan också, beroende på situationen, vara en till-
gång. Att vara etniskt svensk forskare och bedriva forskning på samisk tematik är 
samtidigt många gånger en komplicerad uppgift. Kontroversiella eller obekväma 
resultat kan alltid avfärdas med att de forskats fram av en icke-same som inte 
har tillräcklig insikt i samiska förhållanden.141 Men i sammanhanget ska vi också 
komma ihåg att detsamma gäller för de samiska forskare, som om de kommer 
fram till positiva resultat som gynnar det samiska, riskerar att beskyllas för att 
vara partiska och oseriösa i sin forskning. Forskare med etniskt samisk bakgrund 
måste utöver detta också räkna med att bedömas utifrån det som Tuhiwai Smith 
benämner som ”insider criteria”, där familjebakgrund, status, ålder, kön och an-
dra parametrar påverkar deras möjligheter att bedriva forskning inom den egna 
gruppen.142 

Forskningens objektifiering

Under arbetet med denna avhandling har jag inspirerats av den postkoloniala teo-
retikern Chandra Talpade Mohantys forskning.143 I hennes omdebatterade artikel 
”Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” från 1984 
dekonstruerade hon västerländska feministers tendens att konstruera och repro-
ducera uppfattningen om att kvinnor från ”Tredje världen” utgör en universell, 
homogen kategori, oavsett historisk kontext eller individuella skillnader. I arti-
keln hävdar Mohanty att västerländska feminister, om än med goda intentioner, 
bidrar till att kolonisera kvinnors heterogena livserfarenheter genom att repre-
sentera dem i singular som ”tredje världens kvinnor”. Hon menar vidare att det är 
av största vikt att vara varse om de ofta förekommande förväxlingarna mellan den 
diskursivt konstruerade gruppen ”kvinnor” i bemärkelsen ett avgränsat kollektiv 
med delade erfarenheter och intressen såväl som delat förtryck, och ”kvinnor” 
som verkliga subjekt påverkade av den egna individuella historien. Genom att an-
vända termen ”kvinnor” för att referera till en grupp, skapas uppfattningen om en 
enad kategori, där variationer och skillnader inom gruppen som är kopplade till 
såväl historisk som lokal kontext osynliggörs. Om forskaren ska kunna genomföra 

141  Se Káren Elle Gaup, ”Ethical challenges in selecting research subjects with regard to fieldwork 
in Sápmi” i Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkka: seminára raporta, Kárášjohka 23.-24.10. 
2006. Sámi instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 2008, s. 96; Nordin 2007, s. 52. 

142  Smith, s. 10, 14.
143  Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, 

praktiserad solidaritet. Tankekraft, Stockholm 2006.
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en analys som inte automatiskt reproducerar generaliserande uppfattningar mås-
te hon eller han medge och framhålla att kategorin ”kvinnor” konstrueras i olika 
politiska kontexter som existerar parallellt och påverkar varandra. På samma sätt 
måste västerländsk feminism ifrågasätta de tolkningar som görs utifrån väster-
ländsk standard, vilket ytterligare tenderar att cementera bilden av en generell 
”tredje världens kvinna”.144

Vid kategorisering och benämning går det inte att komma ifrån att det som 
benämns samtidigt konstrueras och reproduceras. I användningen av begrepp lig-
ger alltid en samtidig förförståelse kring vad som avses. Redan yttrandet ”samiska 
kvinnor” bär med sig ett underliggande antagande hos mig själv och läsaren om 
vad samiska kvinnor ”är”. I och med min forskning bidrar jag alltså till att skapa 
”bilden av den samiska kvinnan”, trots att det är just denna bild jag är ute efter 
att problematisera. Förutom att vara medveten om svårigheterna finns det inte 
något uppenbart sätt att komma förbi detta dilemma. Däremot går det att rikta 
fokus mot hur bilden av ”samiska kvinnor” framställts och reproducerats i press, 
snarare än att lägga energin på det omöjliga i att förklara vad ”samiska kvinnor” 
har varit och är. 

Att ingå i kategorin ”samiska kvinnor” betyder självfallet inte att man per au-
tomatik identifierar sig som ”likadan” som andra individer inom samma grupp. 
Olika kvinnor har skilda förutsättningar, erfarenheter och problem inom det sa-
miska kollektivet likväl som inom det etniskt svenska. Detta innebär dock inte att 
det inte finns beröringspunkter kvinnorna emellan, som baseras på etnisk samisk 
tillhörighet. Sociologen Ruth Swirsky exemplifierar denna dubbelhet genom föl-
jande citat, där hennes forskning kring kategorin ”judiska kvinnor” står i fokus:

I am aware that using categories such as ‘Jewish women’ or even ‘Jewish 
women refugees’ or ‘Eastern European Jewish women’, clearly does not 
mean they all had the same experiences or even the same responses to 
similar experiences; none the less there are elements of commonality – 
and at another level those elements of commonality extend across the 
gender and ethnic boundaries.145

Statsvetaren Chantal Mouffe menar att det intressanta i anslutning till detta re-
sonemang inte handlar om att fastställa vad en kvinna ”är”, utan hur kvinnor 
konstrueras i varje specifik historisk kontext. Kategorisering i sig, menar Mouffe, 

144  Chandra Talpade Mohanty, ”Under Western eyes. Feminist scholarship and 
colonial discourses” i Boundary 2 12/13 (1984):3/1, s. 333-358.

145  Ruth Swirsky, ”Migration and dislocation. Echoes of loss within Jewish women’s 
narratives” i Avtar Brah, Mary J. Hickman och Máirtín Mac an Ghaill (red.), Thinking 
identities. Ethnicity, racism and culture. Macmillan, Basingstoke 1999, s. 188. 
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innebär därmed ett ökat krav på historisk kontextualisering för att ha möjlighet 
att ”göra kategorierna rättvisa”:

The central issues become: how is ”women” constructed as a category 
within different discourses? how is sexual difference made a pertinent 
distinction in social relations? and how are relations of subordination 
constructed through such a distinction?146

För min del har jag, i likhet med Mouffes resonemang, ansett det vara viktigt att 
ägna relativt stor del av de empiriska kapitlen åt historisk kontextualisering. Am-
bitionen har varit att därigenom analysera kategorin ”samiska kvinnor” utifrån 
historiska förutsättningar och diskursiv komplexitet. 

Historikern Joan W. Scott har uppmärksammat och kritiserat historikers ten-
dens att använda erfarenhet som ett sätt att tillhandahålla historiska bevis. För 
denna studie är detta framförallt aktuellt att ha i åtanke när det gäller intervjustu-
dien som presenteras i kapitel 6, där informanterna riskerar att få funktionen som 
sanningssägare: ”[W]hat could be truer, after all, than a subject’s own account of 
what he or she has lived through?”147 För att komma runt denna problematik har 
jag försökt vara noggrann med att positionera intervjumaterialet i en historisk 
kontext och förklara kvinnornas erfarenheter utifrån denna snarare än att be-
trakta deras utsagor som facit för hur något ”är”. I sammanhanget har Scott varit 
vägledande: ”[W]e need to attend to the historical processes that, through dis-
course, position subjects and produce their experiences. It is not individuals who 
have experience, but subjects who are constituted through experience.”148

I denna avhandling har jag valt att skriva ut namn i de fall det framgår i citaten 
från pressmaterialet. Också de personer jag intervjuat framträder efter samråd 
med sina riktiga namn. Självklart är det så att viss forskning kräver anonymise-
ring av individers identitet. Däremot är det min övertygelse att detta inte bör ske 
per automatik bara för att forskningen berör samiskrelaterade ämnen. Att inte 
framställa personer genom deras namn är också ett effektivt sätt att osynliggöra 
deras existens och bidra till homogeniseringen av samer som grupp.149 Jag har 
därför resonerat i enlighet med vad som uttrycks av Peter Kulchyski, professor 
i urfolkskunskap, som argumenterar på följande sätt för sitt beslut att publicera 
namn på enskilda individer inom en urfolkskontext:

146  Chantal Mouffe, ”Feminism, citizenship and radical democratic politics” 
i The return of the political. Verso, London 1993, s. 373.

147  Joan Wallach Scott, ”The evidence of experience” i Critical Inquiry 17 (1991):4, s. 777. 
148  Ibid., s. 779.
149  Ett exempel med samisk anknytning nämns av Lars Thomasson, som menar att utelämnandet 

av fullständiga namn vid berättelser om samer också riskerar att beröva individer deras 
fullvärdiga identitet. Se Lars Thomasson, ”Daniel Mortensson (Mortensen) - en samisk 
kulturarbetare i vid bemärkelse” i Oknytt (2011):1-2, s. 43. Se även Fur 1999, s. 641.
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In this book, to the extent possible, they have their names: some of the 
mystification of their status and knowledge disappears when we who 
write of it accept this form of responsibility, acknowledging the individ-
uality of each elder, whose knowledge is always some reflection of their 
culture and some reflection of their own idiosyncratic personality.150 

Praktiskt tillvägagångssätt 

Med Faircloughs beskrivna modell som utgångspunkt har jag i den konkreta 
analysen utgått från de fyra grundläggande frågeställningar som presenterades 
i inledningskapitlet.151 Den första frågan, vad, har som avsikt att identifiera och 
kategorisera det innehåll i källmaterialet som bedömts som relevant för studien. 
Genom att göra nedslag vid tre olika tidpunkter med tjugo års mellanrum finns 
möjlighet att identifiera såväl stabila företeelser som inslag av förändring. Vilka 
diskurser tydliggörs i materialet och vilken betydelse får de för förståelsen av sa-
miska kvinnor? Vilka maktrelationer framträder och hur skapas/återskapas de 
i materialet? Denna typ av frågor ringar in ämnesområdet och ger en överblick 
över innehållet i det specifika empiriska materialet vilket underlättar i analysens 
nästa steg.

Nästa fråga, hur, har som avsikt att förklara hur samiska kvinnor framställts 
genom de olika kategorierna. Hur är kvinnorna representerade och hur kan re-
presentationerna kopplas till de teoretiska utgångspunkterna avseende postko-
lonialism och intersektionalitet? Hur uttrycks frågor om identitet i materialet? 
Hur-frågorna leder analysen vidare efter den tidigare genomförda tematiska in-
ramningen. 

När det gäller frågan varför är avsikten att undersöka hur det kommer sig att 
vissa representationer getts plats vid specifika historiska tillfällen. Varför är kvin-
norna representerade på det sätt de är i olika historiska kontexter och vad är det 
som avgör vad som lämnats ut eller ignorerats? Ett av studiens främsta mål är att 
koppla källmaterialet till sin specifika kontext.

Den sista frågan belyser vilka konsekvenser representationerna potentiellt 
bär med sig i termer av reproduktion av normalitet och avvikelse. Genom att be-
svara frågorna om vad, hur och varför är avsikten att utveckla analysen ytterligare 

150  Peter Keith Kulchyski, Like the sound of a drum. Aboriginal cultural politics in Denendeh 
and Nunavut. University of Manitoba Press, Winnipeg 2005, s. 19, 21. Citat s. 19.

151  Här har inspiration hämtats från medieforskaren Eric Carlsson. Carlsson använder sig av frågorna vad, 
hur och med vilka konsekvenser. För min studie är också frågan varför relevant för att fånga historisk 
kontext, och har därför lagts till. Se Eric Carlsson, Medierad övervakning. En studie av övervakningens 
betydelser i svensk dagspress. Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 2009, s. 45-47.
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och också diskutera möjliga effekter av de undersökta representationerna. Med 
den kritiska diskursanalysen som arbetsmodell är ambitionen att diskutera hur 
representationerna kan tänkas generera och återspegla konstruktionen av och 
uppfattningen om etnisk samisk identitet.

Pressmaterialet från såväl pressklippsarkivet som från Samefolket analyseras 
såväl kvantitativt som kvalitativt och resultatpresentationen i avhandlingen kan 
sägas gå från bredd till djup. Den kvantitativa undersökningen genomförs i form 
av en grundläggande innehållsanalys, för att få en överblick över ämnesområdet 
och identifiera inom vilka teman samiska kvinnor framställts vid de olika under-
sökningsåren.152 Den kvantitativa analysen ligger till grund för urvalet av de ar-
tiklar som sedan analyseras kvalitativt, där jag utgår från de ämnesområden som 
visat sig vara mest förekommande. 

I den kvantitativa undersökningen började jag med att genomföra en pilot-
studie, där jag sorterade och kategoriserade allt material från första veckan i maj 
vartannat år mellan åren 1966 och 2006. Utifrån denna pilotstudie upprättades 
sedan ett kodningsschema som fungerade som ”mall” vid kategoriseringen av ar-
tiklarnas innehåll. En grov bedömning av artikeltypen gjordes (notis eller längre 
reportage) och i de fall det framgick om textförfattaren hade ett kvinnligt eller 
manligt namn noterades detta. Jag valde medvetet att vara relativt detaljerad i 
sättet att kategorisera och pressmaterialets innehåll fördelades på 23 olika teman. 
Endast huvudteman kategoriserades, baserat på vad jag ansåg vara det mest fram-
trädande temat i varje text.153 Vissa närliggande kategorier slogs senare samman 
när jag ansåg det vara relevant.154 Vid genomgången av pressklippsarkivet för de 
utvalda undersökningsåren noterades därefter alla de artiklar som på något sätt 
uppmärksammade samiska kvinnor i antingen text eller bild. De kvinnor som på 
ett eller annat sätt definierades som samiska i de journalistiska texterna togs med, 
liksom de kvinnor som framträdde på bild i anslutning till det jag betraktat som 
tydliga etniska markörer.155 Givetvis uppstod det under arbetets gång situationer 
då uppgifter om etnicitet helt saknades. I dessa fall inkluderades inte artikeln. 
Detta innebär i praktiken att samiska kvinnor med största sannolikhet förekom 
i större utsträckning i pressklippsmaterialet än vad som inkluderats i denna un-
dersökning. 

152  Jane C. Stokes, How to do media & cultural studies. Sage, London 2003, s. 56–59; 
Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund 2005, s. 45–47.

153  Undantaget är temat ”Tjernobyl”, där kategoriseringen även gjorts ifrån underkategorierna 
boende/hushåll, renskötsel, organisering/politik samt övrigt.

154  Exempelvis var kategorierna “organisering” och “politik” initialt separerade, men slogs senare ihop innan analys. 
155  Exempel på ”tydligt etniska markörer” i denna studie: kolt eller annan etniskt kodad klädsel, kåta, renar, 

sameslöjdföremål eller samiska symboler. Bedömningen av vad som utgör en samisk etnisk markör är subjektiv, 
och skulle eventuellt se annorlunda ut om den gjordes av någon med andra referensramar än mina egna. 
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För Samefolkets del utgick jag ifrån att de kvinnor som framställdes i text eller 
bild var samer, om inte annat framgick. Jag förutsatte därmed att de kvinnor som 
var aktiva i samiska organisationer, i skolfrågor och inom renskötseln, exempel-
vis, var samer. Detta har sannolikt inneburit att kvinnor i vissa fall registrerats 
som samiska fastän de inte varit det. 

Samtliga artiklar där kvinnor figurerade registrerades utifrån nämnda kod-
ningsschema i en databas som upprättades för ändamålet.156 För de aktuella un-
dersökningsåren gick jag igenom alla artiklar i pressklippsarkivet, och samtliga 
aktuella nummer av Samefolket. I pressklippsarkivet framställdes samiska kvin-
nor i 13 procent av alla artiklar under undersökningsperioden april 1966 till mars 
67, 11 procent under 1986 och 21 procent under 2006. Under alla år var det med 
andra ord vanligast att artiklarna inte alls innehöll information om samiska kvin-
nor.157

Både Samefolket och pressklippsarkivet bestod under alla undersökta år av 
nyhetsartiklar, notiser, reportage, insändare och annat redaktionellt material 
inom ett stort antal ämnesområden. Personporträtt varvades med rapportering 
från renskogen, skolfrågor med rovdjursproblematik och kulturella frågor, för 
att ta några exempel. Jag valde att inkludera alla former av material i undersök-
ningen, med undantag för de delar av Samefolket som publicerats på något av de 
samiska språken. Även om tidskriften är en samisk tidskrift på svenska innehåller 
varje nummer nämligen vissa delar som författats på samiska. Eftersom jag inte 
har kunskap i något av de samiska språken har det inte varit möjligt att inkludera 
dessa partier i analysen. 

Efter den grundläggande kvantitativa sammanställningen analyserades ma-
terialet kvalitativt utifrån de teoretiska och metodologiska perspektiv som pre-
senterats tidigare i föreliggande kapitel. Textanalysen utgjorde det huvudsakliga 
fokusområdet i avhandlingen. Fotografier fungerade dock också som underlag vid 
analyserna, där jag noterade om kvinnorna framställdes med eller utan samiska 
markörer, vilken plats bilden skildrade (till exempel natur, stadsmiljö, skola etc.), 
vilken kontext det handlade om (till exempel möte, idrottsevenemang etc.) vad 
kvinnorna gjorde på bilden (till exempel slöjdade, spelade teater etc.) samt vilken 
ungefärlig ålder de var i. Fotografierna registrerades och togs med som komplette-
rande underlag vid analyserna, men de har inte undersökts närmare med utgångs-
punkt i någon särskild bildteoretisk ansats. I presentationerna av de empiriska 
delarna av avhandlingen har stort utrymme getts till citat, som hämtats från de 
analyserade artiklarna och från intervjuerna. Avsikten har varit att ge läsaren en 

156  För detta användes analysprogrammet SPSS.
157  13 procent 1966/67 motsvaras av 169 av 1298 artiklar, 11 procent under 1986 motsvaras av 338 av 3132, 21 procent 

under 2006 motsvaras av 446 av 2149 artiklar. För Samefolkets del saknas uppgifter om antalet artiklar per år.
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inblick i källmaterialet och på så sätt lättare se vad jag grundat analyserna på. Att 
använda citat har också varit ett sätt att lyfta fram samiska röster i avhandlingen.

Intervjuerna

Det sista empiriska kapitlet i avhandlingen baseras, förutom på pressmaterial, 
även på intervjuer som genomförts av mig. Intervjumetoden som sådan har både 
för- och nackdelar, och liksom andra metoder kräver också denna en diskussion 
kring källkritiska aspekter och problem.158 Förtjänsterna med intervjumetoden 
för föreliggande avhandlingsprojekt är enkla att identifiera; genom intervjuer har 
det varit möjligt att belysa pressmaterialet ur ett annat perspektiv där de berörda 
aktörerna tillfört värdefull information för förståelsen av materialet. Det har gått 
att ställa frågor till de kvinnor som faktiskt representerats, och därmed teckna en 
mer nyanserad bild av det som framkommit i de undersökta artiklarna.

Kvinnorna kontaktades av mig per telefon då jag kort beskrev vad avhand-
lingen handlade om.159 Alla som tillfrågades tackade ja till att bli intervjuade och 
vi kom överens om tid och plats för intervju, som skedde inom ett tidsspann av 
två veckor. Inför intervjutillfället hade jag formulerat ett antal frågor som också 
i detta fall utgick från avhandlingens centrala frågor vad, hur, varför och med 
vilka konsekvenser. Frågelistan fanns med som ett stöd vid intervjutillfället, men 
de flesta av ämnena berördes utan att jag själv behövde ställa specifika frågor.160 
Intervjuerna hade karaktären av ett samtal, och innehåller både djupare, mer all-
varsamma partier och gemensamma skratt. Vid tidpunkten för intervjuerna hade 
jag redan påbörjat arbetet med att analysera pressmaterialet, och frågorna som 
ställdes var därför tydligt riktade mot detta. Intervjuerna ska därför i första hand 
betraktas som ett värdefullt komplement för att fördjupa förståelsen av pressma-
terialet.

När intervjuer används för att belysa historiska fenomen krävs att man tar 
hänsyn till tidsaspekten vid tolkningen av informanternas berättelser. Om lång 
tid passerat mellan den tidpunkt som fokuseras och nuet, kan också uppfattning-
en om hur saker och ting ”var” ha förändrats. Det vi kommer ihåg från specifika 
tidpunkter filtreras genom senare livserfarenheter, personliga normer och värde-
ringar förändras och minnet är många gånger en selektiv process.161 När det gäller 

158  En övergripande beskrivning av intervjumetoden och dess brister och förtjänster återfinns i Steinar 
Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 1997, s. 81-160. Hur intervjuer kan 
genomföras inom ramen för muntlig historieforskning beskrivs grundligt i Paul Thompson, The Voice of 
the Past. Oral History. Tredje upplagan. Oxford University Press, Oxford 2000 [1978], s. 222-308.

159  I Sofia Jannoks fall gäller att jag kontaktade hennes PR-agent, som i sin tur förmedlade tid och plats för intervju.
160  Se Thompson 2000, s. 231-232.
161  Den källkritiska aspekten, menar Thompson, är självklart relevant även när det gäller intervjumaterial, 

som måste granskas och bedömas på samma sätt som andra källor, se Thompson 2000, s. 269-272. 
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intervjun med Maj-Lis Skaltje hade det exempelvis passerat fyrtiofem år mellan 
det att hon uppmärksammades i pressen och intervjutillfället. Självklart kan det-
ta ha påverkat hennes uppfattning om de ämnen vi talade om. För de övriga inter-
vjuade kvinnorna hade det gått fem år från det att de figurerade i pressen tills det 
att de blev intervjuade, en betydligt kortare tid vilket sannolikt inneburit större 
möjligheter att minnas detaljer kring specifika händelser. För samtliga intervjuer 
gäller dock att avsikten aldrig var att ta reda på ”sanningen” kring de teman som 
undersökts, utan det var istället deras reflektioner kring ämnesområdena som var 
av intresse. 

En intervjusituation är på många sätt förknippad med ansvar från forskarens 
sida. Att be någon att delta i en intervju i forskningssyfte är samtidigt, om än inte 
alltid uttalat, att be om att få ta del av och analysera delar av en annan människas 
personliga historia.162 Hur man väljer att använda sig av denna information är till 
stor del en etisk fråga. I mina intervjuer fick kvinnorna veta att de hade möjlighet 
att markera eventuella avsnitt som de inte ville att jag publicerade i avhandlingen. 
I samtliga intervjuer återfinns partier som informanterna bad mig att utelämna, 
eftersom de själva ansåg att de var av för känslig karaktär.163 Psykologen Steinar 
Kvale problematiserar huruvida det är försvarbart ur vetenskapligt perspektiv 
att låta informanterna själva avgöra om något ska utelämnas eller inte. Han upp-
märksammar att det alltid finns en risk att forskningens oberoende hotas om in-
tervjuaren tolkar och rapporterar informationen från informanternas perspektiv. 
Risken, menar Kvale, är att intervjuaren på så sätt blir ett offer, eller goes native 
och därmed förlorar den professionella distansen. Samtidigt har också forskaren 
ett ansvar för sina undersökningspersoner, vilket kräver ett genomtänkt och re-
flekterat övervägande kring praktiskt tillvägagångssätt.164 I mina intervjuer har de 
borttagna partierna, som jag ser det, ingen relevans för resultat och analys. I de 
flesta fall handlade det om specifika personer som nämndes vid namn, där infor-
manterna inte ville att dessa skulle publiceras ”i sin frånvaro”.

Tre av kvinnorna bad omedelbart före intervjun om att få läsa sina intervjuci-
tat innan dessa publicerades och jag kom överens med alla fem om att skicka det 
aktuella kapitlet till dem för korrekturläsning och godkännande.165 I de fall kvin-
norna velat förtydliga formuleringarna i sina citat i efterhand har detta gjorts, 
innehållsmässigt är dock citaten oförändrade från det ursprungliga intervjuma-
terialet. De citat som framgår i kapitlet har följaktligen godkänts av dem som ci-
terats.

162  Sharlene Nagy Hesse-Biber, ”Oral History. A Collaborative Method of (Auto)Biography 
Interview” i Sharlene Nagy Hesse-Biber och Patricia Leavy, The Practice of Qualitative 
Research. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006, s. 158.

163  Att respektera informanterna i detta hänseende understryks också av Paul Thompson, se Thompson 2000, s. 236. 
164  Kvale 1997, s. 112.
165  Detta var min avsikt redan från början och ligger helt i linje med avhandlingens etiska ställningstaganden.
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I samtliga fall gäller att informanterna fick ta del av de pressklipp och artik-
lar som rörde representationen av dem själva inför intervjutillfället. Intervjuerna 
spelades in efter informanternas godkännande och pågick i mellan en och en halv 
och två timmar. Kort efteråt transkriberades de av mig, då jag samtidigt bear-
betade texten för att göra den mer lättförståelig och läsarvänlig. Detta betyder 
inte att innehållet har ändrats, men jag har tagit bort talspråk, stakningar, hum-
manden och upprepningar som försvårar förståelsen av själva intervjuinnehållet. 
I kapitlet förekommer citat från pressmaterialet såväl som från intervjuerna. För 
att förtydliga skillnaden dem emellan är intervjucitaten skrivna med kursiv stil.

Jag var tydlig med att informanterna inte hade möjlighet att påverka min ana-
lys av resultaten, men att jag däremot hade för avsikt att framhäva i texten om de 
vid något tillfälle tog avstånd från mina resonemang. 

I den löpande texten används, som jag tidigare nämnt, informanternas riktiga 
namn efter deras godkännande.166 Alla är mer eller mindre offentliga samiska per-
soner och har återkommande framställts mot bakgrund av sin samiska etnicitet i 
både press och genom sin yrkesutövning. Innehållet i det aktuella kapitlet avslöjar 
i det avseendet inget ”nytt” gällande deras etniska ursprung.167 Jag inledde varje 
intervju med att berätta om avhandlingens teoretiska upplägg, där jag också var 
tydlig med att jag betraktar historiska och nutida förhållanden som påverkade av 
koloniala strukturer. Jag var också öppen med att denna avhandling skrivs med 
utgångspunkt i min position som etniskt svensk forskare. 

Som vid alla intervjuundersökningar är det en självklarhet att min roll som 
forskare har eventuell betydelse för hur intervjun i slutändan blir. Jag hade inte 
träffat någon av kvinnorna tidigare och min (okända) bakgrund och position i 
relation till informanternas har möjligtvis påverkat vad som sagts och hur man 
svarat på mina frågor. Här har min position som icke-samisk forskare haft poten-
tiell betydelse, vilket också påtalades explicit vid ett tillfälle: 

Jamen till exempel som nu, nu sitter jag här och tänker hela tiden att 
jag vill veta vad du har för intresse och ur vilket perspektiv du gör det 
här, vad känner du till om det samiska? För jag kan uppleva att om jag 
sitter och pratar om den här frågan med någon som är same, så säger 
jag ju helt andra saker på ett helt annat sätt, jämfört om jag pratar 
med någon som är svensk och oinsatt. Det handlar ju inte bara om ens 

166  Thompson rekommenderar att alltid inhämta tillstånd från informanterna 
innan namn publiceras. Se Thompson 2000, s. 236.

167  I lagen om etikprövning av forskning som avser människor SFS 2003:460 §3 hänvisas till personuppgiftslagen 
SFS 1998:204 §13 när det gäller hur behandling av känsliga personuppgifter får ske i forskningens namn: 
”Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung […]”. De uppgifter 
som ”avslöjas” om ras eller etniskt samiskt ursprung i kapitlet kan förvisso i den meningen betraktas 
som känsliga, men med tanke på att det handlar om uppgifter som redan sedan tidigare är offentliga 
och att informanterna själva inte betraktar dem som känsliga så skrivs namnen ut utan att fingeras.
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etniska bakgrund, utan också om hur intresserad man är. Men pratar 
man med någon som är – oavsett om det är en svensk eller same – som 
är intresserad och som har klivit ur sin egen bubbla, så kan man ju ha 
den allra mest intressanta diskussionen.168

Min helhetsupplevelse av intervjuerna var dock att jag fick en bra kontakt med 
informanterna, och att de pratade öppenhjärtigt kring de frågor som togs upp. Det 
som de eventuellt har valt att undanhålla mig kan jag inte annat än att acceptera 
och respektera.169 

168  Telefonintervju med Carola Grahn, 111005, s. 9-10.
169  Krister Stoor menar i sin avhandling att det finns en risk att man som ”outsider” inte får del av samma 

information som man skulle fått om man var ”insider”. Han refererar till Jan Vansina med citatet: ”He 
takes what is given and cannot see what he could have been given”. Jag är medveten om att jag ur ett 
perspektiv är “outsider” eftersom jag inte identifierar mig som same, men menar också att det finns 
andra jämförelsegrunder och beröringspunkter som inte nödvändigtvis behöver kopplas till etnicitet 
(kvinna i samma ålder som de flesta av informanterna med ett stort intresse för samisk historia 
och samhälle, för att ta några exempel). Se Krister Stoor, Juoiganmuitalusat – jojkberättelser. En 
studie av jojkens narrativa egenskaper. Samiska studier, Umeå universitet, Umeå 2007, s. 26.
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Sápmi innefattar ett område från Kolahalvön i öster till större delen av den norska 
Atlantkusten i väster, och från Norges nordligaste delar ner till Idre i Sverige. 
Sápmi sträcker sig med andra ord i samtidens kartbild över fyra länder – Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland – och är det område som definieras som samernas 
hemland. Utöver en geografisk beskrivning inrymmer termen Sápmi också ytter-
ligare betydelser, där det samiska folket, språket och kulturen ingår, och ordet har 
därmed också en viktig symbolisk funktion för samisk gruppidentitet.1 Uppgifter 
om hur många samerna är varierar kraftigt och beror till stor del på hur ordet 
same definieras, där den enda officiella skrivningen återfinns i sametingslagen. 
För att bli upptagen i den samiska röstlängden och därmed ha rätt att rösta i sam-
etingsvalet krävs att man själv anser sig vara same, och därutöver har eller har 
haft samiska som språk i hemmet eller har föräldrar, far- eller morföräldrar som 
har eller har haft samiska som språk i hemmet. Enligt sametingslagen definieras 
man också som same om man har en förälder som är eller har varit upptagen i röst-
längden till Sametinget.2 Vid det senaste sametingsvalet 2009 var 7 812 personer 
anmälda till röstlängden.3 Vanligtvis uppges den samiska befolkningen fördelas på 
35 000 – 40 000 i Norge, 17 000 – 20 000 i Sverige, 5 000 – 6 500 i Finland och 
1 500 – 2 000 i Ryssland. Beroende på hur man räknar och vilka som inkluderas 
i kategorin samer kan dock dessa siffror variera. Exempelvis har beräkningar ge-

1  Christina Allard, Two sides of the coin – rights and duties. The interface between environmental law 
and Saami law based on a comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada. Luleå University of 
Technology, Luleå 2006, s. 24; Veli-Pekka Lehtola, The Sámi People. Traditions in Transition. Kustannus-
Puntsi, Inari 2002, s. 10-11. Stordahl 1998 [1996], s. 89. Lantto 2000, s. 31; Amft 2000, s. 13, Mikael Svonni, 
”Saami Language as a Marker of Ethnic Identity among the Saami” i Irja Seurujärvi-Kari och Ulla-Maija 
Kulonen (red.), Essays on Indigenous Identity and rights. Helsinki University Press, Helsinki 1996, s. 109.

2  Sametingslagen 1992:1433, 1:a kap, §2. 
3  Valmyndigheten. http://www.val.se/tidigare_val/same2009/statistik/index.html.
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nomförts som visat att det totala antalet samer i Sverige uppgår till långt fler än 
den vedertagna siffran och istället landar på mellan 40 000 och 50 000 individer.4 

Det som ofta benämns som ”det samiska språket” består i själva verket av nio 
olika samiska språkvarieteter, som går över statsgränserna i Sápmi och kan de-
las in i tre huvudspråk: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. De samiska 
språk som återfinns i Sverige hör till de central- och sydsamiska grupperna och 
fördelas på nordsamiska, lulesamiska, arjeplogs- eller pitesamiska, umesamiska 
och sydsamiska.5 Många av de samiska språkvarieteterna är så pass olika att ta-
lare av de olika språken inte med enkelhet kan förstå varandra.6 Nordsamiskan är 
det språk som har flest talare, medan övriga varieteter endast talas av ett begrän-
sat antal.7 Jämfört med de andra samiska språken har nordsamiskan således en 
stark ställning, och är också det språk som fått mest stöd i svensk språklagstift-
ning.8 Av de som talar något av de samiska språken är det långt ifrån alla som har 
det som modersmål, vilket särskilt gäller för det sydsamiska området.9 De samer 
som är talare av något samiskt språk är vanligtvis tvåspråkiga, och behärskar 
förutom samiskan också majoritetsspråket.10 I Sverige har äldre samer generellt 
bättre kunskap i samiska språk än yngre åldersgrupper, men det finns i dagsläget 
en tydlig tendens som visar att också yngre samer aktivt arbetar med att tillägna 
sig språkkunskaper.11 Att samiskan som språk gick tillbaka kraftigt under första 
delen av 1900-talet kan relateras till den skolpolitik som bedrevs i Sverige under 
perioden, vilket diskuteras närmare längre fram i detta kapitel. Samiska godtogs 
generellt sett inte som undervisningsspråk, vilket fick negativa konsekvenser för 
de samiska språkens bevarande och utveckling.12 I dagsläget pågår en revitalise-
ringsprocess, där riktade insatser för bevarandet av samiska språk ligger högt upp 
på den samepolitiska agendan.13

Samernas traditionella sysselsättningar har åtminstone sedan vikingatiden 
bestått av en kombination av jakt, fiske, jordbruk och tamrenskötsel. Såväl inom 

4  Här har man utgått från kategorin “indexsamer” (renägare och renskötare samt individer upptagna i 
röstlängd till Sametinget) men har i tillägg också spårat och räknat med indexsamernas föräldrar, syskon, 
barn samt makar. Många av de samer som ingår dessa beräkningar skulle dock inte själva identifiera 
sig som samer. Se Sven Hassler, Per Sjölander och AnnJessica Ericsson, ”Construction of a database 
on health and living conditions of the Swedish Saami population” i Patrik Lantto och Peter Sköld (red.) 
Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken. Skrifter från Centrum 
för Samisk forskning 1. Umeå universitet, Umeå 2004, s. 108-109; Sven Hassler, The health condition in 
the Sami population of Sweden, 1961-2002. Causes of death and incidences of cancer and cardiovascular 
diseases. Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå 2005 s. 10-11, 27.

5  Nordsamiska talas i Sverige i området norr om Gällivare. Lulesamiska talas i Jokkmokk, 
Arjeplogs- eller pitesamiska i Arjeplogsområdet och sydsamiska (dit umesamiska 
räknas) i Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Idre. Se Svonni 2008, s. 99.

6  Lehtola 2002, s. 12.
7  Nordsamiska talas av 5-6 000 talare i Sverige, lulesamiska inklusive arjeplogssamiska har liksom sydsamiskan 

cirka 800 talare. Umeåsamiskan har endast ett fåtal talare och riskerar att försvinna. Se Svonni 2008, s. 100.
8  Svonni 2008, s. 101.
9  Rolf Kjellström, Samernas liv. Andra utökade upplagan, Carlsson bokförlag, Stockholm 2000, s. 30.
10  Svonni 1993, s. 38.
11  Svonni 2008, s. 108-109.
12  Ruong 1982 [1969], s. 134–135.
13  Se exempelvis Henrik Barruk, Samiskan i Sverige. Rapport från språkkampanjrådet. Sametinget 2008.
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som utanför den politiska arenan har det samiska samhället i Sverige som helhet 
dock länge beskrivits som homogent, vanligtvis med referenser till renskötseln. 
Lagstiftning har sedan framförallt slutet av 1800-talet fokuserat på renskötseln 
som en specifik samisk näring, och därmed definierat samiskhet i nära anslutning 
till denna.14 Att vara same i Sverige innebär att ens förfäder antingen var skogs-
samer som kombinerade renskötsel med jordbruk och fiske, fjällsamer som levde 
av större renhjordar som rörde sig över omfattande landområden eller fiskesamer 
som företrädesvis levde av vad sjöarna gav.15 Samer lever idag i olika delar av Sve-
rige och världen, har samma yrken som etniska svenskar och ingår i det svenska 
samhället i lika hög utsträckning som icke-samer.16

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper varav samerna är en.17 Sedan 
1977 har samerna även officiell status som Sveriges ursprungsfolk18, och har där-
med en särskild position i relation till den svenska staten jämfört med övriga mi-
noriteter i landet. Sammanblandning mellan begreppen minoritet och ursprungs-
folk förekommer med jämna mellanrum, där en vanlig (miss)uppfattning är att 
det som särskiljer ursprungsfolk bottnar i att dessa varit de allra första invånarna 
inom ett specifikt geografiskt område. Vem som varit först på en plats är i själva 
verket oviktigt när vi talar om begreppet ursprungsfolk. Det som däremot är av 
betydelse är ”den historiska relationen mellan den idag dominerande folkgruppen 
i området och ättlingarna till den folkgrupp som fanns på platsen vid tiden för 
den senaste historiska erövringen […].”19 För samernas del har de uppstått som ur-
folkskategori genom en historia av kolonialism. Folkgruppen fanns i Sápmi innan 
någon stat övertagit kontrollen över detsamma, en kolonial process vars konse-
kvenser många samer påverkas av i sin vardag än idag. Utöver ovanstående de-
finieras urfolk genom att man som grupp uppvisar en annan etnisk och kulturell 
identitet än det omgivande samhällets, som man önskar bevara och överföra till 
kommande generationer. Ursprungsfolksbegreppet är också kopplat till ett krav 
på självidentifikation; man kan bara vara ett urfolk om man själv identifierar sig 
som sådant. Skillnaden mellan att tillhöra en minoritet eller ett ursprungsfolk lig-
ger dels i att det inte finns några krav på att ett ursprungsfolk ska vara i numerär 
minoritet, och dels i det att ”ursprungsfolk uttryckligen sammankopplas med ter-
ritorier samt en historia av kolonisation.”20 

14  Svonni 1996, s. 110; Ruong 1982, s. 115; Lundmark 2008, s. 21.
15  Phebe Fjellström, Samernas samhälle i tradition och nutid. Norstedt 

förlag, Stockholm 1985, s. 21–41; Amft 2000, s. 117. 
16  Åhrén 2008, s. 11; Kjellström 2000, s. 92.
17  Förutom samerna räknas också judar, romer, tornedalingar och 

sverigefinnar till de nationella minoriteterna i Sverige. 
18  Jag använder mig av begreppen ursprungsfolk och urfolk istället för ursprungsbefolkning. 

Begreppet ursprungsfolk (synonymt med urfolk) indikerar att det handlar om just ett 
”folk”, och inte en ”befolkning”. En befolkning hör inte nödvändigtvis ihop med ett specifikt 
geografiskt område, det gör däremot ett ursprungsfolk. Se Johansson 2008, s. 31.

19  Ibid., 107.
20  Ibid., 107-109. Citat s. 109. 
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Kolonisation och maktförskjutning

Kolonisationen av lappmarkerna uppmuntrades aktivt av de svenska statsmak-
terna under slutet av 1600-talet. Det fanns då inga tydliga landgränser i norr, och 
ett sätt att ta kontroll över det nordliga området var att befolka det med människor 
som kunde betala skatt till den svenska staten, vilket tydliggjorde att området till-
hörde Sverige.21 Inställningen från statligt håll var att renskötseln och jordbruket 
var så pass åtskilda till sin karaktär, att det gick att kombinera näringarna inom 
samma geografiska område. Denna så kallade parallellteori visade sig dock inte 
fungera så bra som man tänkt, eftersom såväl bönder som renskötare var i behov 
av jakt och fiske, vilket skapade konkurrens och motsättningar mellan grupperna. 
1600-talets försök att kolonisera lappmarkerna var inte särskilt lyckosamma. Be-
folkningsmängden i Sverige var låg på grund av att många stupat i krig, och det 
var svårt att locka folk till lappmarkerna.22 

I mitten av 1700- och under 1800-talet gjordes nya och mer framgångsrika 
kolonisationsansträngningar och befolkningen i lappmarken ökade markant. 
Vid det laget fanns det inte längre tillräckligt med odlingsutrymme vid kusterna 
samtidigt som befolkningen i Sverige ökade, vilket ledde till att behovet av nya 
markområden ökade. Nybyggare började nu befolka lappmarkerna i allt större ut-
sträckning; många av dem var samer som övergick till nybyggarverksamhet för 
att undvika att förlora sina marker. Konflikterna mellan renskötare och nybyggare 
var dock påtagliga, och jordbruksexpansionen hotade att tränga undan rensköt-
seln i vissa områden.23 År 1867 drogs därför den så kallade odlingsgränsen; en 
avdelare tänkt att skilja den odlingsbara marken från renbetesmarkerna. Väster 
om odlingsgränsen skulle inga nybyggen få anläggas, eftersom marken där be-
traktades som otjänlig för jordbruk, och bättre lämpad för renbete. Området var 
därigenom fredat i den bemärkelsen att samerna fick ha sina renar där året om.24

Rätten till land

Under 1600-talet betalade enskilda samer en årlig skatt till den svenska kronan, 
som säkerställde att familjen och släkten fick disponera ett avgränsat landom-
råde, ett så kallat skatteland. Skattelanden motsvarades av böndernas skattejord, 
som avsåg skattepliktig jord som ägdes av bönder.25 Lappskattelanden kunde 

21  Lantto 2000, s. 36.
22  Ibid., s. 36-37; Mörkenstam 1999, s. 80; Lundmark 1998, s. 60; Nils-Johan Päiviö, Från 

skattemannarätt till nyttjanderätt. En rättshistorisk studie av utvecklingen av samernas 
rättigheter från slutet av 1500-talet till 1886 års renbeteslag. Uppsala 2011, s. 110-115.

23  Lantto 2000, s. 36-37; Lundmark 1998, s. 61-62; Päiviö 2011, s. 201.
24  Lantto 2000, s. 36-37; Kjellström 2000, s. 288; Mörkenstam 1999, s. 80-81. Lundmark 1998, s. 61-62.
25  Lundmark 2008, s. 37. Lars Ivar Hansen och Bjørnar Olsen, Samernas historia 

fram till 1750. Liber, Stockholm 2006, s. 279-281; Päiviö 2011, s. 91, 102.
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alltså ärvas, bortskänkas, arrenderas eller säljas, och det var häradsrätterna som 
avgjorde vid eventuella konflikter.26 I mitten av 1700-talet växte det fram en upp-
fattning om att skattelanden, som under en lång period ansetts tillhöra samerna, 
istället skulle betraktas som kronans egendom och därmed skulle kronan ha rätt 
att bestämma över vad som skulle göras med marken. Det som tidigare betraktats 
som äganderätt av skattenatur, blev nu alltså istället ansett som nyttjanderätt på 
kronojord.27 Problemen och förvirringen kring rättspraxis uppstod när två rätts-
system överlappade varandra. Å ena sidan fanns häradsrätten, som hade som 
uppgift att avgöra i frågor gällande enskilt ägande av mark, däribland samernas 
skatteland. Å andra sidan fanns länsstyrelsen, som var ansvarig för kronans mar-
ker. Ansvarsområdena var dock inte alltid helt enkla att avgränsa och stod i viss 
utsträckning i motsättning till varandra; häradsrätterna skulle avgöra i tvister om 
vem som fick bruka vilket land, medan länsstyrelsen hade i uppgift att dra in så 
mycket skatt som möjligt och därmed eftersträvade ökad kolonisation.28

Vid slutet av 1800-talet hade häradsrätterna spelat ut sin funktion, och läns-
styrelsens inflytande över lappskattelanden var så pass befäst att det ansågs själv-
klart att marken var kronojord. Länsstyrelsens makt över skattelanden tillkom 
alltså inte för att det var kronojord. Istället skedde en ”omvänd” process som Len-
nart Lundmark förklarar enligt följande: ”1) Kronojorden var länsstyrelsens ange-
lägenhet; 2) länsstyrelsen bestämmer över lappskattelanden; 3) alltså är lappskat-
telanden kronojord.”29 I och med denna utveckling grundlades de konflikter kring 
land- och vattenrättigheter som är fortsatt aktuella än idag.

Lapp ska vara lapp

Sedan framförallt slutet av 1800-talet har samerna i Sverige behandlats utifrån 
ojämlika maktrelationer mellan majoritets- och minoritetsgrupp. Politik och lag-
stiftning har formulerats med utgångspunkt i svensken som norm, där idéström-
ningar kring hierarkiska utvecklingsnivåer och rastypiska egenskaper fick fäste 
under den senare delen av 1800-talet och tydligt påverkade den svenska samepoli-
tikens innehåll.30 En speciell myndighet, lappväsendet, inrättades 1885, med upp-
drag att administrera samerelaterade frågor på regional nivå.31 Bland politiska be-
slutsfattare anammades en syn på samerna som en lägre stående folkstam dömd 
att dö ut. I detta tankesätt ingick också en syn på samerna som oförmögna att han-

26  Lundmark 2002, s. 44; Lundmark 1998, s. 59; Lundmark 2006, s. 182.
27  Päiviö 2011, s. 103; Lundmark 2002, s. 44-45.
28  Lundmark 2002, s. 47.
29  Ibid., s. 55-61. Citat s. 57.
30  Ibid., s. 11-17; Lantto 2000, s. 39-40. 
31  Lappväsendet ingick som en integrerad del i Norrbottens, Västerbottens 

och Jämtlands läns länsstyrelser. Se Lantto 2000, s. 48-49.
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tera sina egna angelägenheter, vilket bland annat bidrog till en statligt utformad 
detaljreglering av renskötseln i och med de första renbeteslagarna 1886 och 1898. 
Dessa lagar var enbart inriktade på renskötseln som samisk näring och den stora 
grupp samer som var sysselsatta inom andra näringsgrenar fick en oklar ställ-
ning i lagstiftningen. De första renbeteslagarna anses av denna anledning vara 
ett första steg i splittringen inom den samiska gruppen mellan renskötande och 
icke renskötande samer, där de förstnämnda hade en betydligt starkare position i 
svensk samepolitik.32 

Den generella föreställningen bland politiska företrädare inom området i bör-
jan av 1900-talet var att samer var både fysiskt och psykiskt lämpade att leva en 
nomadisk livsstil. Den så kallade ”lapp ska vara lapp”-politiken fick genomslag och 
de politiska handlingarna baserades på kulturhierarkiska idéer om vad som skulle 
betraktas som samiskt. För att vara en ”äkta” same, enligt svensk samepolitik, 
skulle man ägna sig åt renskötsel och uppehålla ett nomadiskt levnadssätt. Den 
same som inte längre levde enligt denna modell och istället anammade ”svenska” 
vanor (som att bli bofast eller lämna rennäringen) kunde inte heller betraktas 
som en ”äkta” same i politisk bemärkelse. De renskötande samernas kontakt med 
svensk kultur var inte eftersträvansvärd eftersom den ansågs ha dåligt inflytande 
på det nomadiska levnadssättet och därmed på renskötselns kvalitet. Exempelvis 
kunde kontakterna leda till att fler samer började bo i fasta bostäder istället för 
att leva i direkt anslutning till renarna, något som betraktades som ytterst nega-
tivt för renskötselns fortsatta existens. Inställningen var med andra ord den, att 
renskötande samer skulle hålla sig till sin näring och inte ta del av modernisering, 
samhällsutveckling eller på annat sätt utvecklas åt något annat håll än vad som 
föreskrevs i svensk samepolitik.33 

Nomadskolan

Ett tydligt exempel på hur ”lapp ska vara lapp”-politiken omsattes i praktiken 
framträder om man ser till de utbildningspolitiska satsningar som genomfördes 
under början av 1900-talet. 1913 genomdrevs den så kallade nomadskolerefor-
men, med målet att göra samebarnens undervisning mer enhetlig än vad som ti-
digare varit fallet.34 Nu växte ambitionerna att utforma en skola som kunde ge 

32  Lantto 2000, s. 40-41.
33  Begreppet ”lapp ska vara lapp” kommer ursprungligen från ett uttalade av Karesuandos kyrkoherde Vitalis 

Karnell i tidskriften Dagny, där han avslutar en lång redogörelse över lapparnas rastypiska egenskaper 
med meningen: ”Lapp skall lapp vara”. Se Dagny: tidning för svenska kvinnorörelsen (1906):2, Fredrika-
Bremer-förbundet, s. 47-48. För grundligare genomgångar av ”lapp ska vara lapp”-politiken, se Mörkenstam 
1999, s. 100–109; Lantto 2000, s. 40-42; Lundmark 2002, s.63–64; Lundmark 2008, s. 152-157.

34  Innan nomadskolereformen drevs igenom existerade ett flertal olika skolformer parallellt; statliga 
skolor, ambulerande kateketskolor, lappfolksskolor, vinterkurser och missionsskolor. Se Lantto 2000, 
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en god undervisning till samtliga nomadiserande samers barn, samtidigt som 
undervisningen skulle säkerställa att barnen inte vandes av vid nomadlivet. De 
yngre barnen skulle undervisas i vandrande kateketskolor, som följde barnen och 
deras familjer på nära håll anpassat till renskötseln. De äldre barnen skulle un-
dervisas i fasta lappskolor under tre år, men bara tre månader per år för att inte 
riskera att de blev för bekväma eller förlorade kontakten med renskötseln. Den 
korta undervisningstiden gjorde att innehållet fick anpassas till att endast täcka 
de mest grundläggande behoven. För att säkerställa att barnen inte influerades 
av andra barn, vilket också ansågs vara en risk för nomadkulturens överlevnad, 
var nomadskolan förbehållen de nomadiserande samernas barn. Övriga samiska 
barn hänvisades till de ordinarie folkskolorna, och uppdelningen mellan olika 
samiska grupper blev i och med detta institutionaliserad. Också skogssamernas 
barn skulle betraktas som bofasta. Dessa familjer ägnade sig endast delvis åt ren-
skötsel, i kombination med jordbruk, vilket gjorde att de inte var att betrakta som 
nomader.35

Undervisningsspråket utsågs genom nomadskolreformen till svenska, om 
inte situationen krävde annat, ett beslut som fick negativa konsekvenser eftersom 
många av de barn som började skolan inte kunde svenska.36 

I början av 1920-talet blev nomadskolan alltmer internatbetonad, och bar-
nen skildes från sina familjer under längre perioder redan från första klass. Det 
blev då allt vanligare med boende i skolhushåll, så kallade ”hushållskåtor”; kåta-
liknande bostäder som byggdes i nära anslutning till skolbyggnaderna och som 
sköttes av samiska hushållerskor. Ambitionen var, återigen, att barnens skolgång 
och boende skulle anpassas till fjällsamiskt levnadssätt. Boendeformen fick dock 
mycket kritik från samiskt håll på samernas första landsmöte 1918 och från sam-
ebyföreträdare, där man menade att hushållskåtorna var otjänliga som bostäder.37 

Även om inrättandet av nomadskolan ledde till att de renskötande samernas 
barn fick lättare att ta del av skolundervisningen och att nomadskolan i viss mån 
fick en kulturbevarande funktion, var de negativa effekterna framträdande. At-
tityden till samerna som ett folk i behov av ledning, beskydd och bevarande fick 
påtagliga konsekvenser för samebarnens vardag i skolverksamheten. Att skyd-
das från omgivande svensk kultur innebar samtidigt att barnen fick en medvetet 
sämre utbildning än övriga barn och att de fick vistas i ”anpassade” skollokaler 
som i sig kunde förknippas med hälsorisker. I och med att nomadskolan riktades 

s. 42; Mikael Svonni, Samiska Skolbarns Samiska. En undersökning av minoritetsspråksbehärskning 
i en språkbyteskontext. Umeå studies in the humanities 113, Umeå 1993, s. 50.

35  Lantto 2000, s. 42–44; Svonni 1993, s. 50–51; Ruong 1982, s. 134–135.
36  Samiska användes endast som hjälpspråk i undervisningen, om läraren själv var samisktalande. 

Se Svonni 1993, s. 50-51. Se även Lantto 2000, s. 42–44; Ruong 1982, s. 134–135.
37  David Sjögren, Den säkra zonen. Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken 

för inhemska minoriteter 1913-1962. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå 2010, 
s. 82–84; Svonni 1993, s. 51; Sten Henrysson, Samernas Skolgång till 1956. Scriptum 35, Umeå 1992, s. 28–33.
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till endast den fjällsamiska gruppen samer förstärktes också den kategoriklyv-
ning som grundades i och med införandet av de första renbeteslagarna i slutet av 
1800-talet. Den allra mest negativa konsekvensen av nomadskolans verksamhet 
rör sig dock på individuell nivå, där många samer som gick i nomadskola vittnar 
om svåra minnen av att tvingas lämna familjen vid tidig ålder, fråntas sitt språk 
och sin kultur och uppleva skolan som en otrygg tillvaro med utrymme för diskri-
minering och övergrepp.38 

Under 1930- och 1940-talen moderniserades nomadskolan väsentligt när det 
gällde den fysiska strukturen. De kritiserade hushållskåtorna togs ur bruk, och 
alla nomadskolor bedrev nu istället sin verksamhet i nya lokaler, och barnen bod-
de i moderna elevhem.39 Synen på samernas skolgång förändrades också, och på 
1940- och 1950-talen utökades skoltiden för att stämma bättre överens med vad 
som gällde för den allmänna folkskolan. En stor omorganisering av nomadskolan 
gjordes 1962 i och med grundskolereformen inom det svenska utbildningssyste-
met. Från och med detta år blev nomadskolan en frivillig skolform öppen för alla 
samers barn, inte bara de med fjällsamiska föräldrar. Samtidigt fick föräldrarna 
till de fjällsamiska barnen rätt att välja den svenska grundskolan som skolform 
om de så önskade.40 I samband med omorganiseringen förändrades också mål-
beskrivningarna för nomadskolan från att fokusera på renskötar- och nomadliv 
till att handla om att förmedla relevanta kunskaper för att kunna navigera som 
bikulturell i det svenska och samiska samhället.41 Kraven på kvalitet och innehåll 
höjdes markant för att jämställas med den ordinarie skolan i Sverige. Samiska 
blev nu ett obligatoriskt ämne, men fick endast omfatta två timmars undervisning 
per vecka. Språkundervisningen var dock svårgenomförbar på grund av brist på 
läromedel och samiskspråkiga lärare. Arbetet med att utveckla samiska lärome-
del och utbilda lärare i samiska påbörjades på 1970-talet vilket bidrog till att stär-
ka samiskan som undervisningsspråk.42 År 1980 tillsatte regeringen en särskild 
Sameskolstyrelse med ansvar att leda och utveckla verksamheten vid samesko-
lorna. I och med detta påbörjades en tydligare inriktning mot samiskt innehåll i 
undervisningen, som sedan 1990-talet även inkluderar undervisning på samiska. 
Dagens Sameskolstyrelse utses av Sametinget.43 

38  Ellacarin Blind, ”Att förlora sitt språk. Samers berättelser om nomadskoletiden” i Att återta mitt språk. 
Åtgärder för att stärka det samiska språket. SOU 2006:19. Fritzes, Stockholm 2006, s. 555-556; Kerstin 
Hägg, ”Individuella och kollektiva identiteter. Om klass, kön och etnicitet i samtal med samiska kvinnor” i 
Gudrun Nordborg (red.), Makt & kön. B. Östlings bokförlag, Eslöv 1997, s. 139-140; Lehtola 2002, s. 62.

39  Lantto 2003, s. 76.
40  Sjögren 2010, s. 136,139; Ylva Jannok Nutti, Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik. Lärares 

perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. Institutionen för 
pedagogik och lärande, Luleå Tekniska universitet, Luleå 2010, s. 11-12. Beteckningen ”nomadskola” 
ändrades till ”sameskola” efter förslag i proposition 1976/77:80 om insatser för samerna.

41  Sjögren 2010, s. 138; Ruong 1982,s. 135–136.
42  Svonni 1993, s. 51–52; Nutti 2010, s. 11.
43  Nutti 2010, s. 11-12.
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Renskötselns utveckling och rationalisering

Trots att endast en minoritet av alla samer aktivt ägnar sig åt renskötseln, går 
det inte att komma ifrån att renen och renskötseln varit och är av stor symbolisk 
betydelse såväl internt bland renskötande och icke renskötande samer, som bland 
övrig svensk befolkning. Mot bakgrund av att samiskhet relaterats så tydligt till 
renar och renskötsel, är även de samer som inte har direkt koppling till densamma 
indirekt påverkade av dess utveckling. Renskötseln är med andra ord en viktig 
symbol för det samiska kulturarvet och för samisk etnicitet, oavsett om man som 
same är renskötare eller inte.44

Renskötseln har bedrivits och bedrivs på olika sätt, där en av skiljelinjerna går 
mellan skogssamisk och fjällsamisk renskötsel. Skogssamisk renskötsel är gene-
rellt mer stationär än den fjällsamiska, med mindre renhjordar som befinner sig i 
skogsområdena nedanför fjällkedjan. Skogsrenskötseln har oftare än fjällrensköt-
seln kombinerats med jordbruk och/eller andra näringar, vilket inneburit att den 
i mindre utsträckning fungerat som enskild försörjningsbas för de skogssamiska 
familjerna. Fjällrenskötseln är däremot mer nomadiserande till sin karaktär, där 
renar och renskötare rör sig över betydligt större områden i fjälltrakterna, vilket 
gjort att den också varit svår att kombinera med andra näringar. Av de två olika 
typerna är fjällrenskötseln idag den vanligaste formen, medan skogssamisk ren-
skötsel är äldre.45 

Vid tal om renskötsel hänvisas också ofta till skillnader mellan intensiv och 
extensiv renskötsel, som förekommit i såväl skogssamisk som fjällsamisk kontext. 
Den intensiva formen kännetecknades av mindre renhjordar som övervakades på 
nära håll inom ett begränsat område. Renarna blev på grund av närheten till ren-
skötarna tamare, och renmjölkning förekom i stor utsträckning, en uppgift som 
för övrigt var tydligt kvinnligt kodad.46 Inom den extensiva renskötseln är antalet 
djur och det geografiska området betydligt större, djuren mer spridda och över-
vakning sker på ett större avstånd vid strategiska platser i utkanten av området. I 
den extensiva renskötseln samlas renarna endast emellanåt, exempelvis vid slakt 
och märkning.47 Renskötseln i Sverige övergick under 1920- och 1930-talen från 
intensiv till extensiv form, även om också den extensiva modellen omfattar mer 
intensiva perioder under året. 48 

44  Kjellström 2000, s. 65.
45  Lantto 2000, s. 33.
46  Israel Ruong, ”Studier i lapsk kultur i Pite lappmark och angränsande områden” i 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 1943-1944. Stockholm 1945, s. 183.
47  Lantto 2000, s. 33. Hugh Beach, Reindeer-herd management in transition. The case of Tuorpon Saameby in 

northern Sweden. Uppsala studies in cultural anthropology, Uppsala 1981, s. 34-35; Lundmark 2002, s. 152.
48  Lantto 2000, s. 33, 119, 159. Övergång till extensiv renskötselmetod hade redan sedan 

tidigare skett i den nordligaste delen av renskötselområdet. Se Lantto 2000, s. 74.
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Under 1900-talet genomgick renskötseln fundamentala förändringar med 
betydande konsekvenser för den renskötande gruppen. I början av seklet var 
det fortfarande vanligt att renskötande familjer levde i nära anslutning till sin 
renhjord och försörjde sig på de produkter som renarna gav. Med tiden övergick 
denna typ av naturahushållning till en mer kapitalinriktad näring, och det blev 
allt vanligare att istället utnyttja renen som slaktdjur och använda förtjänsten till 
inköp av förnödenheter.49 Från och med slutet av 1950-talet började renskötseln 
alltmer betraktas som en näring bland andra näringar, med växande krav på lön-
samhet och effektivitet. Under 1960-talet bedömdes renskötande samer allt oftare 
utifrån renskötseln som näringsverksamhet, och inte som tidigare utifrån etnisk 
tillhörighet eller livsföring. De rationaliseringssträvanden som genomsyrade det 
svenska samhället påverkade också renskötseln, som nu skulle moderniseras och 
förändras, inte minst med hjälp av tekniska hjälpmedel som renstängsel, bilar, 
kommunikationsradio och snöskoter.50 Den inställning som tidigare varit rådande 
från svenskt statligt håll, att renskötseln skulle bevaras så traditionell som möj-
ligt, förändrades radikalt. De ekonomiska aspekterna lyftes fram som centrala 
och en nomadiserande livsstil ansågs inte längre vara oumbärlig för att säkerställa 
en god renskötsel. Den politiska målsättningen blev istället att renskötseln skulle 
effektiviseras och på så sätt minska antalet renskötare, vilket ansågs nödvändigt 
för att åstadkomma en skälig levnadsnivå för dem som var kvar inom näringen. 
Förutom en ökad användning av tekniska hjälpmedel skulle renforskning bidra 
med värdefull kunskap, som ytterligare kunde bidra till att nå högre avkastning.51 
De renskötare som inte längre fick plats inom näringen skulle istället stimuleras 
till andra yrken inom svensk arbetsmarknad. Det fanns visserligen en förståelse 
för att åtgärderna kunde skapa problem för enskilda renskötare, men förändring-
arna betraktades likväl som helt nödvändiga i ett moderniserat samhälle.52 Från 
vissa håll menade man att den drastiska minskningen av renskötare hotade ur-
holka samisk kultur, som fortfarande kopplades mycket starkt till renskötseln.53 
Motståndet mot rationaliseringsåtgärderna var starkast bland samer i Norrbot-
ten, det län som också hade flest renskötare. För att komma tillrätta med detta 
tog länsstyrelsen i Norrbotten egna initiativ för att åstadkomma en förändring. 
Genom arbetsmarknadsutbildningar och omskolningserbjudanden skapade man 
arbetstillfällen som riktades till den typ av arbetsområden som antogs locka sam-

49  Ruong 1982, s. 115. Amft 2000, s. 32-33.
50  Ruong 1982, s. 101. Jan Åge Riseth, Sami Reindeer Management Under Technological Change 

1960-1990: Implications for Common-Pool Resource Use Under Various Natural and Institutional 
Conditions. A comparative Analysis of Regional Development Paths in West Finnmark, North 
Trøndelag, and South Trøndelag/Hedmark, Norway. Norges landbrukshøgskole, Ås 2000, vol 1-2.

51  Lantto 2012, s. 307-308. Mörkenstam 1999, s. 155-156.
52  Lantto 2012, s. 313-314. 
53  Från länsstyrelserna i både Västerbotten och Jämtland uttrycktes denna farhåga, se Lantto 2012, s. 314.
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erna, exempelvis sameslöjd eller anläggningsarbeten för renskötseln.54 Som ett 
led i rationaliseringssträvandena sattes 500 renar som nedre gräns för vad varje 
familj behövde för att kunna försörja sig. Siffran var matematiskt uträknad, utan 
att egentligen ta någon praktisk hänsyn till enskilda familjers förutsättningar el-
ler önskemål.55

För att påskynda processen att minska antalet aktiva renskötare förespråkade 
länsstyrelsen också att renbetesmarkerna i större utsträckning än tidigare skulle 
få användas för andra ändamål, som också detta skulle skapa arbetstillfällen för 
de samer som lämnade renskötseln. Detta visade tydligt att renskötseln likställ-
des med andra näringar, och inte gavs något särskilt skydd när olika intressen 
ställdes emot varandra.56 

I strävandet efter en rationaliserad renskötsel bortsåg den ansvariga myndig-
heten, lappväsendet, från att värdera de kulturaspekter som var kopplade till ren-
skötseln. För de samer som levt sitt liv i anslutning till renskötseln handlade dock 
renskötseln om mer än ett arbete. Den var för många individer tätt sammankopp-
lad med samisk identitet, arv, traditioner och kultur. Ekonomiska aspekter vägde 
därför i sammanhanget lätt på den renskötarsamiska vågskålen.57 

1900-talets ökande exploatering inom renskötarsamiskt område fick stora 
konsekvenser för rennäringen, där till exempel vattenkraft, skogsbruk, gruvdrift, 
turism och vindkraft tillsammans bidragit till att möjligheterna att bedriva ren-
skötsel försvårats.58 Var för sig har dessa exploateringar inte någon avgörande be-
tydelse, men de kumulativa effekterna har sammantaget lett till att renarnas, och 
därmed renskötarnas, förutsättningar blivit successivt försämrade.59 Betesmar-
ker har krympt och marginalerna för att klara år med sämre bete har blivit mer 
begränsade, vilket fått som konsekvens att dagens rennäring är ett synnerligen 
osäkert projekt.60

Samisk etnopolitisk mobilisering

Samernas etnopolitiska utveckling i Sverige karakteriseras av frammarsch och 
tillbakagång, vilket ägt rum i cykler sedan de första åren av 1900-talet. Den or-

54  Lantto 2012, s. 314-315. 
55  Ibid., s. 316.
56  Ibid., s. 317.
57  Ibid., s. 320; Peter Sköld, ”Development, adjustment and conflict: the Sami and reindeer husbandry in Sweden 

in the light of political, social and economic changes” i Hans Antonen och Ulf Jansson (red.), Agriculture and 
forestry in Sweden since 1900. Unit for Forest an Agricultural History (ANH), The Royal Swedish Academy 
of Agriculture and Forestry, Stockholm 2011, s. 484-485. Senare forskning visar att ekonomiska skäl inte 
heller i nuvarande renskötarsamhälle utgör primärt skäl att upphöra med renskötsel. Se Nordin 2007, 142.

58  Amft 2000, s. 42. Staffan Johansson och Nils-Gustav Lundgren, Vad kostar en ren? 
En ekonomisk och politisk analys. Ds 1998:8. Fritzes, Stockholm, s. 29-30.

59  Marita Alatalo, Vindbruk och rennäring – om kumulativa effekter. 
Meddelande 12. Länsstyrelsen Västerbotten, 2011.

60  Amft 2000, s. 47. 
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ganisering som var aktuell under de år som är centrala för denna avhandling är 
givetvis av särskilt intresse, men då även samerörelsens tidiga framväxt har bety-
delse för helhetsbilden tecknas här en kortare bakgrund med början vid sekelskif-
tet 1900. Samtidigt som ”lapp ska vara lapp”-politiken fick fäste inom svensk stat-
lig samepolitik under första delen av 1900-talet, började också ett motstånd från 
samiskt håll växa sig starkare och samisk organisering ta form. En av de starkaste 
förgrundsfigurerna för denna organisering var Elsa Laula, som i sin skrift Inför 
lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena uppmanade samerna att 
gå samman och på så sätt skapa möjligheter att bättre bevaka samiska intressen:

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. 
Och inom kort skola vi hafva en duglig stab af egna landsmän, som med 
insikt, reda och klokhet bringar saken vidare fram.61

Med folkrörelserna som förebilder bildades lokala sameföreningar efterhand un-
der åren 1904-1905, med ambitionen att alla samer skulle vara aktiva och sträva 
mot gemensamma mål för samernas bästa. I och med att Lapparnes Centralför-
bund bildades 1904 grundades också den första samiska tidskriften i Sverige, till-
lika föregångaren till Samefolket, Lapparnes Egen Tidning, som var tänkt att ha 
funktion som förbundets språkrör. Trots att ambitionerna och planerna var stora 
blev varken förbund, föreningar eller tidskriftsorgan långlivade och intresset för 
samisk etnopolitisk mobilisering svalnade efter bara ett par år.62

Det första samiska landsmötet i Sverige öppnades den 5 februari 1918 och det 
framgick tydligt att samernas politiska aktivitet återigen var på frammarsch. Nya 
och nygamla lokala sameföreningar grundades under denna tidsperiod och or-
ganisationsverksamheten tog återigen fart. Landsmötet utmynnade i att den sa-
miska riksorganisationen Lapparnas Centralförbund bildades och att tidskriften 
Samefolkets Egen Tidning började ges ut. Handlingarna från mötet överlämnades 
till regeringen i maj samma år; en symbolisk händelse som markerade samernas 
förmåga att åstadkomma annat utöver vad ”lapp ska vara lapp”- politiken ville 
hävda.63 Också denna gång mattades dock mobiliseringsvågen av efter ett par år. 
Centralförbundet lades ner och många av de lokala organisationer som varit aktiva 
upphörde med sina verksamheter på 1920-talet. Utgivningen av Samefolkets Egen 
Tidning fortsatte dock, mycket på grund av redaktör Torkel Tomassons personliga 

61  Elsa Laula, Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. 
Facsimileupplaga Gaaltije, Östersund 2003 [Stockholm 1904], s. 28-29.

62  Lantto 2000, s. 63.
63  Ibid., s. 76–79; Lundmark 2008, s. 165.
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engagemang, något som troligtvis bidrog till att rörelsen inte helt dog ut.64 Ytterli-
gare två landsmöten ägde rum under de följande decennierna, det ena 1937 och det 
andra 1948.65

1945 bildades organisationen Same Ätnam (SÄ), med ambitionen att verka för 
främjandet av samisk historia, traditioner, språk och konst. Organisationen var öp-
pen för såväl samer som icke-samer och fick stor betydelse för bevarandet av fram-
förallt samisk slöjd. Exempelvis tillsattes en slöjdkonsulent med uppgift att arbeta 
för slöjdens utveckling och kvalitet.66 Verksamheten inriktades mot framförallt 
tre olika områden. För det första anordnades kurser och utbildningar med syfte 
att bevara traditionell sameslöjd, kunskaper som befarades försvinna då yngre 
slöjdare inte självklart lärt sig äldre tekniker. För det andra fastställdes riktlinjer 
för vad som skulle betraktas som god, äkta samisk slöjd, och ett speciellt märke 
togs fram som skulle säkerställa detta. Utöver detta anordnade organisationen 
tävlingar och utställningar, som bidrog till att slöjden uppmärksammades i större 
utsträckning än tidigare.67 

År 1950 bildades Svenska Samernas Riksförbund, och den svenska samerörel-
sen trädde in i en ny fas med förbättrade möjligheter att skapa opinion och ställa 
krav på den samepolitiska arenan. SSR blev en instans som statsmakterna hade 
att förhålla sig till på ett tydligare sätt än vad som tidigare varit fallet. Internatio-
nella påtryckningar och uppmärksamhet för minoritets- och urfolksfrågor hade 
ökat markant efter andra världskriget, vilket bidrog ytterligare till att en organisa-
tion som SSR inte kunde avfärdas, utan istället utgjorde en självklar aktör att ta i 
beaktande när samepolitik var på agendan.68 I Sverige trädde också en ny rennä-
ringslag i kraft år 1971 och lappväsendet, som varit den myndighet som haft stort 
inflytande på de renskötande samernas livsvillkor, avskaffades.69 Samebyarna fick 
därmed större utrymme att själva bestämma över sina egna angelägenheter.70

Perioden mellan 1960 och 2006, som är aktuell för denna avhandling, var en 
mycket händelserik tid i samerörelsens historia. Nordiskt och internationellt sam-
arbete mellan urfolk tog nu fart, och samerna som grupp stärktes såväl kulturellt 
som politiskt.71 Politik, medier, kultur- och organisationsverksamhet blomstrade 
inom den samiska kontexten, inte minst med ett uppsving inom litteratur och 

64  Lantto 2003, s. 39. Från och med 1922 fick SET även ett årligt statsbidrag, 
som bidrog till tidskriftens överlevnad. Se Lantto 1998, s. 143.

65  Lantto 2000, s. 201-207, 257-261.
66  Ruong och Ruong 1985, s. 38; Lantto 2000, s. 247-248.
67  Lantto 2003, s. 73-74; Lennart Wallmark, “Same-Ätnam, sällskapet lapska odlingens framtid 

– aktuellt kulturkontaktorgan” i Bland Sveriges samer 1961-1962. Årsskrift utgiven av Svenska 
missionssällskapet kyrkan och samerna, Stockholm 1962, s. 29-37. Från och med januarinumret 
1961 är Samefolket officiellt organ för såväl SSR som SÄ. Samefolket 1961, nr. 1.

68  Lantto 2003, s. 205.
69  Lantto 2012, s. 303.
70  Amft 2000, s. 80. 
71  Carina Green, Managing Laponia. A World Heritage as arena for Sami Ethno-politics in 

Sweden. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 47, Uppsala 2009, s. 62-63.



80

att representera och representeras

musik, som enligt kulturvetaren Veli-Pekka Lehtola bidragit till det han benämnt 
som ”den samiska renässansen”.72 Den så kallade ČSV-rörelsen73 uppstod under 
tidigt 1970-tal i Norge, en motsvarighet till ”Black Power” och ”Red Power”-rö-
relserna i USA, som hade som avsikt att belysa och förändra maktrelationerna 
mellan stat och minoritet. ČSV var framförallt ett begrepp som florerade bland 
norska samer, men också samer på svensk sida influerades av tankegångarna. 
Rörelsen var tydlig med sina ambitioner: det samiska skulle framhävas och po-
ängteras, vilket manifesterades genom klädsel och symboler som tydligt visade 
att man var same. Stoltheten för det samiska var central, och rörelsen bidrog till 
att samhörigheten mellan samer stärktes samtidigt som intresset för det samiska 
bland den omgivande allmänheten vaknade och växte. Vigdis Stordahl menar att 
den mobilisering som tog fart under 1960- och 1970-talen på många sätt bidragit 
till att skapa förutsättningar för en ny och positiv samisk självbild, och en inställ-
ning att samernas samhälleliga utveckling är något man som same själv är med 
om att skapa.74 Samtidigt innebar den etnopolitiska mobiliseringen under denna 
period att det ställdes krav på samer att ta ställning gentemot majoritetsgruppen 
i det land man levde i. På det sättet skapades ett avstånd mellan Vi och Dom, där 
det inte alltid var enkelt för den enskilde individen att ta ställning:

For selv om man ville være same, og støttet opp om de mange kravene 
den etnopolitiske bevegelsen satte fram, hade folk reelle vansker m.h.t. 
håndteringen av same/norsk dikotomien i sin sosiale praksis. For hva 
var det å vaere henholdsvis «norsk» og «samisk» vis-á-vis den andre 
part. Hvordan var man det konkret, i hverdagslivet, i omgang på ar-
beidsplassen, i nabolaget, i idrettslaget, på trimmen?75

Under 1970- och 1980-talen var den etnopolitiska rörelsen inriktad på att iden-
tifiera och skapa etniska markörer som skulle kunna symbolisera Sápmi – som 
alltmer började användas som symboliskt begrepp från och med denna tid. Ett 
kulturpolitiskt program antogs 1971, där man gemensamt definierade markörer 
för samisk identitet. Under denna och liknande sammankomster utkristallisera-
des ett antal kriterier för hur samerna själva definierade den samiska gruppen. 
Språkvetaren Mikael Svonni har sammanfattat dessa på följande vis: 1) samerna 
är ett folk som, 2) har sitt eget land, 3) sitt eget språk, 4) sin egen sysselsättning, 
5) sin egen historia, 6) sina egna traditioner, 7) sin egen kultur och 8) sitt eget sätt 

72  Lehtola 2002, s. 70.
73  ČSV är en förkortning av begreppet ”Čájehehkot Sámi Vuoinnja”. Det råder skilda meningar om 

begreppets betydelse; ”vis samisk ande” eller ”rent samiskt blod”. Åhrén 2008 s. 63.
74  Stordahl 1998 [1996], s. 87-88.
75  Ibid., s. 96.
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att leva i samhället.76 De praktiska konsekvenserna av dessa utgångspunkter kom 
bland annat till uttryck genom skapandet av en samisk flagga, som godkändes på 
en samekonferens i Åre år 1986, samt en samisk nationalsång. De samiska orga-
nisationerna som grundades under denna tid enade samer från Sverige, Norge, 
Finland och senare också Ryssland inom en rad olika områden.77 År 1993 firades 
för första gången samernas nationaldag, som sedan dess uppmärksammas den 
6 februari varje år. Att samernas plats på den politiska arenan blev tydligare i 
de nordiska länderna framgick inte minst genom inrättandet av Sameting, vilket 
i Sverige skedde 1993.78 Det faktum att ett Sameting inrättades markerade vis-
serligen att samernas kulturella autonomi ansågs viktig, men ”dess verksamhets-
område blir ytterst begränsat och inga särskilda rättigheter tillfaller det folkvalda 
organet.”79 En av Sametingets stora utmaningar låg och ligger i det faktum att 
det utgör både en statlig myndighet och ett folkvalt organ. Samma institution ska 
alltså värna de samiska väljarnas intressen, samtidigt som den ska verka för att 
de beslut som fattats av regering och riksdag genomdrivs, en inte helt enkel ba-
lansgång.80 

Den samerörelse som kunde uttydas under början av 2000-talet var på många 
sätt annorlunda än vad som var fallet under de intensiva 1960- och 1970-talen. 
Andra frågor stod på agendan, och samiskt och svenskt samhälle hade genom-
gått stora förändringar sedan början av 1900-talet. Det internationella samar-
betet mellan urfolk stärktes ytterligare under början av 2000-talet, och urfolks 
inflytande inom den internationella debatten fick en uttalad plattform i och med 
grundandet av FN:s permanenta forum för urfolksfrågor år 2000.81 Inställningen 
och attityderna kring urfolks rättigheter fick en allt större och självklar plats på 
den internationella arenan, något som också samisk organisationsrörelse kunde 
hämta kraft ifrån. Antropologen Carina Green menar dock att även om en förbätt-
rad inställning till samers rättigheter blivit tydligare på ett ideologiskt, interna-
tionellt plan, har det inte varit lika enkelt att implementera dessa idéer inom den 
nationella kontexten.82

För ČSV-generationens samer bestod kampen i att etablera en stark samisk 
identitet, såväl kollektiv som individuell, där föregående generationer kritiserades 
för att ha varit alltför passiva i relation till majoritetsgruppen. Den generation 
samer som senare växte upp, många av dem barn till ČSV-generationens aktivis-

76  Svonni 1996, s. 108.
77  Exempelvis grundades under perioden 1960-1990 ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer 

och idrottsorganisationer över landsgränserna. Se Lehtola 2002, s. 78. 
78  I Norge inrättades ett Sameting 1989, i Finland grundades Sámi párlameanta år 1973, som ombildades 

till Sameting år 1996. I Ryssland finns ännu ingen motsvarighet till de nordiska Sametingen. 
79  Mörkenstam 1999, s. 224.
80  Ibid., s. 227; Lundmark 2008, s. 227-228. 
81  Green 2009, s. 64. Forumet är ett rådgivande organ med mandat att påverka 

frågor kring mänskliga rättigheter av relevans för urfolks situationer. 
82  Ibid., s. 65. 
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ter, ställer helt andra krav på vad samiskhet ska innebära, och lever i ett samhälle 
där det samiska trots allt är mer accepterat än vad som var fallet några decennier 
tidigare. Stordahl menar att det för många samiska ungdomar som växte upp un-
der 1990-talet inte fanns lika starka behov att synliggöra samisk identitet genom 
exempelvis de symboler som brukats av tidigare generationer; den samiska själv-
bilden var för många mer självklar än vad den varit för föräldragenerationen.83 
Om samerörelsen tidigare kämpat för rätten att vara same, ställer många samiska 
ungdomar idag krav på att få vara same på andra sätt än vad som ingår i normen 
för vad en same förväntas ”vara”. Nätverkande, informations- och utbildnings-
projekt pågår kontinuerligt i det nuvarande samiska samhället, vilket inte minst 
kommer till uttryck genom en uppsjö av olika Internetsajter som bedriver mer el-
ler mindre utåtriktad verksamhet för den intresserade att ta del av.84 

Stordahl framhäver att samerörelsen på många sätt varit och är viktig för sa-
miskt identitetsbyggande, men hon är också tydlig med att det hela tiden finns 
utrymme för förbättringar. Hon hävdar till exempel att rörelsen varit framgångs-
rik när det gäller samernas rätt till välfärd samt kraven på språk- och kulturut-
veckling. Däremot har man inte nått lika långt folkrättsligt, där samerna inte har 
uppnått likvärdiga möjligheter till självstyre som majoritetsbefolkningen.85

Kvinnorörelsen

Under den tidsperiod som är aktuell för denna studie befann sig kvinnorörel-
sen i Sverige och internationellt i det som kallas för ”andra vågens feminism”. 86 
Begrepp som kvinnosaken eller kvinnors likställighet byttes nu ut mot det mer 
könsneutrala begreppet jämställdhet som började spridas och användas i slutet 
av 1960-talet. Frågor kring förhållandet mellan könen hamnade på den politiska 
agendan under början av 1970-talet, jämställdheten institutionaliserades och blev 
ett eget politiskt fält.87 1970-talet präglades av en tydlig inriktning mot statlig 
jämställdhetspolitik, och kvinnorörelsens aktörer spelade stor roll för påverkans-
processen både inom och utanför den direkta politiska arenan.88 Könsrollsdebat-
ten florerade och olika grupper inom kvinnorörelsen verkade för ökad social, poli-

83  Stordahl 1998 [1996], s. 148-149. Se även Káren Elle Gaup, ”Historie, minne og 
myte i moderne samisk identitetsbygging” i Diedut (2006): 3, s. 95-96.

84  Exempelvis, Creative Sápmi, Sydsamiskt center, samer.se, Chicks in Sápmi och många fler.
85  Stordahl 1998 [1996], s. 95.
86  Den ”första vågens” kvinnorörelse var aktiv runt sekelskiftet 1900, med kvinnors förbättrade 

villkor i samhället samt rösträttsfrågan som huvudsakliga intresseområden, se Ulla Manns, 
”Den första vågen. En översikt om svensk kvinnorörelse fram till rösträtten” i Renée 
Frangeur, (red.), Gråt gärna – men forska. Rapport från konferensen 6-7 mars 2001 om 
kvinnorörelse och kvinno/genusforskning. Forums skriftserie 2, Linköping 2001, s. 20.

87  Christina Florin och Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…”. Jämställdhetens 
politisering under 1960- och 70-talen. Umeå universitet, Umeå 2000, s. 9-11.

88  Florin och Nilsson 2000, s. 74-78. 
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tisk och ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor. Gamla normer utmanades 
såväl från kvinnorörelsen som från andra rörelser, med uppror mot etablerade 
traditioner som följd. Nya kvinnoorganisationer uppstod och medvetenheten och 
kunskapen kring maktstrukturer och könsdiskriminering ökade.89 

Även om kvinnorörelsen på många sätt framstod som en enad front, fanns 
tydliga splittringar som inte minst synliggjordes när begreppet kvinnokultur lan-
serades i början av 1970-talet. Jämställdhetskampen delades då upp i två olika 
synsätt. Ett som hävdade kvinnors särart (kvinnokultur), och förespråkade att 
kvinnors erfarenheter och biologiska särprägel skulle värderas likvärdigt som 
männens. I särartstanken ingick också en uppvärdering av traditionellt kvinnliga 
områden, bland annat hand- och hemarbete. Ett annat synsätt var det som istället 
hävdade likhet, med krav på reformering av lagar och förändrade attityder som 
innebar att män skulle ta ett ökat ansvar för hem och barn, medan kvinnor skulle 
lönearbeta i samma utsträckning som männen. Båda grupperna hade samma mål 
– att diskriminering skulle upphöra – men strategierna att nå dit var olika. 90

Trots att kvinnorörelsen framstod som blomstrande och engagerade många 
människor, ebbade den ut i mitten av 1970-talet. 1980-talet har beskrivits som 
”ett förlorat årtionde”, med ökade löneklyftor och nedskärningar i de sektorer där 
framförallt kvinnor var anställda: inom vård och omsorg.91 1990-talet präglades 
till en början fortfarande av uppfattningen att kvinnorörelsen var på tillbakagång. 
Innan sekelskiftet år 2000 var den dock återigen mer framträdande, även om den 
inte synliggjordes lika tydligt i offentligheten som tidigare. Istället fanns nu kvin-
norörelsen ”överallt” och ”ingenstans” i samhället. En mer radikal och separa-
tistisk rörelse tog form, med förgreningar inom en rad olika grupper och inrikt-
ningar som exempelvis anarka-feminism, tjejjourer, antiporr-rörelser etc.92 

Den samiska kvinnorörelsen har, förutom att vara influerad av det omgivande 
majoritetssamhället, hela tiden varit nära sammankopplad med samisk etnopoli-
tisk mobilisering. I Sverige bildades Åsele Lappska kvinnoförening med Elsa Lau-
la i spetsen redan 1905, med strävan att också engagera samiska kvinnor i kam-
pen för samiska rättigheter.93 Den första nordiska samiska kvinnoorganisationen, 
Sáráhkká, bildades 1988, efter en växande aktivitet inom samisk kvinnorörelse 
under 1970-talet, vilket bland annat tog sig uttryck i att ett flertal kvinnokonferen-
ser och seminarier arrangerades.94 Många av de individer som var med och grun-

89  Susanna Hedenborg och Ulla Wikander, Makt och försörjning. Studentlitteratur, Lund 2003, s. 171-172.
90  Hedenborg och Wikander 2003, s. 170-176.
91  Ibid., s. 177.
92  Solveig Bergman och Malin Rönnblom, ”Kvinnors politiska organisering idag” i Renée Frangeur (red.) 

Gråt gärna – men forska. Rapport från konferensen 6-7 mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/
genusforskning. Forums skriftserie 2, Linköping 2001, s. 55; Hedenborg och Wikander 2003, s. 179.

93  Lantto 2000, s. 68.
94  Odd Mathis Hætta, Samene. Historie, kultur, samfunn. Grøndahl og Dreyers Forlag AB, Oslo 

1994, s. 166. Grundandet av Sáráhkká följdes senare av Samekvinnolistan (1989), International 
Indigenous Women’s Council IIWC (1990) och Sami NissonForum (1993). Se Halsaa 2009, s. 2.



84

att representera och representeras

dade Sáráhkká var samtidigt aktiva inom den samiska etnopolitiska rörelsen, och 
samisk kvinnoaktivism har generellt rört sig inom fler områden än de som enbart 
kopplas till så kallade kvinnofrågor. Exempelvis har engagemanget inom kvin-
norörelsen varit fokuserat kring såväl språk- och kulturfrågor som politisk och 
ekonomisk utveckling.95 

Under tiden för den samiska etnopolitiska mobiliseringen från framförallt 
1960-talet och framåt skapades en bild av den samiska kvinnan som skild från 
övriga nordiska kvinnor. Samiska kvinnor framställdes som starka, självständiga 
och handlingskraftiga, och mer jämställda jämfört med icke-samiska kvinnor i 
Norden.96 I formandet av en samisk kollektiv identitet fanns behovet att skilja det 
samiska från majoritetssamhället, och där ingick också att förmedla en bild av sa-
miska kvinnor som annorlunda än övriga, i positiv bemärkelse.97 Starka, samiska 
kvinnor var visserligen ett eftersträvansvärt ideal, men inte alltid en vardaglig 
verklighet.98 Då en tydlig ambition inom den samiska etnopolitiska mobilisering-
en under 1970- och 1980-talen var att hålla ihop kollektivet, hamnade kvinnors 
specifika problem och intresseområden i skymundan till förmån för den samiska 
etnopolitiska kampen.99 Kvinnors engagemang inom samisk kvinnorörelse be-
traktades av vissa som ett svek: ”It is not seen as proper to criticize ’one’s own’ 
when they are already oppressed”.100 Detta motstånd har också ibland gjort sig 
påmint inom den samiska kvinnogruppen, där en uppfattning varit att kampen 
för kvinnors rättigheter inte bör prioriteras så länge samernas rätt till självbe-
stämmande inte erkänts av majoritetssamhället.101 Likväl finns det tydliga tecken 
på att jämställdhetsdebatten inom det samiska samhället under de senaste åren 
varit livaktig. I Sverige kan detta exempelvis ses genom att Sametinget utarbetat 
en jämställdhetsplan, att samiska nätverk specifikt riktade till kvinnor grundats 
och att frågor kring samisk jämställdhet är ett återkommande ämne i medierna, 
vilket tas upp närmare längre fram i avhandlingen.102 

Samiska kvinnor i lagstiftningen

I den första renbeteslagen från 1886 tilldelades lapparne renskötselrätt vilket 
också innefattade samiska kvinnor. Även om alla samer hade principiell rätt att 

95  Kuokkanen 2007, s. 76-77. 
96  Ibid., s. 73.
97  Halsaa 2009, s. 4.
98  Kuokkanen 2007, s. 73; Eikjok 2007, s. 113; Amft 2000, s. 20.
99  Stordahl 1998 [1996], s. 121; Hætta, 1994, s. 166.
100  Eikjokk 2007, s. 115.
101  Kuokkanen 2007, s. 85.
102  ”Sametingets jämställdhetsprogram”, Sametinget 2004. Exempel på kvinnliga nätverk som 

uppstått i Sverige under de senaste decennierna är ”Áhkku” (2003), ”Kvinnokraft i Sápmi” 
(2005),”Niejda-Chicks in Sápmi” (2011), ”Queering Sápmi” (2011), för att nämna några.
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utöva renskötsel var det dock i praktiken de renskötande samerna som hade 
möjlighet att utnyttja de samiska rättigheterna. På den tiden förutsattes det att 
kvinnorna var aktiva i den praktiska renskötseln och gränserna för vem som fick 
samiska rättigheter drogs inte mellan män och kvinnor, utan mellan renskötare 
och icke renskötare. Renbeteslagen från 1928 innebar en avsevärd försämring 
för samer i allmänhet, och för samiska kvinnor i synnerhet. Lagen definierade nu 
tydligt enbart renskötare som samer i rättslig bemärkelse, och den absoluta ma-
joritet samer som stod utanför renskötseln exkluderades också på papperet från 
de samiska rättigheterna. Det mest anmärkningsvärda med 1928 års lagstiftning 
sett ur ett genusperspektiv var att den rättsliga statusen var direkt beroende av 
civilstånd, något som var tydligt diskriminerande för kvinnors del. Samiska kvin-
nor som hade renskötselrätt och gifte sig med en man som saknade densamma 
gick miste om sina rättigheter. Männen däremot behöll sina rättigheter oavsett 
om deras maka var renskötselberättigad eller inte.103 Förlusten av renskötselrätten 
innebar i praktiken att man var tvungen att lämna renskötarlivet. Denna för kvin-
nor diskriminerande lagstiftning var gällande i fyrtiotre år, och samiska män och 
kvinnor jämställdes inte officiellt i den svenska rennäringslagstiftningen förrän 
1971 och kvinnorna utsattes därmed under lång tid enligt Andrea Amft för ”dubbel 
underordning”; de underordnades både som minoritet i ett majoritetssamhälle, 
och som kvinnor inom den samiska gruppen. År 1971 trädde en ny rennäringslag i 
kraft, en lagstiftning som tydligt präglades av moderniseringstankar och rationa-
liseringssträvanden där renskötseln framförallt skulle styras mot att bli lönsam. 
Rennäringslagen från 1971 innebar en förändring såtillvida att både kvinnor och 
män nu kunde gifta sig till renskötselrätt. Den som ingick äktenskap med en ren-
skötselberättigad person fick i och med detta själv renskötselrätt, oavsett etnisk 
tillhörighet. Även om kvinnor formellt sett jämställdes män, menar Amft att de 
likväl underställdes männen. Detta eftersom lagtexten definierade ”husfolk” som 
underordnade den ”renskötande medlemmen”. Formellt är skrivningen inte köns-
diskriminerande, men den blir i praktiken det eftersom den renskötande medlem-
men vanligtvis är en man.104 Rennäringslagen reviderades 1993, då förhållandena 
återigen ändrades och renskötselrätten uteslutande knöts till samisk etnicitet. Det 
innebär att en person som inte är same, som gifter sig med en renskötselberättigad 
same, sedan dess inte får renskötselrätt. 1993 års lagstiftning fastställer att den 
som är av samisk härkomst har renskötselrätt, som grundas på urminnes hävd 

103  Beach 1982, s. 131.
104  Frågan om formuleringar som diskriminerar samiska kvinnor har lyfts av socialdemokraten Carina 

Hägg som frågat jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni vilka initiativ som tagits 
till en lagändring. (Skriftlig fråga 2007/08:721) Landsbygdsminister Eskil Erlandsson svarar i 
Sabunis ställe att ord som ”husfolk” skall rensas bort i den nya rennäringslagstiftningen. Hägg har 
också lämnat in en motion i ärendet (Motion 2008/09MJ282). Även socialdemokraterna Sinikka 
Bohlin och Phia Andersson lämnade in en motion om lagändring (2008/2009MJ385). 
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och inte som tidigare på föregående generationers aktivitet inom renskötseln. Dä-
remot förutsätter renskötselrätten medlemskap i en sameby, något som de allra 
flesta samer inte har.105 I 1993 års revidering av rennäringslagen återfinns fort-
farande ordet ”husfolk” för att beteckna de personer som ingår i en renskötande 
medlems hushåll.106 

105  Renskötselrätten var i 1928 och 1971 års rennäringslagar knuten till samisk etnicitet, men 
då fanns också krav på tidigare generationers koppling till renskötsel. SFS 1928:309, Lag om 
de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige§1; SFS 1971:437, Rennäringslag §1.

106  Avsnittet kring lagstiftning bygger där inte annat anges på Amft 2000, s. 69-97.
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4. samiska kvinnor i svensk press

I detta kapitel analyseras framställningen av samiska kvinnor i svenska tidskrif-
ter och tidningar under åren 1966/671, 1986 och 2006. Kapitlet inleds med en kort 
historisk överblick av svensk presshistoria där jag beskriver hur den strukturella 
utvecklingen inom fältet sett ut under undersökningsperioden. Sedan följer en 
resultatpresentation där de ämnen som framträtt tydligast i pressklippsarkivet 
och som på ett eller annat sätt kunnat relateras till samiska kvinnor i antingen 
text, bild eller både och, lyfts fram. För varje undersökningsår presenteras de te-
man som varit vanligast förekommande. Allt eftersom görs jämförelser mellan de 
olika åren för att peka på historisk förändring, men också för att peka på inslag av 
kontinuitet. Kapitlet avslutas med en diskussion av de framförda resultaten, där 
teori och metod knyts an till de empiriska fynden. 

Den svenska pressen och dess läsare

Medan andra länder är framgångsrika främst när det gäller spridningen av natio-
nella tidningar och tidskrifter, har den nordiska pressen länge karakteriserats av 
dess styrka på den regionala och lokala nivån. Spridningen av tidningar är omfat-
tande och nästan alla i den vuxna svenska befolkningen, oavsett socioekonomisk 
position, läser tidningar som en del av en vardaglig vana. Trots att andra typer 
av medier har ökat explosionsartat sedan 1960-talet, med exempelvis ett större 
kanalutbud på TV och radio och informationsspridning via Internet, har tidnings-
läsandet fortgått i lika hög utsträckning som tidigare.2 

1  I fortsättningen hänvisar jag till 1966 för den första undersökningsperioden. 
Jag avser dock i detta kapitel perioden april 1966 till mars 1967. 

2  Den utbredda pressläsningen i Sverige kan ställas mot exempelvis Kanada, där undersökningar från 2008 
visar att endast 48 procent av befolkningen över 18 år läser någon tidning på daglig basis. Se Anderson och 
Robertson 2011, s. 9; Ulla Carlsson och Ulrika Facht, Medie-Sverige, statistik och analys. NORDICOM-
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Svenska tidningar kan kategoriseras i fem huvudgrupper: 1) Morgontidningar 
med bas i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, exempelvis Dagens 
Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet; 2) Kvällstidningar med 
bas i Stockholm, Göteborg och Malmö, till exempel Aftonbladet och Expressen; 3) 
Landsortspress utanför storstäderna som Västerbottens-Kuriren eller Östgöta-
Correspondenten; 4) Lågfrekventa dagstidningar som publiceras sällan, exem-
pelvis organisationstidningar som Arbetaren eller Kristdemokraten; 5) Gratistid-
ningar som till exempel Metro. De två första kategorierna utgör tillsammans den 
helt dominerande gruppen.3

Källmaterialet i föreliggande studie innehåller artiklar från alla ovanståen-
de kategorier, men den överväldigande majoriteten av de analyserade artiklarna 
kommer under samtliga undersökningsår från den tredje kategorin: landsorts-
press utanför de större städerna.4

Förutom dagspressen har analysen också innefattat artiklar från tidskrifter ur 
populär- och specialistpress. Populärtidskrifterna (som exempelvis Femina eller 
Hemmets Journal) kännetecknas av sitt underhållningsvärde, att de ofta finns 
tillgängliga i lokala butiker eller tidningsstånd och att de riktar sig brett till den 
allmänna befolkningen i Sverige. Under 1960-talet var de totala upplagesiffror-
na för den svenska populärpressen nästan 4,5 miljoner exemplar, en siffra som 
sjunkit till 1,7 miljoner exemplar år 2002. Denna utveckling kan delvis förklaras 

Sverige. Göteborg 2007, s. 78; Stig Hadenius, Lennart Weibull, och Ingela Wadbring, Massmedier. 
Press, radio och TV i den digitala tidsåldern, Ekerlid, Stockholm 2008, s. 82, 391–392, 349.

3  Hadenius, Weibull, och Wadbring 2008, s. 135.
4  Även om det skulle vara fullt möjligt, har denna undersökning inte tagit fasta på skillnader i 

representationer beroende på var i landet tidningarna och tidskrifterna har sin huvudsakliga läsekrets.

 

 1966/67* 1986 2006 

 N % N % N % 

Grupp 1, morgontidningar 8 4.7 30 8.9 23 5.2 

Grupp 2, kvällstidningar 7 4.1 8 2.4 5 1.1 

Grupp 3, landsortspress 106 62.7 251 74.3 358 80.3 

Grupp 4, lågfrekventa tidningar 8 4.7 14 4.1 4 0.9 

Grupp 5, gratistidningar - - 1 0.3 3 0.7 

Populära tidskrifter 27 15.9 16 4.7 19 4.3 

Specialistpress 8 4.7 10 3 25 5.6 

Nyhetsbyrå - - 6 1.8 8 1.8 

Okänd 5 3 2 0.6 1 0.2 

Totalt 169 100 338 100 446 100 
 
 

Källa: Vilhelmina samiska pressklippsarkiv. Kategorierna är uppdelade enligt den modell som presenteras i Hadenius, 
Weibull, Wadbring 2008, s. 135-136 samt Hadenius och Weibull 2003, s. 86

Tabell 1. Fördelning av de analyserade artiklarna enligt tidningskategorier. (N= 953)
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genom det ökade medieutbudet som i viss mån konkurrerat ut många tidskrifter 
till förmån för nya mediekanaler. En annan förklaring kan kopplas till förändrade 
genusrelationer i det svenska samhället. I och med att kvinnor blev alltmer aktiva 
på arbetsmarknaden under 1960- och 1970-talen blev också behovet av tidskrifter 
till det svenska hemmafrukollektivet mindre.5 Då kvinnor av tradition tillhört den 
till antalet största gruppen läsare blev konsekvensen av deras inträde på arbets-
marknaden (eller kanske snarare deras utträde ur hemmet) att upplagesiffrorna 
sjönk. I jämförelse med dagspressen som länge uppburit hög prestige och politiskt 
stöd i det svenska samhället, har populärpressen periodvis kritiserats för att ha en 
negativ effekt på människors intelligens, för att publicera och sprida undermåliga 
texter eller för att reproducera sexistiska attityder.6 

Specialisttidskrifterna (som exempelvis Hemslöjden eller Socialdemokraten) 
distribueras ofta i enlighet med läsares facktillhörighet, organisationsmedlem-
skap eller liknande, och dessa tidskrifter har oftast små upplagor men i gengäld 
en stabil läsekrets. Generellt kan sägas att tidskrifter inte har lika stor spridning 
som tidningar. Nära nog alla väljer att läsa en tidning på daglig basis, medan tid-
skrifter läses som tillval utan någon nödvändig regelbundenhet.7

Resultaten i föreliggande undersökning presenteras utan att poängtera skill-
nader mellan olika typer av press. Dock är det viktigt att ha i åtanke att de olika 
tidningarna och tidskrifterna skiljer sig åt sinsemellan och därigenom tas emot 
på olika sätt av läsarna, som inte nödvändigtvis förstår texten på det sätt som av-
sändaren hade för avsikt. Publikens tolkningar påverkas av varje enskild läsares 
kulturella referensram och förförståelse, som i sin tur är både erfarenhetsbase-
rad och situationsbunden.8 Olika tidningar och tidskrifter har, som nämnts tidi-
gare, varierande geografisk spridning och upplaga och når därigenom inte alltid 
samma eller lika stor läsegrupp. Pressen är inte heller den enda mediekanal som 
förmedlar representationer av samiska kvinnor och det är ogörligt att avgöra vil-
ken tidning, tidskrift eller annat medieutbud som haft störst betydelse för olika 
individers sätt att skapa sig en uppfattning om ämnet. Hur medierepresentationer 
emottas varierar dessutom över tid, inte minst på grund av det faktum att en-
skilda individer förändras och utvecklas och utgår från nya referensramar. Den 
tid som spenderas i hemmet jämfört med ute i arbetslivet är också av betydelse för 
hur stor genomslagskraft medier har för varje individ.9 

5  Populärpressen hade redan under första hälften av 1900-talet etablerats som en betydelsefull 
kvinnlig plattform, se Monika Djerf Pierre, ”Journalistikens kön: fältets struktur och 
logik under 1900-talet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 24 (2003):2, s. 32.

6  Stig Hadenius och Lennart Weibull, Massmedier. En bok om press, radio & TV. Bonnier, Stockholm 2003, s. 158. 
7  Ibid.
8  André Jansson, Mediekultur och samhälle. En introduktion till kulturteoretiska perspektiv 

inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Studentlitteratur, Lund 2002, s. 137; Mandeep 
Grewal, ”Mass Media and the Reconfiguration of Gender Identities. The Bharatiya Nari in 
the United States” i Gender Technology and Development 7 (2003):1, s. 56, 59.

9  Grewal 2003, s. 61.
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Hur företeelser representeras i medier beror också på en rad olika faktorer. 
Ekonomi, samhälle, allmänintresse, journalistisk praktik och många andra va-
riabler är av betydelse när information ska förmedlas genom tidningar och tid-
skrifter. Budskap är inkodade på sätt som textproducenten inte alltid är medveten 
om och kan mycket väl vara färgade av djupare ideologiska värderingar. Enskilda 
journalister påverkas också själva av den diskurs de befinner sig i. Att som indi-
vid ställa sig utanför redan etablerade gränser för journalistisk praktik är endast 
möjligt till en viss gräns, vilket i förlängningen innebär att journalister, om än 
inte alltid frivilligt och medvetet, utövar makt och kontroll.10 I sammanhanget kan 
begreppet intertextualitet nämnas för att identifiera hur relationer mellan olika 
journalistiska texter bygger på varandra. En text refererar direkt eller indirekt 
till tidigare publicerat material som är igenkännbara av publiken genom samma 
och andra genrer. Det som visas på TV har betydelse för förståelsen av pressma-
terial, och tvärtom. Intertextualitet innebär således också att tidigare fastlagda 
betydelser kring specifika teman reproduceras i nya framställningar. Texter skrivs 
på specifika sätt för att de tidigare skrivits enligt samma modell.11 

En artikels fysiska placering i tidningen har också inverkan på hur viktig den 
anses vara, där den första sidan har störst genomslagskraft.12 Också storleken på 
en artikel är relevant vid läsarens bedömning av nyhetsvärdet.13 Förutom de jour-
nalistiska texterna påverkas förståelsen av tidningsinnehållet också av de bilder 
och fotografier som möter läsaren. Som historikerna Mark Cronlund Anderson 
och Carmen L. Robertson påpekar i anslutning till sin forskning om representa-
tionen av urfolk i kanadensisk press: ”Often photographs serve as documentary 
evidence of objective circumstances just as they connote culturally and contextu-
ally specific meanings.”14 

Det samiska pressklippsarkivet avslöjar sällan var i en tidning en artikel varit 
placerad och digitaliseringen av arkivet har medfört att det inte går att garantera 
att artiklarna presenteras i sin ursprungliga storlek. Inte heller går det att veta hur 
det redaktionella arbetet gått till eller hur val och bedömningar gjorts. I förelig-
gande studie är det dock inte nyheternas produktionsprocess som står i fokus, 
utan själva slutprodukten: texterna och bilderna som produktionsprocessen ut-
mynnar i.

10  Jansson 2002, s. 136; Elisabeth Eide, Down There and Up Here. Orientalism and 
Othering in Feature Stories. Hampton Press, New York 2011, s. 23.

11  Norman Fairclough, Discourse and Social Change. Polity Press, Cambridge 1992, s. 102.
12  Håkan Hvitfelt, På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. Beredskapsnämnden 

för psykologiskt försvar, Stockholm 1985, s. 119-124.
13  Eva J:son Lönn, Jobb(iga) nyheter. Om dagstidningars bevakning av arbetsmiljöfrågor. 

Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, Umeå 2005, s. 65.
14  Anderson och Robertson 2011, s. 14.
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Genuskodning i svensk press

Under 1970- och 1980-talen var andelen kvinnor som representerades i den svens-
ka pressen låg, vilket har förklarats av den totalt sett låga andelen kvinnliga jour-
nalister. En mycket kraftig ökning av antalet kvinnor inom yrkesfältet ägde dock 
rum mellan åren 1965 och 2003, då andelen kvinnor ökade från sexton till fyr-
tiofem procent. Denna utveckling innebar dock inte att representationen av kvin-
nor i pressen steg i samma utsträckning.15 Mellan åren 1975 och 1989 uppmärk-
sammades kvinnor i endast två procent av nyhetsreferenserna, för att senare öka 
till arton procent mellan åren 1990 och 1995.16 De svenska resultaten från Global 
Media Monitoring Project från 2005 bekräftar en fortsatt underrepresentation av 
kvinnor i pressen. Även om andelen kvinnor representerade i press uppgick till 
trettiotvå procent under 2005, hade det inte skett någon ökning jämfört med det 
föregående decenniet. Mot bakgrund av ovanstående långsamma utveckling kvar-
står giltigheten i den forskning som hävdar att kvinnor är strukturellt och fortsatt 
underrepresenterade i svensk press.17

Tidigare forskning har visat att nyhetsrapportering ter sig olika beroende på 
om författaren är man eller kvinna. Kvinnliga reportrar är mer benägna att belysa 
områden som skola/utbildning, sociala och kulturella frågor medan män i större 
utsträckning berör frågor som kan relateras till politik, ekonomi, sport etc. Denna 
uppdelning har också samband med tendensen hos manliga chefredaktörer att 
fördela så kallade ”kvinnliga” ämnen till kvinnliga journalister.18 Kvinnliga jour-
nalister är också mer benägna att välja kvinnor som informanter än vad manliga 
journalister är. Däremot är det även bland kvinnorna i den svenska journalistkå-
ren vanligare att använda sig av manliga källor, vilket sker i sextionio procent av 
alla fall.19 Sammanfattningsvis är sannolikheten för att bli representerad i svensk 
press störst om man är en svensk, vit man mellan trettio och sextio år med ett 
intresse för sport och/eller politik.20 

15  Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt. Studentlitteratur, Lund 2006, s. 46; Monika Djerf 
Pierre och Monica Löfgren Nilsson, ”Gender-typing in the newsroom: the feminization of 
Swedish television news production, 1958-2000” i Marjan de Bruin och Karen Ross (red.), 
Gender and newsroom cultures. Identities at work. Cresskill, Hampton 2004, s. 79.

16  Maria Edström, ”Kön i journalistikforskning” i Birgitta Ney (red.) Kraftfält. Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, Stockholm 1998, s. 170.

17  Maria Jacobsson, ”Global Media Monitoring Project, Nationell rapport Sverige”, 2005, s. 9.
18  J:son Lönn 2005, s. 33; Djerf Pierre och Löfgren Nilsson 2004, s. 82; Djerf Pierre 2003, s. 36, 39.
19  Anders Sahlstrand, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, Stockholm 2000, s. 137.
20  Tomas Andersson Odén, 2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tidningars 

bokstäver - i siffror. Arbetsrapport. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 
Göteborgs universitet, Göteborg 2002, s. 42; Tomas Andersson Odén, 2004 års publicistiska 
bokslut. D. 1, Om tidningars redaktioner och innehåll. Arbetsrapport. Institutionen för 
journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg 2005, s. 44.



92

att representera och representeras

Det äkta Annorlunda – 1966

Vid det första nedslaget för undersökningen, 1966, beskrevs kvinnor i stor ut-
sträckning i anslutning till deras vardagliga liv och leverne (se tabell 2). I tjugofem 
procent av de analyserade artiklarna innehöll text och/eller bild uppgifter som 
på ett eller annat sätt berättade om kvinnornas liv med utgångspunkt från deras 
självupplevda erfarenheter och förutsättningar. Dessa personliga porträtt bestod 
inte sällan av stereotypa beskrivningar som definierade vad en typisk samisk 
kvinna ”var” och artiklarna hade många gånger ett exotiserande tilltal som tende-
rade att framställa kvinnorna som annorlunda än etniskt svenska kvinnor, som i 
sin tur förutsattes utgöra normen för vad som var normalt. 

Bland de artiklar som hade personliga, erfarenhetsbaserade historier som centralt 
tema, framställdes hög ålder som ett särskilt attribut för vad som var känneteck-
nande för samiska kvinnor. Detta var särskilt tydligt i fotografierna, där äldre 
samiska kvinnor förekom i större utsträckning än andra ålderskategorier.

 
 1966/67 1986 2006 

 N % N % N % 

Slöjd 12 7.1 11 3.3 10 2.2 

Renskötsel 19 11.2 9 2.7 30 6.7 

Familj/barn/relationer/hushåll 8 4.7 4 1.2 4 0.9 

Skola/utbildning 10 5.9 26 7.7 28 6.3 

Forskning - - 2 0.6 10 2.2 

Idrott 3 1.8 16 4.7 5 1.1 

Yrkesarbete 20 11.8 15 4.4 24 5.4 

Organisering/politik/konflikt 24 14.2 60 17.7 107 24 

Teater/konst/film/media/litteratur  27 16 69 20.4 143 32.1 
Personliga porträtt/vardagsskildringar/ 
Samhälle/historisk tillbakablick 42 24.9 36 10.7 74 16.7 

Tro/religion 3 1.8 3 0.9 6 1.3 

Tjernobyl: - -     

   a) renskötsel - - 34 10 - - 

   b) organisering/politik - - 32 9.5 - - 

   c) annat relaterat  - - 18 5.3 1 0.2 

Övrigt/oklart 1 0.6 3 0.9 4 0.9 

Totalt 169 100 338 100 446 100 

 Källa: Vilhelmina samiska pressklippsarkiv.

Tabell 2. Textinnehåll i artiklar där samiska kvinnor framställs i svensk press. (N= 953)
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Dessa äldre kvinnor beskrevs som härdade efter att ha hanterat svårigheter och 
umbäranden genom åren i en nomadisk renskötarkontext. 

Vi följdes in i den lilla stugan med ett stort kök. Snart kom Lars Mat-
tias, som dragit ved från skogsbrynet, in. Anna visade sig snart vara en 
glittrande glad kvinna, sprudlande av kärlek till själva livet, det goda 
och sanna. En hårt prövad norsk samekvinna, hos vilken tron på den 
högste ständigt ger styrka och stjärneglitter i hennes bruna fjällvärld-
sögon.21

Exemplifierat i ovanstående citat uttryckte artiklarna en ambivalens där fokus låg 
på å ena sidan erfarenheterna av att ha levt under periodvis svåra förhållanden, 
och å andra sidan på en sammanfattande försäkran där det framgick att kvin-

norna, trots motgångarna, var nöjda med sitt liv.

21  VSP 1966, pärm 2, s. 19. Piteå-Tidningen 660406. 

Mor Brita, Fatmomakke. Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 
1966, pärm 5, s. 17. Svenska statsförbundets tidskrift 13/66. 
Fotograf: okänd.
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Det tydligt exotiska, stereotypa tilltalet är ett återkommande inslag under under-
sökningsperioden 1966.

Hon är liten till växten. Kvick i rörelserna. Smidig. Välformad. Snygg. 
Rent ut sagt. Men liten. […] Liten och svart. Breda kindkotor. Inte os-
könt. Tvärtom. Men hon ser ju förstås ut som många föreställer sig att 
en same ska se ut.22

De journalistiska beskrivningarna av samiska levnadsberättelser från 1960-ta-
let innehöll inte sällan beskrivningar av fysiska attribut och egenskaper som till-
skrevs kvinnorna utifrån deras samiska etnicitet. Formuleringar av denna typ 
framställde på ett tydligt sätt samiska kvinnor som annorlunda jämfört med et-
niskt svenska kvinnor och bidrog därmed till att reproducera uppdelningen mel-
lan Vi och Dom, baserat på en retorik som poängterade skillnader mellan samiska 
och svenska kvinnor snarare än likheter dem emellan.

Kvinnor i renskötseln

Ett annat återkommande sätt att beskriva samiska kvinnor under 1966 gjordes 
genom att poängtera deras koppling till den praktiska renskötseln. Å ena sidan 
hävdades att kvinnornas medverkan var lika viktig som männens, medan det vid 
andra tillfällen betonades att samiska kvinnors deltagande inte skedde på samma 
villkor som mäns. När renskötseln som tema lyftes fram var det inte längre kvin-
nornas samiska etnicitet som var central, istället jämfördes deras medverkan och 
förmågor mot de samiska, renskötande männens. Det framstod i detta samman-
hang inte som lika relevant att lyfta fram skillnader med utgångspunkt från etni-
citet. Istället utgjorde kön den centrala jämförelsegrunden, där de samiska kvin-
norna beskrevs utifrån den renskötande mannen som norm. Det var inte ovanligt 
att kvinnorna omnämndes som otillräckliga i den bemärkelsen att de inte ansågs 
kunna genomföra arbetet i lika hög utsträckning som männen. 

Flera flickor var med och kastade lasso efter sina renar. De kastade inte 
dåligt men de orkade inte alltid dra ner renarna men det kom alltid 
någon till hjälp.23

Att mannen uppfattades som norm i den renskötande kontexten framgick på olika 
sätt, även om det inte alltid skrevs fram konkret i pressmaterialet: 

22  VSP 1966, pärm 7, s. 60. Femina nr. 50. 
23  VSP 1966, pärm 3, s. 57. Utflykt, Reso nr. 6.
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För de blivande renskötarna är det verkligen en skola för livet. Men in-
gen flicka har ännu vågat sig på renskötarlinjen…24 

De gånger kvinnor framställdes som aktiva renskötare poängterades också att 
just de kvinnorna var särskilt speciella och därför hade förtjänat sin plats i sam-
manhanget.

Det är också kvinnliga aktörer med i skådespelet. Där inne bland las-
sokastarna står två samekvinnor lika snabba på foten som i munnen när 
de hojtande rör sig bland renarna. En av dem är Klara Tomasson, känd 
som en av de duktigaste lassokastarna i dessa trakter.25

Av innehållet i artiklarna att döma var kvinnors deltagande i den direkta, prak-
tiska renskötseln inte betraktat som någon självklarhet, utan behövde på ett eller 
annat sätt poängteras i den journalistiska texten. I beskrivningar som dessa fram-
ställdes samiska kvinnor utifrån en uppfattning om ofullkomlighet. De beskrevs 
visserligen som aktiva renskötare, men inte riktigt lika duktiga som de manliga 
renskötarna. I anslutning till tankar från ”lapp ska vara lapp”- politikens dagar 
kan sättet att framställa kvinnors ofullkomlighet kopplas till bilden av den ”äkta” 
renskötaren som man. En renskötare som är kvinna står därigenom ofrånkomli-
gen, enligt detta betraktelsesätt, utanför normen.

Från renskötsel till svensk arbetsmarknad

Som förklarats i avhandlingens bakgrundskapitel, skedde en omfattande rationa-
liseringsprocess av den svenska renskötseln under 1960-talet, vilket bland annat 
tog sig i uttryck i en kraftig ökning av motordrivna fordon som bil, lastbil och inte 
minst snöskoter. Samtidigt som tekniska hjälpmedel inom renskötseln välkomna-
des innebar de också att familjer utan tillräckliga ekonomiska förutsättningar att 
investera tvingades lämna näringen. Snöskoterns inträde innebar en starkare in-
riktning mot ett kapitalberoende, där de bättre bemedlade hade stora möjligheter 
att nå ekonomisk framgång. Däremot var möjligheterna att fortsätta inom yrket 
mycket små om ekonomiskt kapital saknades för att göra nödvändiga investering-
ar.26 Ett ökat fokus på rationalisering fick stora konsekvenser också för genusrela-

24  VSP 1967, pärm 16, s. 5. Norrbottens Kuriren 670304.
25  VSP 1967, pärm 14, s. 54. Hälsinglands tidning 670225. 
26  Pelto 1987, s. 137-138; Allard 2006, s. 24. Snöskoterns betydelse för förändrade genusrelationer 

inom renskötseln lyfts fram som centrala i Solveig Joks, Las mujeres samis del reno. 
Editorial centro de estudios Ramón Areces, S.A, Madrid 2006, s. 34-35.
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tionerna inom de renskötande familjerna. Även om teknisk utveckling och en ökad 
användning av maskiner i renskötseln i teorin skulle kunna tänkas underlätta 
för kvinnor att utföra det fysiskt tunga arbetet, blev så inte fallet. Istället bidrog 
mekaniseringen ytterligare till den redan påbörjade maskuliniseringsprocessen 
inom renskötseln.27 Möjligheterna för kvinnor att vara aktiva inom renskötseln 
minskade i takt med att rationaliseringen fortgick och många av de etablerade 
manliga renskötarna inte hade något annat alternativ än att ge upp renskötseln. 
När det inte längre fanns utrymme för de renskötande männen, fanns det ännu 
mindre utrymme för renskötande kvinnor och i familjer med flera barn prioritera-
des i första hand pojkarna som framtida renskötare, medan flickorna hänvisades 
till andra sysselsättningar.28 Utöver detta ledde större investeringar till ett ökat ka-
pitalbehov, där kvinnor nu fick en allt mer betydelsefull roll för familjen i egenskap 
av lönearbetande på den svenska arbetsmarknaden, och därmed inkomstbringan-
de.29 Att kvinnor både var delaktiga inom renskötseln och samtidigt sysselsatte sig 
på andra håll exemplifieras i källmaterialet genom liknande texter:

Sedan djuren avlivats avgörs på öronnumret vem som är ägare. Idag är 
det Inga Britt Blind som sköter bokföringen. Hon är hemma i vinter men 
snart bär det av ut i stora världen. Inga Britt Blind tog studentexamen 
förra våren och nu är det fortsatta studier som väntar.30

Samiska kvinnors inträde på den svenska arbetsmarknaden var ett tema som fick 
relativt stor uppmärksamhet under 1966, och närmare tolv procent av de ana-
lyserade artiklarna kan sorteras till detta tema (se tabell 2). En av de kvinnor 
som uppmärksammades flitigt i såväl svensk press som i Samefolket var Maj-Lis 
Skaltje, vars karriär inom Sveriges Radio lyftes fram vid ett flertal tillfällen. Me-
dierapportering kring Skaltje förekom även i Samefolket och analyseras närmare 
i kapitel 6, då en jämförelse mellan de olika pressmaterialen genomförs.

Kvinnorna porträtterades i samband med sina nya arbeten inom det svenska 
samhället, men anledningarna till varför de hamnat där beskrevs på varierande 
sätt. En förklaring som synliggjordes i artiklarna var att kvinnorna blivit för be-
kväma för att fortsätta driva ett samiskt hushåll och att de av den anledningen 
flydde både renskötseln och den samiska kontexten. I dessa sammanhang 

27   Anna-Lill Ledman, ”Maskiner i renskötseln. Samefolkets bild av samekvinnor i ett mekaniserat 
samhälle” i Axelsson och Sköld (red.), Ett folk, ett land. Sápmi i historia och nutid. Centrum 
för Samisk forskning, Umeå 2005, s. 214. Detta fenomen kan jämföras med Lena Sommestads 
forskning, där hon visat hur maskuliniseringsprocessen utvecklats inom mejeriyrket, där 
mekanisering och teknikanvändning ledde till att yrket gick från att vara kvinnligt till att bli 
manligt kodat. Se Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist. Arkiv, Lund 1992.

28  Amft 2000, s. 63; Johansson och Lundgren 1998, s. 31.
29  En utveckling som också gäller för senare tidsperioder, se Nordin 2007, s. 64.
30  VSP 1967, pärm 14, s. 46. Jordbrukarnas föreningsblad nr. 8.
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åberopades etnicitet som huvudsakligt skäl, där kvinnor och flickor skildrades 
som att de var på väg att glida ifrån den samiska kontexten, en utveckling som 
också angavs som motiv till varför de attraherades av den svenska arbetsmarkna-
den. Resonemanget kan även ses som en rest av den koloniala uppfattning, som 
var förhärskande under början av 1900-talet, där det befarades att kvinnor som 
inte ägnade sig åt renskötsel per automatik skulle bli alltför bekväma och få smak 
på det icke renskötande livet.31 En annan förklaringsmodell bestod i att beskriva 
hur den förändrade renskötseln i princip förde med sig att kvinnor lämnade ren-
skötseln. I dessa fall var det istället kön som fick fungera som central förklarings-
modell, där just könet kvinna var det som begränsade deras möjligheter att stanna 
inom en renskötarkontext. 

Det största problemet är kanske att hålla kvar sameflickorna. Det verkar 
som om samekvinnan vore mer utåtriktad, mer pigg på att pröva nytt, 
flickorna har länge varit på flykt till tätorterna […]. Denna flykt till jobb 
i tätorterna har gjort att alltför många renskötande samer måste förbli 
ungkarlar. Flickorna har naturligtvis ingenting emot sina fränder, men 
de vill inte binda sej vid det hårda och många gånger obekväma ren-
skötarlivet.32

Rennäringen idag kan bara aktivt sysselsätta 500 man. […] Resten tv-
ingas söka andra utkomster. […] De unga kvinnorna är de första som 
flyttar för att finna sysselsättningsmöjligheter. Männen har inte råd att 
gifta sig och få försörjningsskyldighet för en kvinna som inte själv kan 
beredas sysselsättning. I dag går det fem män på en kvinna bland den 
renskötande befolkningen.33

Kvinnors ökade aktivitet på den svenska arbetsmarknaden under denna tidsperi-
od var ett generellt fenomen i det svenska samhället och kan inte enbart härröras 
till utvecklingen bland den samiska befolkningen. Arbetsmarknaden för kvinnor 
hade successivt öppnats under 1950-talet, där tjänstesektorn utgjorde den huvud-
sakliga plattformen för kvinnors förvärvsarbete. Under 1960-talet var den svens-
ka ekonomin på tillväxt, vilket ledde till ett ökat arbetskraftsbehov där kvinnlig 
arbetskraft blev alltmer eftertraktad. Efter 1960 slopades också avtalet om raka 
löneskillnader, som baserade lönen utifrån biologiskt kön, där kvinnor enligt avtal 
avlönades sämre än män. ”Lika lön för lika arbete” medförde att löneskillnaderna 
mellan könen minskade och kvinnors arbete inbringade en större inkomst än 

31  Lundmark 2002, s. 103-104.
32  VSP 1966, pärm 7, s. 53. Femina nr. 48. 
33  VSP 1967, pärm 15, s. 45. Kvällsposten 670331. 
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tidigare, vilket medförde ett aktivare deltagande på arbetsmarknaden.34 Anled-
ningen till varför man som samisk, renskötande kvinna sökte jobb på den svenska 
arbetsmarknaden vid den här tidsperioden bör dock tolkas ur fler perspektiv utö-
ver de som normalt anges för etniskt svenska kvinnor. 

Kultur i fokus

Som framgår av tabell 2 var sexton procent av de undersökta artiklarna från det 
första undersökningsåret relaterade till samiska kvinnors engagemang inom ex-
empelvis teater, konst, film, eller liknande. Det framgick i tidningarna och tid-
skrifterna att kvinnor medverkat vid bland annat jojkuppträdanden, utställningar  
och invigningar av samiska avdelningar. Uppfattningar om vad som var att be-
trakta som typiskt för den samiska kvinnan var inte sällan förknippade med tal 
om äkthet, där det ”äkta” samiska lyftes fram med en positiv underton. Denna 
uppfattning om den äkta samiska kvinnan relaterades i hög utsträckning till hen-
nes kompetens inom det kulturella fältet. Återigen fungerade etnicitet som ut-
gångspunkt för beskrivningarna, enligt modellen: samisk etnicitet – jojk/konst/
slöjd35   – typisk samisk kvinna. De undersökta texterna ger vid handen att det var 
just kvinnornas samiska etnicitet som gjorde dem särskilt väl lämpade att ägna 
sig åt kulturrelaterade teman. Att inneha kompetens inom det kulturella fältet 
framstod som positivt även i andra sammanhang.

En alldeles egen sameexpert har Nordiska museet i Stockholm fått i 
ELSA AIRA. Själv är hon äkta sameflicka och ska hjälpa museet med 
uppgifter om gamla lapska föremål. Aktiva inom lappkonsten är också 
hennes egna fingrar. Specialitet: tennbroderier.36 

Den 23-åriga sameflickan Berit Anette Utsi från Karasjokk i Norge jo-
jkar oftast personer och framförde en egen jojk om sin vännina [sic!] 
från skoltiden, den skickliga sameflickan som kan allt, inte bara sköta 
göromålen i kåtan och barnen, utan också behärskar renskötselns alla 
faser.37

Texterna som framförallt rörde sig inom detta ämnesområde beskrev även hur 
kulturella uttryck i sig också kunde ha ett talande innehåll. I det senare av citaten 

34  Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-
2000. Studentlitteratur, Lund 2006, s. 306-307.

35  Som framgår av tabell 2 relaterades kvinnor i anslutning till slöjd i 7 procent av artiklarna.
36  VSP 1966, pärm 7, s. 15. Kvällsposten 661021.
37  VSP 1967, pärm 16, s. 13. Hallandsposten 670307. 
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ovan får vi exempelvis inte bara veta att en sameflicka jojkar, utan vi får också en 
inblick i själva innehållet i jojken, som i det här fallet avslöjar en uppfattning om 
vad en samisk kvinna ”var”, nämligen en allkonstnär av stora mått. 

Politik och organisering i periferin

I drygt fjorton procent av de undersökta artiklarna framställdes samiska kvinnor 
i samband med någon form av politisk eller organisatorisk aktivitet (se tabell 2). 
Däremot var det ovanligt att kvinnor befann sig på högre positioner inom poli-
tik eller övriga organisationer och de journalistiska texterna tenderade att upp-
märksamma deras delaktighet relativt sparsamt. När kvinnorna omskrevs var det 
inte för att de uttalat sig i för sammanhanget relevanta frågor, utan deras närvaro 
nämndes i förbigående när temat politik och organisation kom på tal. 

Vid den nyligen avslutade same-riksdagen i Jokkmokk fanns det även 
kvinnlig fägring. Se här: söta Anna-Lena Larsson från Malåträsk som 
var sekreterare i presidiet.38

Mellan raderna går det dock att utläsa att det ställdes krav på att kvinnorna borde 
få en mer framträdande position när det gällde den politiska och organisatoriska 
verksamheten, men detta var ett krav som i vid det aktuella tillfället inte kom från 
kvinnorna själva.

Nyvordne ordföranden Anders Åhrén tog säkert hem en extra poäng när 
han gjorde sig till tolk för att kvinnorna borde ges ökat inflytande även 
bland samerna […].39

Kvinnors deltagande inom det politiska fältet uttrycktes inte med någon större 
självklarhet under denna tidsperiod. Snarare framställdes deras intresse för frå-
gor av denna karaktär som något ovanligt som på ett eller annat sätt behövde för-
klaras.

I sina undersökningar har Sjölin kommit [fram] till, att kvinnorna har 
livligare deltagande i valen än männen. Detta beror väl i främsta rum-
met på att männen, när valen sker, ofta är långt borta från sina hem, i 
renskötseln.40 

38  VSP 1967, pärm 15, s. 6. Piteå Tidningen 670313.
39  VSP 1967, pärm 15, s. 8. Norrländska Socialdemokraten 670313.
40  VSP 1966, pärm 4, s. 35. Norrskensflamman 660825.
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Att det högre valdeltagandet bland kvinnor skulle kunna bero på deras intresse för 
politik verkade inte betraktas som ett alternativ. I sammanhanget förutsattes det 
istället att den könsmässiga fördelningen i valdeltagandet skulle se annorlunda ut, 
om bara de samiska männen hade möjlighet att rösta, vilket renskötseln omöjlig-
gjorde. Den politiska arenan antogs vara en manlig sådan, där kvinnors engage-
mang framställdes vara av begränsad betydelse. Denna framställning stämmer 
väl överens med vad den norska samepolitikern Ragnhild L. Nystad hävdat, att 
det fram till början av 1970-talet huvudsakligen var män som dominerade inom 
samiska organisationer. Kvinnor var visserligen engagerade i sameföreningar, 
men hade oftast ansvar över sekreteraruppgifter, kaffekokning eller övrigt prak-
tiskt arbete som inte hade direkt anslutning till det politiska eller organisatoriska 
arbetet.41

Ytterligare en aspekt i anslutning till detta tema är att samiska kvinnor rela-
terades till samiska män, som i sin tur beskrevs med självklar koppling till ren-
skötseln. Diskursen där renskötaren sattes i centrum för beskrivningar kring det 
samiska framställdes på ett otvivelaktigt sätt. Detta möjliggjorde å ena sidan en 
logiskt accepterad förklaring till varför samiska män (renskötarna) inte var lika 
politiskt aktiva som samiska kvinnor (renskötarhustrurna), men å andra sidan 
uteslöts beskrivningar av de samer som inte var engagerade inom renskötseln.42 
I källmaterialet utgick diskussionerna om politiskt eller organisatoriskt engage-
mang från en uppfattning som baserade sig på skillnader mellan könen. Kvinnor 
förväntades inte vara lika aktiva som män, i alla fall inte på de positioner där de 
största möjligheterna för påverkan och makt återfanns. Att den samiska etnicite-
ten i sig skulle kunna påverka möjligheten för samiska kvinnor att agera politiskt 
framstod inte som intressant att vare sig undersöka eller uppmärksamma. 

Bequerel, kulturell kraft och politik – 1986

Som framgick av avhandlingens bakgrundskapitel skedde stora förändringar 
inom såväl det svenska som det samiska samhället på ett flertal områden under 
tidsperioden mellan det första och det andra undersökningsåret. Etnopolitisk mo-
bilisering, rationaliseringssträvanden, jämställdhetsutveckling och förändringar 
inom det journalistiska fältet var några av de faktorer som kan lyftas fram som 
viktiga. Utöver dessa faktorer av mer strukturell karaktär, hade också enskilda 

41  Ragnhild L. Nystad, ”Urfolkskvinner – mellom etnisitet og kjønn” i Terje Brantenberg, Janne 
Hansen och Henry Minde (red.), Becoming Visible. Indigenous Politics and Self-Government. 
Proceedings of the Conference on Indigenous Politics and Self-Government, 8-10 November 1993, 
University of Tromsø, Sámi Dutkamiid Guovdás – Centre for Sámi Studies, Tromsø 1995, s. 81.

42  Se Mörkenstam 1999, s. 184 för en beskrivning av renskötaren som norm för det ”äkta” samiska.
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händelser betydelse för vad som uppmärksammades i pressen, där framförallt en 
specifik händelse sticker ut som extrem.

Natten mellan den 25 och den 26 april 1986 inträffade kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl och den samiska renskötande befolkningen stod snart inför en mar-
drömssituation. Under efterföljande månader fick stora delar av renbeståndet 
slaktas och kasseras på grund av höga bequerelnivåer som sades göra renköttet 
otjänligt som människoföda.43 Enskilda samiska familjer förlorade stora delar av 
sin basförsörjning, och det var heller inte möjligt att sälja kött på grund av den 
hälsorisk som snabbt blev känd över landet. Renen kom i förlängningen att be-
traktas som en samhällsfara. Det massmediala intresset under månaderna efter 
olyckan var omfattande, vilket framgår med tydlighet i det analyserade källma-
terialet. Vidden av Tjernobylolyckan kunde givetvis inte överblickas i det akuta 
skedet, men bara något år efter olyckan konstaterades att ”Smällen i Tjernobyl 
kom […] att påverka varje skrymsle, varje vrå i det mönster som bildar den sa-
miska kulturen.”44 Även om Tjernobylolyckan inte längre är av något massmedialt 
intresse står det klart att händelsen fortfarande har stora efterverkningar, bland 
annat genom att renskötande samer i många samebyar än idag måste anpassa 
renskötseln på grund av händelsen i april 1986.45 

I pressklippsarkivet var det tydligt att kärnkraftsolyckan fick mycket stort 
utrymme i relation till andra ämnesområden under månaderna efter april 1986. 
Detta påverkade också innehållet i de artiklar som hade koppling till samiska 
kvinnor, vilka relaterades till Tjernobylolyckan i tjugofem procent av alla artiklar 
där kvinnor omnämndes. I tio av dessa tjugofem procent handlade artiklarna om 
renskötsel, vilket berodde på tendensen att rapportera om hur Tjernobylolyckan 
påverkade renskötseln och renköttet. I tabell 2 framgår att endast en liten andel 
av artiklarna, knappt tre procent, var relaterade till renskötsel utan att ha kopp-
ling till Tjernobylkatastrofen. Kvinnor kom till tals i frågor som fokuserade på hur 
renskötseln påverkades av olyckan samt vilka möjliga konsekvenser man kunde 
förbereda sig på, där oron inför framtiden var påtaglig:

- Vi har slaktat 420 djur och det känns fruktansvärt deprimerande att 
innerst inne veta att inga djur kommer att klara gränsvärdet på 300 bq, 
säger Sacka Sparrock från Hotagens sameby.46

43  Birgitta Åhman, Utveckling, övervakning och åtgärder när det gäller radioaktivt cesium i renar 
efter Tjernobylolyckan. Rapport från Statens strålskyddsinstitut 2005:17, Stockholm 2005, s. 9.

44  Citatet återfinns i Nils Gustav Labba, Faran över? Sameland efter Tjernobyl med två-års 
facit i hand. Svenska Samernas Riksförbund, Umeå 1988, s.19. Se även Hugh Beach, ”After the 
fallout. Chernobyl and the saami” i Cultural Survival Quarterly (1989):13, s. 72-75.

45  Många samebyar, framförallt i Västerbotten och delar av Jämtland, omfattas fortfarande 
av kontroll vid slakt för att säkerställa att bequerelnivån håller sig inom fastställda 
gränsvärden. De renar som ska slaktas i dessa områden utfordras under ca 1-2 månader, 
vilket effektivt sänker värdet av radioaktivt cesium i renen. Se Åhman 2005, s. 10-11.

46  VSP 1986, pärm 354, s. 80. Östersunds-Posten 860911.
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- Maja Jonsson från Glen står villrådig mitt i den grå floden av fram-
rusande renar. Hon är 65 år och har levat [sic!] hela sin tid i samebyn. 
– Jag är mest orolig för hur det blir för ungdomarna som ska ta över, 
säger hon.47

Att arbeta inom renskötseln är en livsstil som går i arv. Långt ifrån alla barn till 
renskötare blir det själva, men de som blir det har i de allra flesta fall sin bakgrund 
inom en renskötarkontext.48 Oron för yrkets framtid var därmed samtidigt en oro 
för barnens framtid. Under den första tiden efter olyckan var det ännu oklart hur 
pass stora konsekvenserna skulle bli, och hur länge det skulle vara ett reellt och 
högst påtagligt problem. 

Farhågorna för kommande generationers möjligheter att arbeta inom rensköt-
seln ska ses mot bakgrund av detta tidiga skede så nära inpå olyckan. I oron över 
barnens potentiellt begränsade möjligheter att gå vidare inom renskötseln märk-
tes också en större problematik, nämligen att hela den samiska kulturen upplev-
des som hotad:

- Man önskar ju sina barn att de ska få fortsätta med renskötseln, att de 
ska föra kulturarvet vidare. Det är vad som driver oss. Men nu har vi 
tappat lite av den stora glöden efter olyckan i Tjernobyl.49

I och med att Tjernobylolyckan drastiskt förändrade det allmänna förhållnings-
sättet till renkött med minskad efterfrågan som följd, tedde sig framtidsutsik-
terna för barnen att ta över renskötselföretaget som påtagligt försämrade. Detta 
innebar i sin tur ett hot mot det samiska kulturarvet med renskötseln i centrum, 
vilket framstod som både ångestladdat och ledsamt för många av de kvinnor som 
framträdde i det svenska pressklippsmaterialet.

I beskrivningar av olyckan där samiska kvinnor skrevs fram synliggjordes 
också en diskurs baserad på kön som jämförelsegrund, där skillnaderna i age-
rande mellan samiska män och kvinnor kommenterades:

- Efter samernas riksmöte i somras började vi kvinnor att prata om ned-
fallet. Flera av dem ringde till mig och var oroade. Men karlarna sa fort-
farande inget. Om det kom på tal så var det alltid mer skämtsamt, som 
om de ville skaka av sig oron […].50

47  VSP 1986, pärm 354, s. 51. Dagens Nyheter 860906.
48  Nordin 2007, s. 77.
49  VSP 1986, pärm 353, s. 50. Länstidningen Östersund 860814.
50  VSP 1986, pärm 357, s. 36. Kyrkans tidning nr. 46. 
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Allteftersom tiden gick uppmärksammades kritiska reaktioner på hur Tjernobylo-
lyckan hade hanterats av myndigheter och medier. 
Den skräckfyllda rapporteringen, som upprepat framhävde hälsofaran med att 
konsumera renkött, ifrågasattes av kvinnor som framställdes som engagerade i 
frågan och tydligt kritiska gentemot svenskt statligt agerande. Förtroendet för 
den svenska staten föreföll vara mycket lågt bland de kvinnor som represente-
rades i pressen, och kunskap om samiskt levnadssätt och samisk kultur var inte 
något som de förväntade sig finna bland statliga företrädare: 

- Jag tror inte att myndigheterna har fattat vidden av vårt problem. Det 
är vårt levebröd som är förstört och det kan aldrig ersättas av vare sig 
dietlistor eller tips om nya maträtter, säger hon. […] Jag vill att myndi-
gheter ska få en känsla för det samiska folket och våra problem. Att de 

Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 1986, pärm 355, s. 66. Östersunds-Posten 
861001.



104

att representera och representeras

skall förstå att våra krav inte bara gäller det ekonomiska utan måste 
följa de seder och bruk som är förknippade med vårt dagliga liv och 
arbete, säger Gerd Persson. […] –Man har sagt sig villig att ersätta en 
person från varje sameby för att åka till osmittade områden och hämta 
matrenar åt hela byn. Kvinnorna är med andra ord uteslutna från en av 
hennes viktigaste arbeten i samband med slakten – tillvaratagandet av 
djuret.51

Också i ovanstående text synliggörs väldefinierade diskurser kring dels kön, dels 
etnicitet. Relationen mellan svenskt och samiskt framställdes utifrån tal om skill-
nad, där svenskhet symboliserades genom ett antagande om att svenska statliga 
företrädare förmodades vara okunniga inom frågor som rörde samisk tematik. 
Citatet ovan kan även analyseras i termer av makt. Det är tydligt att kvinnan upp-
levde att tolkningsföreträdet låg hos myndigheterna, som ansågs sakna kompe-
tens att uppfatta renskötarnas situation ur ett helhetsperspektiv. När det gällde 
kvinnors arbetsuppgifter uttrycktes en kritik mot att det samiska samhället tolka-
des utifrån icke-samiska perspektiv. En etnocentrisk inställning, där det samiska 
bedömdes och värderades utifrån icke-samiska normer och värderingar ledde till 
att problem av genusrelaterad karaktär inte uppmärksammades, vilket tydliggörs 
i citatets senare del.

Tjernobylolyckan innebar inte bara stora konsekvenser för de drabbade ren-
skötarfamiljerna, utan påverkade också uppfattningen om vem som bedömdes 
vara same. Den generella uppfattningen om vem som är att betrakta som en samisk 
person har länge karakteriserats av kopplingar till renskötseln.52 Att det mass-
mediala intresset kring en sådan här specifik händelse blev stort kommer inte 
som någon överraskning. Däremot kan det vara värt att poängtera att den kraftigt 
ökade fokusering på renskötseln som Tjernobylolyckan innebar också bidragit till 
att reproducera och stärka bilden av samer som i huvudsak ett renskötande folk. 
Detta gäller givetvis också för samiska kvinnor, som under detta undersökningsår 
representerades i samband med renskötselrelaterade frågor relativt frekvent.

Samepolitisk kultur

Samiska kvinnors engagemang inom kulturella frågor som konst, litteratur, teater 
och film fortsatte att vara ett väldokumenterat område i den svenska pressen även 
under undersökningsåret 1986. En del av de artiklar som sorterats till denna ka-
tegori handlade om utformandet av den samiska flaggan, som lanserades detta år. 

51  VSP 1986, pärm 355, s. 66. Östersunds-Posten 861001.
52  Mörkenstam 1999, s. 107.
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Flaggan utgjorde i sig en del av den samiska etnopolitiska mobilisering som tagit 
ny fart under 1970-talet.53 I denna process gjordes ansträngningar under 1970- 
och 1980-talen för att hitta nya markörer som kunde representera Sápmi. Eta-
bleringen av en samisk flagga var en viktig del i denna utveckling, som fick en ny 
och viktig funktion i skapandet av en samisk gruppidentitet.54 Den färdiga flaggan 
och dess politiska betydelse föregicks också i praktiken av en urvalsprocess där 
konstnären Astrid Båls bidrag utsågs som vinnare. 

Det är samekvinnan Astrid Bål från Skibotn i Nordnorge som ritat de 
nordiska samernas nationalsymbol. Flaggan ska i framtiden vaja inom 
det samiska området i hela Norden på de flaggdagar som så småningom 
skall fastställas av Nordiska samerådet.55 

Ovan exemplifieras hur samiska kulturyttringar på samma gång utgjorde viktiga 
element i den samiska etnopolitiska processen, där kvinnor hade en viktig roll 
som aktörer på den kulturella (och därmed politiska) arenan. 

Äldre traditionell samisk kvinna till modern flicka i två kulturer

Även om det fortfarande förekom att samiska kvinnor beskrevs genom personliga 
porträtt, där vardagsbeskrivningar och levnadshistorier framträdde, var det inte 
lika vanligt år 1986 som det var under det första undersökningsåret. En skillnad 
i de personliga beskrivningarna mellan 1966 och 1986 var att de under det senare 
året gav en mer varierad bild än vad som varit fallet tidigare. Till exempel var det 
inte längre ett lika tydligt fokus på äldre samiska kvinnor, utan yngre kvinnor och 
flickor fanns representerade i högre utsträckning. 

Men på sommaren […] far Lisa och alla andra samer till fjällen, där re-
narna betar. Där bor Lisa i en torvkåta intill en vacker fjällsjö. Man lagar 
all mat över öppen eld och sover på renskinn över en matta av björkris. 
[…] - När jag blir stor vill jag fortsätta att ha renar, men jag vill ha ett 
annat jobb också, säger Lisa.56 

I citatet ovan skildrades en ung samisk flicka och hennes liv inom det renskö-
tande samhället. Samtidigt låter text med tillhörande bild läsaren förstå att Lisa 
levde i två kulturer, både den svenska och den samiska. Vid det här laget var det 

53  Åhrén 2008, s. 63-64.
54  Stordahl 1998 [1996], s. 89-90.
55  VSP 1986, pärm 353, s. 74. Svenska Dagbladet 860816. 
56  VSP 1986, pärm 355, s. 47. Östgöta Correspondenten 860927.
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inte längre betraktat som vare sig ett hot eller en anomali att samiska flickor och 
kvinnor samtidigt var en självklar del i det svenska samhället och därmed ingick 
som aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Huruvida kvinnor skulle vara lö-
nearbetande inom ”vanliga” svenska yrkeskategorier eller inte kom inte längre 
upp till diskussion, istället framstod det som en självklarhet att så var fallet. Mel-
lan perioden 1970-1990 skedde en kraftig expansion av den offentliga sektorn i 
Sverige, vilket fick som konsekvens att många kvinnor generellt sett fick arbete 
inom exempelvis hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg och undervisning. 
Under perioden steg antalet kvinnor på arbetsmarknaden från 1,4 miljoner perso-
ner 1970 till 2,2 miljoner kvinnor 1990, där kvinnor utgjorde trettioåtta procent 
av den totala arbetskraften 1970, för att tjugo år senare ha stigit till fyrtioåtta pro-
cent.57 Kvinnor var med andra ord väletablerade på arbetsmarknaden år 1986 och 
ansågs som ett naturligt inslag i den allmänna arbetsmarknadsdiskursen.

Genom de personliga porträtten där kvinnornas livssituationer beskrevs på 
mer eller mindre ingående sätt gavs också exempel på en begynnande identitets-
diskussion, där samiska och svenska subjektspositioner förenades hos de enskilda 
individerna. 

Nu försöker Ingrid kombinera sina båda jag. Dels är hon en tvättäkta 
samekvinna med generationers traditioner bakom sig, dels en modern 
kvinna som vill vara självständig och leva sitt eget liv.58

En stolthet över det samiska ursprunget kom till uttryck på ett tydligt sätt i käll-
materialet, där kvinnor vid denna tid lyfte fram den samiska etniciteten som en 
tillgång.

Sara Olsson är en äkta Karesuandosame och det är hon stolt över. 
Naturligtvis har hon en samedräkt. En gammal samefilt har hon hängt 
på väggen och dekorerat den med slöjdalster.59

Hon bär gärna sin samedräkt från Jukkasjärvi. – Den ger mig lite extra 
fart i stegen, jag håller hakan högre och jag känner mig stoltare. Om 
någon kallar henne lappjävel blir hon bara ännu stoltare.60

Denna typ av uttryck där stolthet för det samiska manifesterades i de journalis-
tiska texterna åskådliggjorde att den samepolitiska mobiliseringen kommit en 

57  Kvinnor och män på arbetsmarknaden. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 1997, s. 47.
58  VSP 1986, pärm 348, s.134. Allas veckotidning nr. 8.
59  VSP 1986, pärm 351, s. 101. Norra Västerbotten 860630. 
60  VSP 1986, pärm 348, s. 83. Norrländska Socialdemokraten 860205. 
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bra bit på väg. Däremot var det, som framgår av det sista citatet ovan, inte alltid 
enkelt att stå för sitt samiska ursprung, utan ibland förenat med reaktioner där 
gränserna mellan Vi och Dom gjordes knivskarpa.61 Att som individ kommunicera 
sin etnicitet görs inom alla grupper, men eftersom majoritetsbefolkningen utgör 
normen i samhället uppfattas deras etnicitet oftast som så självklar att den blir 
osynlig för dem.62 

Samiska kvinnor som politiska aktörer

Även utan koppling till Tjernobylolyckan framträdde samiska kvinnor i samband 
med organisering och/eller politik. Andelen hade ökat sedan 1966, men framfö-
rallt kunde en viktig skillnad noteras, nämligen att kvinnorna framträdde som 
aktörer på ett tydligare sätt 1986. Vid det här laget var det inte längre ”mellan 
raderna” som kvinnornas delaktighet och engagemang kom till uttryck. Istället 
framgick det tydligt att de gjorde sina röster hörda inom ämnesområdena politik 
och organisering: 

Parollen ”Sameland åt samerna” skallade på söndagen över Sergels torg 
i Stockholm när ett par hundra samer genomförde en demonstration 
i Stockholms city. […] I en apell till demonstranterna framförde Aina 
Negga samernas krav. Det handlar bl a om samernas rätt till sitt eget 
land och skydd mot exploatering.63

- Nu växer det fram en stark identitet, en större självtillit och medvet-
enhet bland samerna, säger Åsa Blind, ledande ung samekvinna i Sver-
ige.64

Kvinnornas ökade representation i samband med politiska frågor låg väl i linje 
med hur medieutvecklingen sett ut i Norge. Eide och Hege Simonsen visar i sin 
forskning att samers representation i den norska pressen kan relateras till ämnet 
politik i högre utsträckning från 1970-talet och framåt, jämfört med andra mino-
ritetsgrupper i landet. Kvinnors ökade politiska engagemang kan därmed kopplas 
till ett större perspektiv, där en ökad nordisk samisk etnopolitisk mobilisering 
manifesteras genom en ökad pressrepresentation av samer generellt.65 

61  Se även Amft 2000, s. 178-179.
62  Eriksen 1998, s. 26.
63  VSP 1986, pärm 350, s. 136. Svenska Dagbladet 860609.
64  VSP 1986, pärm 355, s. 54. Laholms Tidning 860929.
65  Eide och Simonsen 2007, s. 19; Simonsen 2007, s. 29.
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I situationer när det samiska samhället ställs mot majoritetssamhället är det 
tydligt att tongångarna utgick från en etnicitetsdiskurs där samer framstod som 
en enad front med en gemensam motpart. När det däremot gäller frågor som rör 
jämställdhet inom det samiska samhället framträder istället ett könsmaktstän-
kande, där samiska kvinnor riktade kritik mot den egna etniska gruppens bris-
tande förmåga att ta itu med kvinnors strukturella underordning. 

-Pojkar i samma situation tillerkändes vid mötet ersättning. Vi upplever 
det som ren könsdiskriminering och dessutom stridande mot ren-
näringslagen, hävdar de överklagande.66

Rennäringslagen från 1971 jämställde formellt kvinnor med män, och är i sig ett 
tecken på en ökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågor i anslutning till det ren-
skötarsamiska samhället. Det ökade intresset för jämställdhetsfrågor hos samis-
ka kvinnor, som började uppmärksammas av den svenska pressen under denna 
undersökningsperiod, ska även ses i samband med den jämställdhetsdebatt som 
rådde generellt i Sverige under de föregående decennierna.67 Jämställdhetssträ-
vandena fick också genomslag inom det samiska samhället under 1970-talet, då 
samiska kvinnors förutsättningar uppmärksammades på ett antal kvinnokonfe-
renser i Norden. Kvinnoorganiseringen bland de samiska kvinnorna i Sápmi var 
på god väg att bli etablerad, vilket några år senare bland annat ledde till grundan-
det av den första samiska kvinnoorganisationen, Sáráhkká, år 1988.68 Den etno-
politiska mobiliseringen som innebar att alla samer förväntades sluta upp bakom 
gemensamma krav gentemot majoritetssamhället ansågs dock vara av högre prio-
ritet än den samiska kvinnorörelsen.69 Etnicitetsdiskursen blev därmed i detta 
sammanhang dominerande, vilket kan ses mot bakgrund av en kolonial samhälls-
struktur där det i första hand var angeläget att uppnå grundläggande rättigheter 
innan andra frågor gavs något större utrymme. 

Den komplexa identiteten – 2006

Som beskrevs i avhandlingens bakgrundskapitel utvecklades samisk etnopolitisk 
mobilisering mellan det andra och det sista undersökningsåret till att bli alltmer 
internationellt förankrad. Det svenska Sametinget etablerades 1993, vilket i sig 
kan ses som ett tecken på ett ökat erkännande av samernas kulturella autonomi. 

66  VSP 1986 pärm 349, s. 61. Västerbottens Kuriren, datering saknas i arkivet.
67  Florin och Nilsson 2000 s. 145-152.
68  Kuokkanen 2007, s. 76; Hætta 1994, s. 164-165.
69  Eikjok 2007, s. 115; Eikjok 2004, s. 57; Amft 2000, s. 186.
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Den etnopolitiska kamp som engagerat många under tidigare decennier, tog nya 
former genom nästa generations samer. Nya frågor stod nu på agendan, där andra 
krav lyftes och uppmärksammades som många gånger utmanade etablerade upp-
fattningar om vad som var att betrakta som specifikt samiskt. 

Under 2006 framställdes fotografen Carola Grahn, artisten Sofia Jannok, 
filmaren Liselotte Wajstedt och författaren Annica Wennström återkommande i 
anslutning till sina konstnärliga och kulturella engagemang, som ofta kopplades 
till frågor kring samisk och svensk etnicitet och identitet. Den medierapportering 
i svenska medier och i Samefolket som fokuserade på dessa kvinnor kommer att 
diskuteras och analyseras separat i kapitel 6.

Mellan det andra och det sista undersökningsåret kan en skillnad i kvinnors 
representationer uppmärksammas som kan beskrivas genom en övergång från 
en kollektiv till en individuell etnicitetsdiskussion. Beskrivningar av samer som 
ett enhetligt kollektiv utmanades under 2006, och istället framträdde en diskus-
sion kring vad samiskhet skulle, eller fick, innebära på ett mer individuellt plan. 
Under det sista undersökningsåret, 2006, var trettiotvå procent av artiklarna på 
ett eller annat sätt relaterade till kulturella händelser som litteratur, konst, teater 
eller liknande. Många av artiklarna var identiska men publicerades i ett flertal 
olika tidningar och/eller tidskrifter och handlade följaktligen om ett mindre an-
tal individer som uppmärksammades på olika ställen. Också andelen fotografier 
där kulturella evenemang stod i fokus hade fortsatt att öka och utgjorde under 
2006 sexton procent av alla bilder. Kvinnliga samiska konstnärer och författare 
skildrades och genom exempelvis konst och litteratur kom frågor om identitet och 
etnicitet till uttryck. 

- Jag vill gestalta frågeställningar kring min egen situation, bland an-
nat i svårigheterna att finna en identitet, både till det inre och yttre, när 
man som jag föds med en klyfta inom sig, säger Marja Helander som 
alltså porträtterat sig själv på sina egna alster.70

De kvinnliga konstnärer som uppmärksammades i källmaterialet hade genom 
sin konst skapat ett specifikt samiskt uttryckssätt som var accepterat av det om-
givande samhället och samtidigt fungerade identitetsstärkande för den samiska 
kulturen som helhet. Av den anledningen kan samiska konstuttryck ses som ett 
viktigt inslag inom den samiska etnopolitiska organiseringen eftersom de på ett 
effektivt sätt fångar upp ”samiskhetens” föränderlighet och tidsandan för varje 
specifik tidsperiod. När det gäller samisk litteratur som fokuserar på identitets-

70  VSP 2006, pärm, s. 79. Norrländska Socialdemokraten 060225.
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frågor, har tidigare forskning visat att detta framförallt är ett tema som uppehål-
ler just kvinnliga samiska författare.71 

Identitet under förhandling

Personliga porträtt utgjorde fortfarande ett frekvent sätt att beskriva samiska 
kvinnor och kategorin hade ökat i andel jämfört med det tidigare undersöknings-
året. Däremot fanns inte längre ett lika tydligt fokus mot att illustrera samiskt 
vardagsliv. Istället ägnades stort utrymme i artiklarna åt att förklara komplexite-
ten i att vara kvinna och del av både det samiska och det svenska samhället.

Självklart är och förblir det samiska min grundkänsla. Det är det som är 
min identitet och det kan aldrig ändras. Men nu för tiden är det mest be-
tydelsefulla att jag får vara som jag är, samtidigt som andra får vara som 
de är. Att det finns en ömsesidig respekt. […] Det måste bli en självklar-
het att man kan vara same och bo i en stad. Man måste kunna få skapa 
sin egen plats där man är utan att mista sin identitet.72 

Intresset för identitetsfrågor visades tydligt i de undersökta artiklarna och var ett 
återkommande tema som uppmärksammades i anslutning till de flesta frågor och 
initierades av såväl enskilda journalister som kvinnorna själva. 

[…]

Pia: Det här med identitet överhuvudtaget… din samiska identitet, hur 
ofta tänker du på den?

Anne: Vill du verkligen veta det, helt seriöst? 24 timmar om dygnet.

Pia: ?!

Anne: Till frukost varje morgon läser jag tidningen och ser att vi inte 
finns! Någon enstaka gång som ett exotiskt inslag, men annars inte. Så 
varje dag lär jag mina barn om den samiska identiteten, som någonting 
annat än vad omvärlden berättar att den är.

Pia: Jag tänker aldrig på ”min svenska identitet”. […]73

71  Stordahl 1998 [1996], s. 101-102; Vuokko Hirvonen, Voices from Sápmi. Sámi women’s 
path to authorship. DAT, Guovdageaidnu/Kautokeino 2008, s. 81.

72  VSP 2006, pärm 584, s. 65. 24 tretton. 
73  VSP 2006, pärm 578, s. 40. Västerbottens-Kuriren 060531.
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I den sista meningen i citatet ovan satte journalisten ord på en av de bärande 
punkterna i skillnaderna mellan majoritet och minoritet i etnicitetsdiskursen, där 
majoritetens etnicitet tenderar att betraktas som så självklar att den inte ens upp-
märksammas, medan det från minoritetsgruppens perspektiv är en fråga som är 
ständigt aktuell och närvarande. Från majoritetssamhället glöms det ofta bort att 
den dominerande gruppen har en ”etnisk identitet” i precis lika hög utsträckning 
som minoritetsgruppen, även om det inte uttalas.74 Denna uppfattning om nor-
malitet handlar inte om något medvetet nonchalerande av minoritets- eller andra 
marginaliserade grupper, utan kan snarare ses som ett strukturellt förtryck som 
är en konsekvens av vardagliga ”normala” beteenden, som inte ifrågasätts.75 Amft 
poängterar i sin avhandling att svenskar i egenskap av att de tillhör normen sällan 
hamnar i lägen då de behöver förklara varför de anser sig vara svenskar. Samer 
däremot förväntas ofta sätta ord på vad det är som gör dem till just samer.76 

Samiska kvinnor tar självklar plats

Andelen artiklar som skildrade samiska kvinnor i samband med organisering och 
politik hade ökat 2006 i förhållande till tidigare undersökningsår. Förutom de ar-
tiklar som berörde organisering på gräsrotsnivå var det ett mindre antal individer 
som fick uppmärksamhet i ett flertal olika tidningar och tidskrifter. Det utmär-
kande var att dessa kvinnor befann sig på högre positioner än vad som generellt 
varit fallet under 1966 och 1986.77 

Adam Öhman har i sin masteruppsats, som behandlar hur den samiska mino-
riteten skildrats i fyra svenska tidningar, visat att samiska kvinnor knappt fram-
trädde alls år 1970, medan de framställdes mer frekvent än samiska män år 2010. 
Öhman kopplar detta till att kvinnor befann sig på ledande politiska positioner i 
större utsträckning under det senare undersökningsåret, och därmed synliggjor-
des oftare i pressen.78 Också i föreliggande studie syns denna tendens, och kvin-
norna uppmärksammades i hög utsträckning i egenskap av sina positioner som 
ledare av partier eller organisationer. 

Landsmötesdeltagarna var däremot rörande eniga om att välja Kristina 
Nordling, Malmö, till ordförande för ett år framåt. Nordling gick in som 

74  Eriksen 1998, s. 13; Wikström 2009, s. 26.
75  Iris Marion Young, Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Atlas, Stockholm 

2000, s. 53; Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda. Atlas, Stockholm 2002, s. 101.
76  Amft 2000, s. 170.
77  Uppfattningen om att samiska kvinnor har en självklar plats inom politik och organisation har 

kritiserats av Vigdis Stordahl, som kommit fram till att samiska kvinnor i Norge under tiden för henne 
undersökning sällan hade någon framträdande plats på högre positioner. Se Stordahl 1990, s. 42-46.

78  Öhman 2011, s. 39, 43.
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ordförande efter Kristina Laskos avhopp och fick bara goda vitsord från 
församlingen.79

Nu står det klart att samelistan tar två mandat i kommunfullmäktige 
i Kiruna. Nästa steg blir att bilda ett parti. – Vi behöver kunna ta in 
medlemmar, säger listettan Ragnhild Svonni.80

Vi vill samverka med andra och vara en del av det samhälle vi lever i. 
Den stundvis hetsiga debatten och de starka åsikter som framförs förs-
vårar detta. Se den samiska kulturen som en tillgång för Norrland. Vi 
vill gärna vara med och hitta bra samverkansformer.81 

Pressmaterialet går även här i linje med hur Ragnhild L. Nystad uppfattat samis-
ka kvinnors ökade politiska engagemang, som hon förklarar träffsäkert med att 
hävda att kvinnor alltmer gått från att fråga: ”[…] «får vi være med?»” till att klart 
uttala: ”«Vi vil være aktivt med» […]”.82

79  VSP 2006, pärm 577, s. 86. Norra Västerbotten 060515.
80  VSP 2006, pärm 581, s. 49. Norrländska Socialdemokraten 060922.
81  VSP 2006, pärm 579, s. 38M. Norrbottens-Kuriren 060704. Signerat: ”Malin Brännström, 

Arvidsjaur, förbundsdirektör i Samernas Riksförbund (Sámiid Riikkasearvi)”
82  Nystad 1995, s. 83.

Malin Brännström. Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 2006, pärm 572, s. 68. Västerbottens Kuriren 
060130. Fotograf: Torbjörn Jacobsson.
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Kvinnors organisering och nätverkande under 2006 var inte per automatik sam-
mankopplat med kvinnokamp för ett mer jämställt svenskt eller samiskt samhäl-
le. Deras engagemang handlade lika gärna om andra frågor: 

Vill riksdagspartierna att renskötseln ska finnas kvar i Härjedalen och 
vad tänker de i så fall göra? Det vill det samiska kvinnliga nätverket 
Aakoe veta. Men de klara svaren lyser med sin frånvaro. Nätverket har 
skickat brev till alla partier i den nuvarande riksdagen och vill ha svar 
[…].83

I andra länder, till exempel Sydamerika och Kanada, har kvinnor i ur-
sprungsbefolkningar organiserat sig för att få sina röster hörda. I Sver-
ige finns ett intresse och ett behov av systerskap och nätverk för samiska 
kvinnor – det har man kommit fram till i den förstudie som gjordes till 
projektet På lika villkor.84

I sin masteruppsats har Adam Öhman visat att representationen av samer i press 
i stor utsträckning görs med koppling till olika typer av konflikter.85 Detta bekräf-
tas också i källmaterialet till denna studie, där det visade sig att det genom åren 
blev allt vanligare att illustrera kvinnor i anslutning till någon typ av konflikt-
tema. Mellan åren 1966 till 2006 ökade andelen konfliktrelaterade artiklar från 
cirka tre och en halv procent till nära nog elva procent. Det ska dock kommas ihåg 
att även om konflikttemat blev mer framträdande med åren, så var ökningen inte 
alls lika markant som den var när det gällde kulturrelaterade ämnen. Det är också 
viktigt att poängtera att konflikterna som beskrevs var av skiftande karaktär och 
också hade varierande innehåll. Exempelvis kunde det röra sig om invecklade re-
lationer samer och svenskar emellan, men också om mer eller mindre komplice-
rade förhållanden inom det samiska samhället. 

- Personligen tycker jag att det är fel att vi samer alltid ska tvingas till 
att försöka bevisa att vår näring tar skada av ingrepp. Kan staten istället 
bevisa att vindkraftverken inte påverkar renarna och rennäringen vore 
det en annan sak, säger Licelott Omma.86

Det är svårt att ha tålamod när man gång på gång kränks av staten, dess 
företrädare och andra samer som är fångade i, och omgärdade av orät-

83  VSP 2006, pärm 580, s. 27. Härjedalen 060810.
84  VSP 2006, pärm 576, s. 6. Östersunds-Posten 060327.
85  Öhman 2011, 27, 35.
86  VSP 2006, pärm 582, s. 59. Västerbottens-Kuriren 061021. 
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tvisa och omöjliga lagar. Inte ens Sametinget, samernas högsta organ 
får gehör när man för fram alla samers rättigheter.87

Etnicitet, kön, identitet – sammanfattande diskussion

Under samtliga undersökningsår konstaterades ett tydligt fokus på kulturella frå-
gor, där teater, konst, litteratur och olika typer av kulturella evenemang fick ökad 
uppmärksamhet sett över tid. En av anledningarna till denna utveckling är av 
strukturell karaktär och kan förklaras med att kvinnliga journalister ökade mar-
kant under undersökningsperioden. Detta hade med stor sannolikhet effekt på 
innehållet i pressmaterialet, då en ökad andel kvinnliga journalister också ökar 
antalet artiklar med ”mjukt” innehåll, där kultur utgör en viktig domän.88 Av de 
signerade artiklarna i källmaterialet ökade andelen kvinnliga journalister/skri-
benter från sex procent under 1966 till fyrtiotvå procent under 2006. Denna kraf-
tiga ökning stämmer väl överens med den allmänna utvecklingen i den svenska 
tidningsbranschen för denna period. 

Utöver detta hade den samiska etnopolitiska mobiliseringen också betydelse 
för benägenheten att uppmärksamma ämnen i anslutning till samisk kultur. I 
strävan efter att skapa en samisk samhörighetskänsla ingick även en medveten 
ansträngning för att uppgradera samisk konst och kultur, med förhoppningen att i 
förlängningen åstadkomma en stark, kollektiv samisk identitet.89 Arbetet med att 
förbättra och lyfta fram den samiska identiteten förde med sig en ökad nyfikenhet 
och ett ökat intresse för samisk kultur också hos den icke-samiska befolkningen, 
vilket i sin tur ledde till att samiska frågor fick högre status än vad som tidigare 
varit fallet.90 Det ligger nära till hands att förmoda att denna statushöjning också 
ledde till ökad uppmärksamhet och en större benägenhet att lyfta fram samisk 
kultur i svensk press. 

Ytterligare en kontextuell förklaring till den ökade uppmärksamheten för kul-
turfrågor är det faktum att den svenska kvinnorörelsen växte sig starkare under 
1970-talet. Delar av kvinnorörelsen fokuserade på att åstadkomma en uppvärde-
ring av traditionellt kvinnliga områden som exempelvis hushålls- och handar-
bete.91 Att uppmärksamma ”mjuka” områden har alltså varit en generell tendens 
också när gäller delar av etniskt svensk kultur.

87  VSP 2006, pärm 572, s. 145. Västerbottens Kuriren 060203.
88  Djerf Pierre och Löfgren Nilsson 2004, s. 82.
89  Lantto 2000, s. 8; Stordahl 1998 [1996], s. 89; Åhrén 2008, s. 63-64.
90  Åhrén 2008, s. 142-144.
91  Christina Florin, Lena Sommestad, och Ulla Wikander (red.), Kvinnor mot kvinnor. 

Om systerskapets svårigheter. Norstedt, Stockholm 1999, s. 227-231.
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Under året 1986 framträdde Tjernobyl som den enskilt största händelsen i 
pressens rapportering kring samiska frågor. Samiska kvinnors representation i 
artiklar från pressklippsarkivet som på ett eller annat sätt fokuserade på kärn-
kraftsolyckan i Tjernobyl kan framförallt ses i ljuset av två centrala diskurser som 
baseras på dels etnicitet, dels kön. Dessa verkar vid en första anblick separerade, 
men flätas vid en närmare analys samman och påverkar varandra. Etnicitetsdis-
kursen var exempelvis tydligt kopplad till den praktiska renskötseln och det fanns 
en stark tendens att skriva fast det samiska i anslutning till renskötseln som med-
elpunkt. Samiska kvinnor blev genom texter och bilder i källmaterialet synonyma 
med renskötande kvinnor, vilket samtidigt placerade dem på en marginaliserad 
position mot bakgrund av att renskötseln uppfattades och skrevs fram som en i 
huvudsak manlig sysselsättning. Renskötseln som etnicitetsmarkör bidrog med 
andra ord till att kvinnors deltagande poängterades som perifer i jämförelse med 
männens, och etnicitetsdiskursen blev därmed på samma gång könskodad. Detta 
kan tolkas i intersektionella termer, där det just poängteras att kategorier aldrig 
står isolerade, utan är relaterade och sammanflätade med andra.92 

I svensk press ”görs kön” genom att kvinnors uttalanden kring könsstereoty-
per lyftes fram i de journalistiska texterna. I beskrivningarna tog kvinnorna fasta 
på skillnaderna mellan män och kvinnor i det samiska samhället, där männen 
beskrevs som obenägna att diskutera problem och svårigheter, medan kvinnorna 
var de som gav uttryck för oro och framtidsångest. Psykologen Niclas Kaiser har 
visat att det råder en ”machokultur” inom dagens renskötande samhälle, som 
bland annat får som konsekvens att det inte är legitimt att uttrycka svagheter eller 
känslor i den utsträckning som de upplevs, bland manliga renskötare.93 Även om 
Kaisers intervjuer avser renskötare i ett nutida samhälle, går det inte att utesluta 
att en liknande inställning till känslouttryck rådde vid tiden för Tjernobylolyckan. 
Männens tystnad kan i så fall tolkas som ett sätt för den renskötande mannen 
ifråga att förhålla sig till och inrätta sig i rådande maskulinitetsdiskurs. 

I sammanhanget bör det också noteras att artiklarna i pressklippsarkivet var 
skrivna av såväl kvinnliga som manliga journalister. Om man ska relatera detta 
till forskning kring journalistikens kön så har kvinnor visat sig vara mer benägna 
att skriva om ”mjuka” områden än män, vilket skulle kunna förklara varför äm-
nesområden som belyser känslor och oro var vanligt förekommande i det under-
sökta källmaterialet.94 Den oro som kvinnorna uttryckte inför framtiden och hotet 
mot renskötselns överlevnad kan också kopplas till den roll som kulturbärare som 

92  Carbin och Tornhill 2004, s. 113.
93  Niclas Kaiser, Mental health problems among the Swedish reindeer-herding Sami 

population in perspective of intersectionality, organisational culture and acculturation. 
Artikel 4. Department of Clinical Sciences, Umeå University, Umeå 2011, s. 8-9.

94  Djerf Pierre och Löfgren Nilsson 2004, s. 82.
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tillskrivs samiska kvinnor. Att vara den som ansågs vara ansvarig för den samiska 
kulturens överlevnad och vidareförmedling, innebar i det perspektivet att den ho-
tade kulturen blev en fråga som i första hand tillhörde kvinnor. 

Resultaten visar att det under samtliga undersökningsår var vanligt att por-
trättera samiska kvinnor genom personliga levnadshistorier, där vardagsdetaljer 
och historiska tillbakablickar varvades med samhällsskildringar sett ur kvinnor-
nas perspektiv. Innehållet i denna typ av artiklar var skiftande vid de olika åren, 
där framförallt äldre kvinnor inom en renskötarkontext stod i fokus under 1966, 
medan det var vanligare att skildra varierande ålderskategorier och livssituatio-
ner under 1986. Under det sista undersökningsåret, 2006, inriktades dessa per-
sonporträtt på att beskriva kvinnornas positioner i det föränderliga samiska och 
svenska samhället där frågor om identitet utgjorde ett centralt tema. En skillnad 
kan noteras när det gäller den journalistiska formen, nämligen att kvinnor själva 
uttalade sig i allt högre utsträckning ju längre fram i tiden vi kommer. Under den 
första undersökningsperioden talade man om kvinnorna, medan det i artiklarna 
under det sista undersökningsåret framträder en tydligare samisk röst. Detta 
innebär samtidigt en känsla av att de skildrade kvinnorna bidrog till att skapa 
bilden av sig själva, som genom deras delaktighet också uppfattades som erfa-
renhetsbaserad och därmed mer verklighetstrogen.95 Makten att avgöra vad som 
skulle publiceras ur en intervju låg dock i slutändan hos journalisten snarare än 
hos informanterna. 

Även om personporträtten till viss del hade olika innehållsmässiga inriktning-
ar vid de olika åren, hade de gemensamt att samiska kvinnor framställdes som 
annorlunda än etniskt svenska kvinnor. Den bild som läsaren fick ta del av gav inte 
bara en uppfattning om vad samiska kvinnor var, utan också vad etniskt svenska 
kvinnor inte var. Med denna retorik bidrog representationerna av samiska kvin-
nor i svensk press till definitionen av etniskt svenska kvinnor genom att fungera 
som deras motsats, med avvikande erfarenheter. Detta resonemang har också an-
förts av Edward Said, som menar att beskrivningar av De Andra fyller en viktig 
funktion i konstruktionen av den egna identiteten och därmed i gränssättandet 
mellan Vi och Dom.96 

Under det första undersökningsåret får kvinnors inträde på svensk arbets-
marknad relativt stort utrymme i pressen, ett fenomen som inte tycks lika relevant 
att uppmärksamma under vare sig 1986 eller 2006. Kvinnors ökade engagemang 
inom yrken utanför renskötseln kan tolkas både utifrån renskötselns rationalise-
ring, samhällelig utveckling och förändrade genusrelationer inom såväl samisk 
som svensk kontext. Ur ett perspektiv kan man tänka sig att kvinnor försökte vara 

95  Se Wallach Scott 1999, s. 777; Simonsen 2007, s. 35.
96  Said 2004 [1978], s. 64, 88.
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kvar inom den aktiva renskötseln, för att slippa söka andra jobb eller eventuellt 
flytta.97 Sett ur ett annat perspektiv kan kvinnors inträde i lönearbete även ses 
som en strategi, och inte nödvändigtvis som en förlust. Kvinnors inkomster fick 
stor betydelse för hushållens möjligheter att fortsätta att bedriva renskötsel. Att 
som kvinna i ett renskötarhushåll lönearbeta och därigenom kunna bidra eko-
nomiskt, var sannolikt också ett sätt att säkerställa de egna möjligheterna till en 
fortsatt livsstil inom en renskötande kontext. 

Mediediskurser har förmågan att förmedla texter och bilder som på en och 
samma gång möjliggör, men också begränsar kunskapsförmedlingen om ett spe-
cifikt ämnesområde. Det är dock viktigt att komma ihåg att diskurser är lika gil-
tiga och närvarande i det som uttrycks som i det som inte uttrycks.98 Resultaten 
i detta kapitel visar att vi genom svensk press uppmuntras att uppfatta samiska 
kvinnor som engagerade inom renskötseln, som reflekterande individer som reso-
nerar kring sina subjektspositioner inom det samiska och det svenska samhället 
och som kvinnor vars samiska bakgrund och etnicitet gjort dem starka och infly-
telserika. Däremot får vi veta väldigt lite om deras positioner inom det svenska 
samhället, exempelvis hur de resonerade kring etniskt svenska högtider, svensk 
politik, det svenska skolsystemet och så vidare, som de ju också var en del av. 
I materialet osynliggjordes skillnader mellan olika kvinnors liv, och istället för-
medlade framställningarna i svensk press en bild av samiska kvinnor som lika 
varandra, med sinsemellan jämförbara egenskaper. En föreställning om ”medel-
samekvinnan” konstruerades, som tolkades i relation till västvärldens standard 
utan att för den sakens skull ta hänsyn till varierande samiska perspektiv och 
utgångspunkter.99 Det resonemang som framhålls av sociologen Avtar Brah tyd-
liggör denna problematik:

[a] group identified as culturally different is assumed to be internally 
homogeneous, when this is patently not the case. […] In other words, 
ethnicist discourses seek to impose stereotypical notions of ”common 
cultural need” upon heterogeneous groups with diverse social aspira-
tions and interests.100

Samiska kvinnor representerades i relation till organisering och politik under 
samtliga undersökningsår. I källmaterialet tecknades en bild av kvinnorna som 
alltmer politiskt aktiva, där deras positioner inom politik och organisationer blev 

97  Se Beach 1982, s. 132.
98  Fairclough 1995, s. 58; Michel Foucault, ”Diskursen ska inte uppfattas som…” i Thomas Götselius och 

Ulf Olsson (red.). Diskursernas kamp. Brutus Östlings bokförlag, Eslöv 2008 [1994], s. 181.
99  Mohanty 1984, s. 351.
100  Avtar Brah, Cartographies of diaspora. Contesting identities. Routledge, London 1996, s. 100.
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högre över tid. Deras uppdrag som partiledare eller organisationsordförande led-
de också till att de blev citerade i större utsträckning. I den svenska riksdagen var 
fyrtiosju procent av ledamöterna kvinnor år 2006.101 Om vi förmodar att kvinno-
rörelsens ansträngningar att uppnå jämställdhet inom det svenska samhällets po-
litiska strukturer också haft påverkan inom samisk politik, vore det lätt att förstå 
den ökade kvinnliga representationen inom ämnet politik/organisation. En när-
mare titt på könsfördelningen bland svenska Sametingets ledamöter visar dock 
att endast tjugofyra procent av dem var kvinnor.102 I Norge, där kvinnorepresen-
tationen i Sametinget också av tradition varit låg, har den låga andelen förklarats 
genom kvinnors behov av ökat stöd för att våga ta steget och engagera sig politiskt. 
Mäns behov av denna typ av stöd framstår inte som lika stort.103 Efter riktade in-
satser inför det norska sametingsvalet 2005 ökade dock antalet kvinnor markant, 
och utgjorde efter valet 51 procent av de trettionio ledamöterna.104

Andrea Amft menar att samiska kvinnor inte har möjlighet att engagera sig 
politiskt utifrån sin samiska position och samtidigt agera i egenskap av kvinna. 
Kvinnor som gör detta, hävdar Amft, löper risken att utdefinieras ur den etniska 
(samiska) gruppen. För att betraktas som ”riktig” same måste samiska kvinnor 
undvika politiskt engagemang och underordna sig själva som kvinnor, och bi-
drar därför själva ”till sin egen marginalisering och hjälper till att upprätthålla 
sin underordnade position i det samiska samhället.”105 Resultaten i föreliggande 
undersökning visar dock, i motsats till Amfts resonemang, att samiska kvinnor 
under tiden för föreliggande undersökning agerade utifrån politiska positioner på 
samma gång som de mycket väl kunde vara engagerade i frågor som rörde kön, ge-
nus och/eller jämställdhet. Detta samtidigt som de framställdes som ”autentiska” 
samiska kvinnor i de journalistiska texterna. Politik och organisering, hävdar jag, 
bör istället ses som teman som användes just för att beskriva samiska kvinnor au-
tenticitet, vilket tydliggjordes allt oftare ju längre fram i undersökningsperioden 
det rörde sig om. 

Den samiska etnopolitiska rörelsen gjorde sig påmind på många olika håll i 
de undersökta artiklarna och var ett tema som rörde sig tvärs över många av de 
uppmärksammade områdena. Genom både text, men framförallt bild, manifeste-
rades den samiska etniciteten genom samiska markörer som smycken, kläder eller 
liknande. Balansen mellan att uttrycka stolthet för den samiska etniciteten och 
kulturen å ena sidan, och att reproducera en stereotyp bild av den samiska kvin-
nan å andra sidan, är hårfin. Stereotyper som sådana fungerar som ett effektivt 

101  ”Kvinnor i riksdagen”. Informationsenheten, Sveriges riksdag, 2006.
102  Sametingets jämställdhetsprogram, 2004, s. 7. 
103  Torunn Pettersen, Jorunn Eikjok, och Aili Keskitalo, Vil de ikke eller slipper de ikke til? En undersøkelse av 

den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Sámi instituhtta, Kautokeino 2002, s. 96-97.
104  Kuokkanen 2007, s. 77.
105  Amft 2000, s. 194.
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hjälpmedel för att möjliggöra struktur och mening i individens vardag. Genom att 
beskriva människor genom stereotyper, skapas gränser som definierar vad någon 
är och inte är. De speglar inte alltid verkligheten, men existerar likväl och uttrycks 
dagligen på varierande sätt.106 Riskerna med stereotypa representationer är att de 
fungerar som reducerande samtidigt som de normaliserar och fixerar ”skillnad”. 
Vidare tenderar stereotyper att skapa åtskillnad mellan det normala och onor-
mala, det önskvärda och det oönskade, det tillåtna och det otillåtna, där allt som 
inte anses höra till stereotypen riskerar att exkluderas ur beskrivningarna.107

Det bör noteras att även om många av de representationer av samiska kvinnor 
som framträdde i källmaterialet framstod som liknande under de olika tidspe-
rioderna, betyder det inte att de haft samma betydelse vid alla tillfällen. Att bära 
samiska symboler och markera samisk etnicitet behövde till exempel inte betyda 
samma sak 1966 som 2006. Om vi vill försöka förstå meningen med representa-
tionerna och utforska historisk förändring, krävs en kontextualiserad analys. Två 
fenomen som framstår som liknande kan mycket väl vara fundamentalt olika, och 
kan därför inte per automatik behandlas eller tolkas identiskt.108 

Som nämnts i avhandlingens bakgrundskapitel, florerade ”Lapp ska vara 
lapp”-ideologin i Sverige under den första delen av 1900-talet. Denna politiska 
utgångspunkt hävdade att den samiska befolkningen företrädesvis skulle ägna sig 
åt renskötsel och i möjligaste mån bibehålla ett nomadiskt levnadssätt. Uppfatt-
ningen ledde i sin tur till att en stereotypisk bild av det samiska etablerades. Sa-
miska symboler och etniska markörer kopplades enligt stereotypisk modell ihop 
med uppfattningen om den renskötande samen, och stereotypa beskrivningar 
ledde till reproducerandet av desamma. Begreppet intertextualitet är aktuellt i 
sammanhanget, eftersom stereotypa beskrivningar av samiska kvinnor leder till 
etablerandet av en officiell ”sanning” som rättfärdigar ett fortsatt stereotypise-
rande i framtida artiklar. Man gör som man gör för att man gjort som man gjort.109 

Makten att definiera vad som var samiskt låg dock inte bara hos enskilda 
journalister eller hos tidningsbranschen i stort. Också kvinnorna själva kunde 
påverka hur de ville bli representerade, och hade därigenom möjlighet att bidra 
till att diskursen förändrades. Kvinnorna hade makten att avgöra vilket språk 
och vilka meningsbärande tecken de ville använda, vilket efterhand öppnade för 
nya diskursordningar.110 I källmaterialet framgick det att kvinnorna själva valde 
att kommunicera sin samiska identitet genom att använda sig av symboler och 
tecken som särskiljde den samiska etniciteten från andra etniciteter. Det sätt på 

106  Eriksen 1998, s. 33-36.
107  Hall 2011a [1997], s. 258; Brune 2004, s. 255-256.
108  Mohanty 1984, s. 347.
109  Fairclough 1992, s. 133-136; Brune 2000, s. 15.
110  Norman Fairclough, Language and power, Longman, London 1989, s. 172.
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vilket samiska kvinnor skildrades i svensk press kan därför förklaras genom både 
kvinnornas önskan att markera det samiska, och journalisters antagande om att 
samiska kvinnor borde representeras på ett sätt som korresponderade med en ste-
reotyp bild av en samisk person.111 I vilken utsträckning det ena eller det andra al-
ternativet var dominerande varierade sannolikt mellan individers uppfattning om 
den egna identiteten, samhällelig kontext, dominerande diskurser och inte minst 
mellan olika strategier i varje specifik situation.112

111  Exempelvis skriver Lena Aléx om ett tillfälle där en journalist valde bort att skildra 
en samisk kvinna för att hon ansågs vara för vacker. Se Aléx 2006, s. 883.

112  Wikström 2009, s. 75; Spivak 1993, s. 3-4.
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5. samiska kvinnor i tidskriften samefolket

I detta kapitel visas hur bilden av samiska kvinnor konstruerats och förmedlats 
i den samiska tidskriften Samefolket under åren 1966/67, 1986 och 2006. Inled-
ningsvis ges en kortfattad introduktion till ämnesområdet minoritets- och ur-
folksmedier, som är de kategorier av press som Samefolket sorteras till. Därefter 
presenteras de teman som visat sig vara mest förekommande i tidskriften under 
tidsperioden. Citat och exempel ur tidskriften utgör grunden för analyserna, som 
diskuteras, teoretiseras och sammanfattas i kapitlets avslutande del.

Minoritets- och urfolksmedier

Genom att studera minoritetsmedier skapas möjligheter att förstå och få en upp-
fattning om relationer mellan minoritet- och majoritetsgrupp i olika historiska 
kontexter.1 Medier som befinner sig vid sidan av majoritetsdiskursen har ibland 
betraktats som ett störande element för minoriteters assimilation in i majoritets-
kulturens samhälle. Å andra sidan har den också uppfattats som ett verktyg för att 
behålla, konstruera och utveckla etniska gruppers självuppfattning. Minoritets-
medier öppnar för större möjligheter till självbestämmande, och tillhandahåller 
alternativa representationer som motvikt till de generella tendenserna att belysa 
frågor utifrån ett majoritetsperspektiv. Många gånger misslyckas majoritetsme-
dier med att förmedla nyheter på ett sätt som är accepterat också bland samer, 
vilket uppmärksammas av medieforskaren Sari Pietikäinen: 

Although the same topics, e.g. reindeer, might be covered in the main-
stream media, the perspective adopted in Sami media was different. 
There, the focus is on the people and their lives, whereas the main-

1  Pietikäinen 2008a, s. 174.
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stream media were perceived to give more attention to the various au-
thorities and officials.2 

Mediers makt över människors kunskap och attityder innebär också att dess bety-
delse för utformandet av diskurser inom olika områden är stor. Detta sker exem-
pelvis genom att etniska minoriteter framställs utifrån en grundläggande uppdel-
ning (om än inte nödvändigtvis negativ) mellan Vi och Dom, där den dominerande 
mediediskursen bygger på konsensus, och alternativa perspektiv inte ges utrymme.3 
För individer som definierar sig själva som tillhörande den etniska majoriteten 
finns otaliga möjligheter att känna igen sig själva och relatera till de bilder som 
framställs i majoritetsmedierna. Många olika representationer framträder och er-
bjuder en uppsjö av möjligheter till identifikation. Minoriteter däremot beskrivs 
istället på ett begränsat sätt med återkommande stereotypa inslag, inte sällan ge-
nom beskrivningar som individer inom minoritetsbefolkningen inte kan känna 
igen sig i.4 

I minoritetsmedier erbjuds däremot en plats där självrepresentation ges ut-
rymme att utvecklas, med ett begränsat inflytande från majoritetskulturens nor-
mer och värderingar. Här skapas, som Ylva Brune poängterat, ”[…] möjligheter att 
deltaga i ett offentligt samhälle där man är själv med och bestämmer villkoren”.5 
Likväl är minoritetsmedier alltid beroende av det samhälle och den kontext inom 
vilken den produceras. Möjligheterna till ekonomiskt stöd samt förhållningssätt 
inom minoritetspolitik är av stor betydelse, och minoriteters politiska och sociala 
kamp kan ofta reflekteras genom hur deras chanser att skapa och utveckla egen-
producerade medier ser ut. Samtidigt som minoritetsmedier skapar en plattform 
för ett kollektivt identitetsbyggande, finns också en risk att representationer av 
den egna gruppen leder till konstruktion och reproducerande av homogena be-
skrivningar.6 Av denna anledning är det viktigt att komma ihåg att Samefolket 
inte representerar den allmänna uppfattningen hos en hel etnisk grupp, eller som 
Sari Pietikäinen uttrycker det: ”The ethnic media are not a homogeneous voice of 
the ethnic communities, which, in turn, are not reducible to a single voice, opinion 
or pattern of media usage”.7 Ett enskilt medium, i detta fall Samefolket, kan följ-
aktligen inte förmodas representera någon bredare generell samisk ”åsikt”, men 

2  Pietikäinen 2008a, s. 181.
3  Teun A. Van Dijk, ”New(s) racism: A Discourse Analytical Approach” i Simon Cottle (red.), Ethnic Minorities 

and the Media. Changing Cultural Boundaries. Open University Press, Buckingham 2000, s. 37.
4  Elizabeth S. Bird, ”Indians are Like That. Negotiating Identity in a Media World” i 

Karen Ross och Peter Playdon (red.), Black marks. Minority Ethnic Audiences and 
Media. Ashgate, Aldershot 2001, s. 120-121. Pietikäinen 2000, s. 122.

5  Brune 2000, s. 38.
6  Pietikäinen 2008a, s. 177-178.
7  Ibid., s. 178.
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kan däremot fungera för att identifiera vilka ämnen som anses viktiga att upp-
märksamma för varje specifik historisk period.8 

I urfolksmedier är givetvis ämnen som berör urfolksfrågor betraktade som 
särskilt viktiga att uppmärksamma. Ursprungsfolkets egen medieproduktion 
öppnar möjligheter att utmana stereotypa, romantiserade bilder som konstrueras 
oreflekterat inom majoritetsmedierna, bilder som ofta riskerar ha en negativ på-
verkan på många individers liv.9 Kulturella frågor, landrättigheter och traditio-
nella levnadssätt är teman som ofta lyfts fram som angelägna, och diskussioner 
om relationerna mellan ursprungsfolk och majoritetsbefolkning utgör vanligtvis 
också en väsentlig del av medieinnehållet. Urfolksmedier belyser ofta identitets-
politik och identitetskonstruktion genom att utmana och utvärdera dominerande 
politiska strukturer, både på nationell och på internationell nivå, och Samefolket 
är inget undantag.10 

Samisk nyhetsproduktion har tidigare beskrivits ha två huvudsakliga syften: 
att å ena sidan fungera som informationsspridare, och att å andra sidan bidra till 
att utveckla det samiska samhället.11 När det gäller Samefolket gjordes redan i 
tidskriftens begynnelse klart att den utöver uppdraget att förmedla information 
också skulle ha som ambition att belysa olika frågor av vikt för det samiska sam-
hället. Granskning av svensk samepolitik, reportage om betydelsefulla samiska 
personer, uppmärksammande av samisk kultur samt skildring av utvecklingen 
inom renskötseln har ända från start hört till de ämnesområden som tidskriften 
ämnat förmedla till sina läsare.12 

I Sveriges fall har samiska medier spelat en avgörande roll för den etnopo-
litiska mobiliseringen och i formandet av en samisk kollektiv identitet.13 En av 
de viktigaste målen med den samepolitiska mobiliseringen har varit att skapa en 
känsla av ”samiskhet”. Den ”samiskhet” som tidigare bestått i ett stort antal olika 
identiteter utvecklades till att bli en tydligare kollektiv identitet, uttryckt genom 
symboliska konstruktioner såsom den samiska flaggan, den samiska nationalda-
gen och inte minst Sápmi som symboliskt begrepp. Samiska medier har bidragit 
och bidrar fortfarande till konstruktionen av denna gemensamma identitet, som 
är uppenbart fördelaktig när det gäller att framstå som en enad grupp i politiska 
och juridiska beslut.14

8  Lantto 2000, s. 20.
9  Pamela Wilson och Michelle Stewart (red.), Global Indigenous Media. Cultures, 

Poetics, and Politics. Duke University Press, Durham 2008, s. 3.
10  Pietikäinen 2008a, s. 181; Wilson och Stewart 2008, s. 5; Grewal 2003, s. 66.
11  Pietikäinen 2008a, s. 181. Eli Skogerbø, ”Sami Media - Identity Projects in a Changing Society” i Karen Ross 

och Peter Playdon (red.), Black marks. Minority Ethnic Audiences and Media. Ashgate, Aldershot 2001, s. 167.
12  Lantto 2003, s. 45.
13  Lantto 2000, s. 19; Lantto 2003, s. 45; Pietikäinen 2008a, s. 174, 181.
14  Lantto 2000, s. 8-9; Pietikäinen 2008b, s. 199.
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Att vara enade är dock inte alltid så lätt som det låter. Språkfrågan är en av 
stötestenarna. Samefolket innehåller företrädesvis artiklar på svenska, vilket i sig 
är resultatet av politiska processer. Som en följd av assimileringsprocesser och 
diskriminerande samisk politik under 1800- och 1900-talen förlorade en stor del 
av samerna kunskaper i samiska, och majoriteten av den samiska befolkningen 
talar idag inget samiskt språk.15 Mot bakgrund av denna utveckling har arbetet 
med att revitalisera det samiska språket ansetts som en av de viktigare uppgif-
terna för samiska medier i Sápmi under andra halvan av 1900-talet och framåt.16  
Samiska medier har bidragit till skapandet och upprätthållandet av en kollektiv 
samisk identitet, bland annat genom att publicera på samiska språk, men detta 
innebär andra typer av komplikationer. Att använda samiska språk i medierna 
får som konsekvens att många människor inte kan ta del av det publicerade mate-
rialet, helt enkelt för att de inte förstår språket. De flesta samisktalande är äldre 
och användandet av samiska språk leder automatiskt till att de som inte har de 
nödvändiga språkkunskaperna inte heller kan ta del av den samiskspråkiga me-
dier som står till buds. Språkfrågan har lett till en uppdelning inom den samiska 
gruppen mellan de som har och de som inte har kunskap i samiska språk, vilket 
försvårar strävandet efter en kollektiv identitet och i vissa fall också innebär en 
källa till konflikt.17 

Samefolket har under hela den undersökta perioden varit officiellt organ för 
SSR. Även om förbundet sedan bildandet 1950 haft ambitionen att tillvarata sa-
miska intressen på bred front, bör man komma ihåg att den huvudsakliga in-
riktningen för verksamheten är och har varit rennäringsrelaterade frågor. Detta 
speglas också i tidskriftens innehåll, där renskötseltematik fått stort utrymme 
genom åren. Den enade samiska fronten, som det uttrycks i Samefolket, inklude-
rar därmed inte nödvändigtvis alla samiska grupper i lika stor utsträckning, och 
de samer som står utanför renskötseln ser inte nödvändigtvis Samefolket som en 
självklar arena för sina intressen.18 

Kvinnor i skymundan – 1966/1967

Under det första nedslaget för undersökningen var det ovanligt att kvinnor fram-
ställdes i tidskriften överhuvudtaget. De flesta områden karakteriserades av att 
det samiska samhället gestaltades utifrån männens perspektiv. I de fall kvinnor 

15  Skogerbø 2001, s. 158, 161.
16  I realiteten handlar det inte om ett samiskt språk, utan om nio olika varieteter. Se kapitel 3 

för en närmare beskrivning av de olika samiska språken. Från och med 2006 har Sametingets 
kulturråd endast beviljat presstöd om minst 25% av Samefolkets innehåll författats på 
samiskt språk. Se Sametinget kulturpolitiska handlingsprogram 2007-2009, s. 4.

17  Pietikäinen 2008a, s. 185-186. Skogerbø 2001, s. 170.
18  Lantto 2000, s. 20.
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trots allt uppmärksammades var en fjärdedel av artiklarna relaterade till skol- och 

utbildningsfrågor (se tabell 3). 

Att kvinnor tog studenten eller vidareutbildade sig på annat sätt framställdes som 
viktiga händelser och uppmärksammades genom bilder på kvinnor iklädda stu-
dentmössor samt texter där kvinnornas studieprestationer noterades. 

En kvartett jämtländska sameungdomar har i vår på olika läroanstalter 
avlagt studentexamen. Vi gratulerar: Eva Nilsson, Vallbo, Studentexa-
men vid Östersunds h.a.l. Hon ämnar söka in vid G.C.I., men har även 
annan utbildning i beredskap. Inga Britt Blind, Ljungdalen. Studentexa-
men vi Östersunds h.a.l., och hon har planer att fortsätta studierna vid 
universitet.19

Benägenheten att representera kvinnorna i samband med skola och/eller utbild-
ning kan förklaras utifrån olika perspektiv. Den samiska skolfrågan hade debat-
terats flitigt under de föregående decennierna, med en uttalad vilja från politiskt 
håll att förbättra kvaliteten på nomadskolan så att den nådde samma nivå som 

19  Samefolket 1966, nr. 6-7, s. 133. 

Tabell 3. Textinnehåll i artiklar där samiska kvinnor är närvarande. (N=512 ) 

1966/67 1986 2006 

N % N % N %

Slöjd 6 12.2 16 6.4 7 3.3

Renskötsel 2 4.1 3 1.2 - -

Familj/barn/relationer/hushåll 1 2 23 9.2 36 17 

Skola/utbildning 12 24.5 35 13.9 16 7.5

Forskning - - - - 9 4.2

Idrott - - 14 5.6 5 2.4

Yrkesarbete 7 14.3 30 12 4 1.9

Organisering/politik/konflikt 7 14.3 45 17.9 38 17.9

Teater/konst/film/media/litteratur 6 12.2 52 20.7 65 30.7
Personliga porträtt/vardagsskildringar/
samhälle/historisk tillbakablick 7 14.3 19 7.6 23 10.8

Tro/religion 1 2 3 1.2 1 0.5

Tjernobyl: - -

   a) renskötsel - - 4 1.6 1 0.5

   b) organisering/politik - -

   c) annat relaterat  - - 1 0.4

Övrigt/oklart - - 6 2.4 7 3.3

Totalt 49 100 251 100 212 100

Källa: Samefolket, årgångarna 1966/1967, 1986, 2006.

Tabell 3. Textinnehåll i artiklar där samiska kvinnor framställs i Samefolket. (N=512)

Källa: Samefolket, årgångarna 1966, 1967, 1986 och 2006.
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övriga svenskars utbildning. Detta arbete påbörjades redan på 1940-talet, men 
fick inte genomslag förrän under 1960-talet.20 År 1962 genomgick nomadskolan 
stora förändringar i samband med den grundskolereform som genomdrevs inom 
svenskt utbildningssystem.21 Nomadskolan som institution har dessutom en vik-
tig plats i ett samiskt kollektivt minne och återkommer som samtalsämne bland 
många samer.22 Det intresse för skolfrågor som kom till uttryck i tidskriften bör 
ses mot bakgrund av den skolpolitiska utveckling som rådde under tidsperioden. 
Uppmärksamheten för skolfrågor var också nära förknippad med de rationali-
seringsprocesser som pågick inom rennäringen under 1960-talet. Som påpekats 
i tidigare kapitel ledde dessa till förändrade förutsättningar för de renskötande 
samernas familjer. Många renskötare tvingades lämna renskötseln då blev ohåll-
bart att driva en verksamhet där kraven på lönsamhet hela tiden ökade. Rensköt-
seln som näring klarade inte att inkludera de renskötare som ville vara aktiva 
om de inte uppnådde kraven på ökad ekonomisk avkastning. I denna rationali-
seringsprocess blev omställningen störst för kvinnorna, som antingen valde el-
ler tvingades söka sig andra sysselsättningar.23 Andrea Amft har hävdat att de 
förändrade förutsättningarna också gjorde att föräldrar bedömde att deras barn 
behövde utbildas inom det svenska skolsystemet för att ha en chans att etablera 
sig på den svenska arbetsmarknaden. Denna uppfattning bidrog till att familjer 
flyttade till större tätorter i högre utsträckning än tidigare.24 Familjens betydelse 
för den enskilde studenten var ett återkommande inslag när kvinnors studiebana 
beskrevs i tidskriften.

I ett hyresrum i gamla staden i Stockholm sitter Ellen Simma, när 
Samefolket – tyvärr i senaste laget – ringer för att höra om hennes stud-
ieplaner. Hon är från Idivuoma i Karesuando och tillhör en stor syskon-
skara av vilka många gått studievägen och nått beaktansvärda resultat. 
Fadern är förre ordningsmannen i Lainiovuoma, Henrik Simma, en 
hövding i sin by. Flera av sönerna fortsätter i faderns yrke och en är vice 
ordningsman i byn.

- Vad läser Du nu, frågar vi Ellen. 

- Ja just nu går jag en propedeutisk (grundläggande) kurs i juridik. […].

- Blir det fortsatta juridiska studier?

20  Henning Johansson, Samerna och sameundervisningen i Sverige. 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1977, s. 25.

21  Sjögren 2010, s. 136,139; Nutti 2010, s. 11-12. Beteckningen ”nomadskola” ändrades till 
”sameskola” efter förslag i proposition 1976/77:80 om insatser för samerna.

22  Blind 2006, s. 551.
23  Pelto 1987, s. 137-138; Amft 2000, s. 63; Ledman 2005, s. 213-215; Aléx 2006, s. 883.
24  Amft 2000, s. 56-57.
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- Jag har nog funderat på det, med det blir nog samhällsvetenskapliga 
studier, som så småningom skall resultera i pol. mag. examen.25

I ovanstående citat framträder en släktskapsdiskurs där representationen inte 
bara handlade om kvinnan ifråga, utan också om hennes släktskap och ursprung. 
Tidigare forskning har visat att släktens funktion är av stor betydelse inom den 
samiska kulturen, i synnerhet bland den renskötande befolkningen. Det krävs att 
en individ föds inom en släkt med renskötselrättigheter för att alls ha möjlighet 
att ägna sig åt renskötsel och det är släkten som har i uppdrag att förmedla önsk-
värda normer och värderingar som fostrar barnen in i ett större samiskt kollek-
tiv.26 Mot bakgrund av detta blir också positionerandet utifrån släktskap viktigt, 
vilket framgår tydligt när kvinnors studieframgångar beskrivs i källmaterialet. 

Under 1960-talet genomfördes nationella satsningar för att framförallt gifta 
kvinnor skulle bli mer integrerade på arbetsmarknaden. I mitten av decenniet 
anordnade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) olika vuxen- och omskolningsutbild-
ningar som man hoppades skulle leda till att kvinnor i Sverige täckte den brist på 
(manlig) arbetskraft som rådde i landet.27 I källmaterialet finns flera exempel på 
dessa utbildningar, där statlig arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck genom 
att samiska kvinnor erbjudits plats på riktade arbetsmarknadssatsningar.

Arbetsmarknadsstyrelsen har anordnat en kurs i sameslöjd för kvinnor 
i Lannavaara. Kursen ligger inom länsarbetsnämndens program i fråga 
om omskolning inom nordbyarna.28

Genom arbetsmarknadsutbildningen har också vissa insatser kunnat 
göras för att förbättra situationen inom bl.a. rennäringen. För inom 
rennäringen verksamma samer har anordnats kurser i slakt och för un-
dersysselsatta män och hemmafruar har ett flertal kurser i slöjd anord-
nats. Härigenom har förutsättningarna till binäringsinkomster kunnat 
förbättras för sådana personer som ej bedömts kunna beredas arbete i 
öppna marknaden.29

25  Samefolket 1967, nr. 2, s. 45-46. 
26  Nordin 2007, s. 59; Asta Balto, Samisk barneoppdragelse i endring. Ad 

Notam, Oslo 1997, s. 67-68. Se även Svonni 1996, s. 114-115.
27  Jonas Olofsson och Ingela Schånberg, ”Brist på arbetskraft. Arbetsmarknadens kvinnonämnd och 

Arbetsmarknadens yrkesråd och kvinnors yrkesutbildning 1951-1973” i Jonas Olofsson och Ingela 
Schånberg (red.), Yrkesutbildningen i går och i dag. Studentlitteratur, Lund 2000, s. 88; Ingela 
Schånberg, ”SAF och genusordningen. Från kvinnokollektiv till individuella könsvariationer 1948-1973” 
i Josephine Askegård, Kjersti Bosdotter och Klaus Misgeld (red.) Kvinnor tar plats. Arbetsmarknad 
och industriarbete på 1900-talet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm 2002, s. 119.

28  Samefolket 1966, nr. 3-4, s. 99.
29  Samefolket 1967, nr. 11-12, s. 219.
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I Arjeplog har en tenntrådskurs organiserats med hjälp av AMS-bidrag. 
Same-Ätnams slöjdutskotts ordförande Arvid Kaddik kunde i samråd 
med länsarbetsnämnden i Luleå starta kursen den 18 september. Le-
dare är Marianne Nilsson, Jokkmokk.30

Som en liten uppmuntran för 16 veckors idogt strävande har tio same-
fruar från Övre och Nedre Soppero och Lannavaara gjort en studieresa 
till Jokkmokk och Luleå. De har deltagit i en fortbildningskurs i sames-
löjd som länsarbetsnämnden anordnat och på fredag var det kursavslut-
ning i Luleå där de tio fick motta diplom för sitt kursnit.31 

I de fall fortbildningskurser uppmärksammades i tidskriften handlade det om kur-
ser som var tydligt avgränsade inom det samiska fältet. Av citaten ovan framgår 
den problematik som beskrivits tidigare, nämligen att renskötselns förändring 
också inneburit krav på nya arbetsområden inte minst för kvinnor. De gånger 
dessa utbildningar skrevs fram i tidskriften gjordes det med en explicit kopp-
ling till ett annat traditionellt samiskt område, nämligen slöjd. Att det fanns ett 
uppenbart sysselsättningsproblem inom rennäringen rådde det inga tvivel om, 
ämnet diskuterades flitigt i källmaterialet. Den nationella arbetskraftsbrist som 
präglade tidsperioden, då det propagerades flitigt för kvinnors utträde ur hem-
men och ut i arbetslivet, syntes dock inte till i Samefolket. Visserligen fanns det 
tydliga exempel på kvinnors deltagande i AMS-utbildningar, men dessa beskrevs 

30  Samefolket 1967, nr. 11-12, s. 223.
31  Samefolket 1966, nr. 6-7, s. 124.

Kursdeltagare på Länsarbetsnämndens studieresa till Jokkmokk och Luleå. 
Samefolket 1966, nr. 6/7, s. 124. 
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snarare som en räddning undan arbetslöshet än en möjlighet till arbete på den 
svenska arbetsmarknaden. Att kvinnor behövde omskolas från renskötsel till 
andra områden förklarades i princip uteslutande med den pågående rationalise-
ringen och rennäringens oförmåga att försörja lika många individer som tidigare. 
Att det skulle kunna handla om arbetsmarknadens behov av kvinnlig arbetskraft 
framställdes av tidskriften inte som något tungt vägande skäl. De riktade arbets-
marknadsutbildningarna som skildrades i artiklarna låg väl i linje med den sats-
ning som förespråkades från politiskt håll. I handlingar från exempelvis Länssty-
relsen i Norrbotten framgick tydligt att inriktningen mot sameslöjd inte var någon 
slumpmässig utveckling, utan tvärtom uppmuntrades eftersom det var ett område 
där konkurrensen från andra yrkesverksamma var begränsad. Omskolning till 
”lämpliga yrken utanför renskötseln” förespråkades och sameslöjd framstod som 
det självklara alternativet för samiska kvinnor.32 

I anslutning till frågor som rörde samisk och svensk arbetsmarknad visade 
sig begynnelsen på den utveckling som senare skulle visa sig bli mycket vanlig 
i många renskötande familjer, nämligen kvinnors dubbla engagemang inom den 
svenska arbetsmarknaden å ena sidan och den samiska renskötarkontexten å an-
dra sidan. 

Thomas Thomasson sålde renkött som vanligt i samband med dis-
tingsmarkanden i Uppsala i början av februari. […] Det är en gammal 
familjetradition, som Thomas Thomasson uppehåller. Dottern hade för 
tillfället tagit ledigt från studierna i statskunskap för att hjälpa sin fader 
med kommersen.33 

Tidigare forskning har visat att kvinnor från renskötarhushåll ofta anpassar sitt 
förvärvsarbete till renskötselns årscykel. Detta tar sig i uttryck genom att exem-
pelvis sommarferierna förläggs till kalvmärkningsperioder, skiljning och andra 
tillfällen då behovet av arbetskraft i renskogen är större än normalt. 1960-talets 
rationalisering och modernisering innebar att renskötseln allt tydligare påverka-
des av kapitalistiska marknadskrafter där kontanta medel fick en större betydelse. 
Kvinnors bidrag till hushållskassan blev i samband med detta många gånger inte 
bara önskvärt, utan också en nödvändighet för att familjen skulle ha möjlighet att 
fortsätta bedriva renskötsel.34 I 1966-års Samefolket illustrerades början på denna 
process, som är fortsatt aktuell på många håll även idag.

32  Lappfogden i Norrbottens södra distrikt arkiv, B1:19, Landsarkivet i Härnösand 
(HLA), Översiktlig plan för angelägna nyinvesteringar till främjande av renskötseln 
under femårsperioden 1966/67-1970/71, s. 80. Se även Lantto 2012, s. 315.

33  Samefolket 1966, nr. 2, s. 47.
34  Nordin 2007, s. 56, 64; Amft 2000, s. 57; Vuokko Hirvonen, ”Skärningspunkter mellan nationalitet, etnicitet och 

genus. Den samiska kvinnan - medborgare i fyra länder, medlem av urbefolkning” i Multiethnica (2007):30, s. 16.
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Ytterligare en aspekt att ta i beaktande i anslutning till temat arbetsmarknad 
är den generella utvecklingen i Sverige under 1960-talet som innebar att befolk-
ningen på landsbygden flyttade till städerna i större utsträckning än under före-
gående decennier. Detta migrationsmönster var tydligast bland kvinnorna, som 
var mer benägna än män att lämna landsbygden för att hitta arbete i de växande 
städerna. Talet om ”kvinnounderskott” gjorde sig gällande i stora delar av den 
glest befolkade landsbygden, där problemet ringades in genom beskrivningar av 
kvinnors flykt från landsbygden.35 Denna utflyttningstendens var tydlig också i 
källmaterialet till denna studie.

De ogifta kvinnorna utflyttar i unga år, då de inte kan få arbete i samer-
nas bosättningsområden. I den renskötande befolkningen går det en 
kvinna på fem män bland de ogifta i åldrarna 20-65 år. Äktenskaps-
frekvensen och födelsetalet har sjunkit och är lägre än för den övriga 
befolkningen. De flesta renskötarna har inte råd att gifta sig och försörja 
en hustru som inte har möjlighet till förvärvsarbete. Hustrun är inte 
längre en produktiv tillgång i renskötseln på samma sätt som förut och 
renskötaren som fortfarande är »normadiserande« [sic] och följer ren-
hjordarna är en stor del av året borta från hemmet.36

En tredje gård fanns också på Nuorbinjargga, men den är övergiven. 
Det var en gammal ungkarl som byggde den i det han förväntade sig att 
kunna locka en hustru till ett färdigt hem. Han lyckades inte med det 
och själv tröttnade han på tillvaron här och flyttade bort, men gården 
blev kvar som ett monument över ett tappert försök att övervinna livets 
mångahanda svårigheter.37

Citaten ovan adresserar en problematik som i grunden beskrevs basera sig på 
strukturomvandlingen inom renskötseln, men som kom till konkret uttryck ge-
nom att kvinnor helt enkelt lämnade lokalsamhället för att, i brist på annat, söka 
lycka någon annanstans. Samiska kvinnors inträde på svensk arbetsmarknad blev 
därigenom tydligare, där representationerna relaterades till ett föreställt modernt 
svenskt samhälle medan samiska män i dessa sammanhang istället fick rollen 
som de stagnerade Andra.38 I beskrivningar av kvinnors engagemang inom svensk 
arbetsmarknad framställdes utvecklingen samtidigt som ett hot mot den samiska 
kulturens överlevnad. Under tidsperioden var den politiska målsättningen tydlig: 

35  Malin Rönnblom, Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik. 
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 3, Umeå universitet, Umeå 2002, s. 76.

36  Samefolket 1967, nr. 3-4, s. 73.
37  Samefolket 1966, nr. 6-7, s. 149.
38  För ett resonemang kring svenskhetens koppling till modernitet se Carbin 2010, s. 33.
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renskötseln skulle rationaliseras, vilket oundvikligen innebar att antalet renskö-
tare behövde minskas.39 Kvinnors allt mer frekventa övergång till svensk arbets-
marknad kan därför ur ett politiskt perspektiv anses ha varit såväl önskvärt som 
förväntat.

Kulturell kommunikation

1966 fanns ännu inte det massiva medieutbud som skulle stå till buds några de-
cennier senare. De mediekanaler som var tillgängliga fick därför en potentiellt 
större genomslagskraft. I källmaterialet kom detta till uttryck genom att exem-
pelvis Sameradion återkommande uppmärksammades som en viktig kommuni-
kationsform för att nå ut till det samiska folket. Att en samisk kvinna, Maj-Lis 
Skaltje, tog över redaktörskapet uppmärksammades som en viktig händelse, där 
hennes samiska ursprung betonades som något mycket positivt för uppdraget 
ifråga. Representationer av Maj-Lis Skaltje framträdde i såväl samisk som svensk 
press under tidsperioden, vilket analyseras närmare i kommande kapitel.

Livshistorier från förr

Beskrivningar av samiska kvinnor under 1966 var också i Samefolket relaterade 
till personliga levnadsberättelser, gärna med historiska hänvisningar till hur li-
vet för kvinnorna tedde sig förr. Genom nekrologer och personliga porträtt fram-
trädde beskrivningar av kvinnor som levt inom traditionell samisk kontext där 
renskötsel och nomadskolan var centrala teman.

Om henne kan den gamla bilden om den nedlagda vandringsstaven med 
fog användas. Ty den hade hon mycken användning för under alla de 
år hon under snöfria årstiden i Jukkasjärvi skoldistrikt tjänstgjorde 
som vandrande nomadskollärarinna. Hon följde med barnen och de-
ras föräldrar under sommarflyttningarna från viste till viste. […] Hon 
fick sin sista vila invid sin bortgångne make och ett litet flickebarn, som 
dog i mors armar under rodden från en strand till en annan på väg från 
hemmet till sjukhuset, en sorgesam minnesbild från de vidsträckta 
omarkernas stiglösa land, vars besvärligheter Elisabet Huva under sitt 
liv blivit väl förtrogen med. Frid över hennes ljusa minne!40

39  Lantto 2012, s. 307-308. Mörkenstam 1999, s. 155-156.
40  Samefolket 1966, nr. 10, s. 194. 
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Ovanstående citat är karakteristiskt för de utsagor som förekom under tidsperio-
den och beskriver ett traditionellt samiskt liv i relation till svårigheter och stora 
utmaningar. Äldre kvinnor omtalades med stor respekt och deras livsgärning lyf-
tes fram som en stor bedrift och också här framgick den betoning på släktrelatio-
ner som diskuterats tidigare i kapitlet. Även inom detta ämnesområde poängtera-
des släktskap och ursprung, relaterat till både familj och geografisk ort.

Mattu gifte sig med Sigga, en flicka av den aktade Läntasläkten. Deras 
raidstig gick från Sitojaure genom Kuhkesvagge på nordsidan av Sarek 
till Padjelanta. Sommarvistet hade han vid Låddåjåkkå som rinner ut i 
Vastenjaure.41

I källmaterialet förekommer emellanåt referenser till geografiska platser. Vid en 
första anblick kan det från ett icke-samiskt perspektiv verka vara uppräkningar av 
ortsnamn utan någon närmare betydelse. För att förstå benägenheten att koppla 
släktskap till land krävs dock insikter om att en stor del av den samiska identiteten 
har varit och är relaterad till specifika landområden. För många samer såväl inom 
som utanför renskötseln har specifika landområden som brukats av släkten en 
viktig betydelse eftersom de bär med sig en stor del av familjens historia. Berättel-
ser och beskrivningar av geografiska platser är därför inte bara namn, utan också 
ett sätt att markera platsbunden och kulturell tillhörighet till den etniskt samiska 
gemenskapen.42 

Organisering på männens villkor?

Även om kvinnor visserligen förekom i anslutning till frågor som rörde organise-
ring, politik eller etnopolitisk mobilisering under 1966 var det tydligt att de hade 
en undanskymd roll. Genom fotografier från olika möten går det att dra slutsatsen 
att de medverkade i mötessammanhang eftersom de bevisligen framställdes på 
bild. Kvinnonamn återfanns också i redogörelser för styrelsesammansättningar 
och arbetsgrupper, även om de inte befann sig på några ledande positioner. Intres-
set för att skriva fram kvinnors engagemang inom ämnesområdet var däremot 
synnerligen svalt. Detta kan exemplifieras genom rapporteringen från en kon-
ferens i Nikkaluokta, där tidskriften utlovade en närmare redogörelse i följande 
nummer för de sex olika huvudpunkter som diskuterats på konferensen, varav ett 

41  Samefolket, 1966, nr. 1, s. 14. 
42  Jorunn Jernsletten, Bissie dajve. Relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-

Njaarke sїjte. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Institutt for historie og 
religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø, Tromsø 2009, s. 66; Åhrén 2008, s. 43. 
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av ämnena hade titeln ”Samekvinnan”.43 I påföljande nummer återfanns mycket 
riktigt den utlovade redogörelsen där de olika diskussionsområdena beskrevs mer 
detaljerat. Företagsamhet, turism, renrelaterade frågor, språk och konst återgavs i 
artikeln. Det sjätte diskussionsområdet som berörde samekvinnan uppmärksam-
mades däremot inte i texten överhuvudtaget.44 Denna typ av agerande kan tolkas 
som en utestängningsprocedur, där ämnet kvinnor helt enkelt prioriterades bort 
och därmed osynliggjordes. Att föreställa sig att de renrelaterade frågorna skulle 
”glömmas bort” på samma sätt framstår i sammanhanget som högst osannolikt.

Kulturell arena – 1986

Under undersökningsperioden 1986 var ungefär tjugo procent av de artiklar som 
hade koppling till samiska kvinnor relaterade till kulturella händelser i någon 
form (se tabell 3). Konstutställningar, litteratur och jojkuppträdanden represen-
terades flitigt och kvinnors medverkan i denna typ av arrangemang framstod som 
självklar. Med jämna mellanrum publicerades underrättelser om kvinnor som fått 
stipendier och priser för sina gärningar inom det konstnärliga fältet och konkreta 
exempel på kvinnors kulturella engagemang gavs genom exempelvis återkom-
mande publikationer av dikter skrivna av kvinnliga författare eller genom foto-
grafier på kvinnors konstnärliga alster. 

I dag hör Britta Marakatt-Labba – från Lainiovuoma sameby – inte bara 
till en av de främsta bland samiska textilare. Hon är också, onekligen, 
en av de intressantaste bildskaparna bland dagens svenska textilare. 
Britta Marakatt-Labba förvaltar sin egen bildvärld, sitt eget arv, för vid-
are en livskraftig, samisk tradition.45

Kulturella samiska uttryck hade en tydlig relevans för den etnopolitiska mobilise-
ringen och fick funktionen av brygga mellan majoritet och minoritet. Denna bryg-
ga exemplifieras i citatet ovan, där två dimensioner framgår tydligt. Dels uttrycker 
texten en uppskattning för konstnären eftersom hon bidragit till att stärka den 
samiska kulturen. Samtidigt påpekas att Marakatt-Labba också nått framgångar 
och blivit accepterad inom konstnärsfältet i stort i Sverige. 

Genom litteratur, konst och andra kulturella uttrycksformer förmedlade kvin-
norna tankar kring sin aktuella vardag så som den tedde sig vid olika tidsperioder. 
Dessa tankar kom sedan det samiska kollektivet till gagn genom konstnärliga ut-

43  Samefolket 1967, nr. 8-9, s. 149. 
44  Samefolket 1967, nr. 10, s. 186-187.
45  Samefolket 1986, nr. 5, s. 32. 
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tryck, och bidrog till att legitimera de funderingar och reflektioner som var relate-
rade till frågor om hur det var att vara same. På detta sätt uttrycktes såväl glädje 
och stolthet som tvivel och svårigheter, vilket inte minst visade sig genom dikter.46

Skickar några utav mina «tankar«. Hoppas att de säger andra lika my-
cket som de säger mig. »Nybörjar«-skrivare brukar ju använda annat 
namn; samma sak gör jag. […].

Jokkmokks marknad
Vi söker oss själva
bland oss själva
Vår insida
kommer från samma ursprung
Fastän våra ryggtavlor
ser olika ut
Sjösamer Sydsamer Nordsamer
Samma dräkter
Samma liv
Om än inte identisk likhet
Så finns det en samhörighet 

Oss emellan47

Dikten ovan är ett bra exempel på hur tankar kring den samiska kollektiva identi-
teten kom till uttryck genom litteratur. Diktens anonyma författare poängterade 
att det visst fanns skillnader mellan olika individer, men att det i grund och botten 
också existerade tankar om det samiska som ett kollektiv där det gemensamma 
samiska ursprunget betonades. På detta sätt fungerade konst och kultur som vik-
tiga inslag i det samiska kollektiva identitetsbyggandet.

Kvinnors litterära texter var betydligt mer synliga i Samefolket under 1986 än 
vad som var fallet under den tidigare undersökningsperioden. Förutom redaktö-
rens makt att välja vad som ska publiceras har också tidigare forskning visat att 
samiska kvinnors litterära publikationer inte tog ordentlig fart förrän början av 
1970-talet. Dessa sena litterära debuter förklaras genom kvinnors osäkerhet inför 
språket (svenska och samiska) som i en renskötarsamisk kontext kan härledas till 
deras personliga erfarenheter av den svenska nomadskolan och dess begränsande 
inverkan på läs- och skrivutvecklingen. Dikterna fanns där redan innan, men att 

46  Stordahl menar i sin studie att det framförallt är kvinnliga (samiska) författare som 
diskuterar identitetsfrågor i sina litterära verk, se Stordahl 1998 [1996], s. 102.

47  Samefolket 1986, nr. 12, s. 45.
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uttrycka dem i skrift krävde en stor portion mod eftersom den språkliga osäker-
heten många gånger var stor.48 

Kvinnors organisering tar form

Skillnaden från den första undersökningsperioden när det gäller Samefolkets sätt 
att skildra kvinnor i samband med organisationsfrågor, politik och/eller konflikt 
är väsentlig. Under 1986 hade kvinnor en självklar plats då temat belystes, och 
läsaren fick ta del av många exempel på artiklar där det framgick att kvinnor varit 
högst aktiva i det organisatoriska och politiska arbetet. Detta gällde inte minst i 
relation till rättighetsfrågor, där kvinnor framstod som mycket engagerade i både 
bild och text. 

Hotet mot våra näringar och därmed mot oss samer som en folkgrupp 
växer i takt med det omgivande samhällets behov av energi, skogsråvara 
och andra naturreserver, vars överkonsumtion anses nödvändig för att 
hålla liv i utvecklingsspiralen och för att fylla moder Sveas plånbok. Det 
här är inget internt samiskt problem. Det är en fråga om vår rätt att leva 
som samer. Det är – eller borde vara en angelägenhet för det svenska 
samhället. Om man så vill – ett test på den svenska demokratin.49 

Vi kan i det samepolitiska arbetet ha Lappkodicillen som ett av våra 
grunddokument och nu gäller det för oss som varit med på den här kon-
ferensen att föra ut den information vi fått till sameföreningarna, efter-
som samerna bör få vetskap om att vi har här ett viktigt dokument, som 
slår fast att vi har rättigheter i våra områden.50 

I anslutning till detta tema tydliggjordes också en etnicitetsdiskurs, där innehållet 
i artiklarna vittnade om ett pågående arbete för en uppvärdering av den samiska 
kulturen, vilket kom till uttryck genom kvinnors uttalanden. Etnicitetsskillnader 
beskrevs i texterna, men med utgångspunkt från ett samiskt perspektiv där stolt-
het för den samiska kulturen var ett tydligt inslag.

Vi samer har lyckats behålla vår kultur i årtusenden trots det storsven-
ska samhällets försök att krossa den, och vi tänker fortsätta att kämpa 
för vår kultur och vårt levnadssätt även i fortsättningen.51

48  Hirvonen 2008, s. 82. I boken refereras till författaren Sara Ranta-Rönnlund, som beskriver hur 
nomadskolinspektören Karnell pekat ut henne som för kunnig och därför skickat hem henne från skolan.

49  Samefolket 1986, nr. 6-7, s. 19. Aina Negga uttalar sig vid en samisk demonstration i Stockholm. 
50  Samefolket 1986, nr. 10, s. 7. Ragnhild Nystad uttalar sig vid ett symposium i Kautokeino.
51  Samefolket 1986, nr. 12, s. 41. Kerstin Ragnefjäll-Åström svarar på tidigare samekritisk insändare. 
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Lisbeth är medveten om att det finns gott om gamla fördomar om samer. 
[…] Tidigare har jag tyckt att samer är sämre än andra människor och 
att det bara var nackdelar med att vara same, men nu har jag ändrat at-
tityd och är stolt över att vara same. […] Tidigare fordrades det mycket 
mod av mig för att jag skulle kunna säga att jag var same […]. Nu tycker 
jag det är bättre att erkänna sig som same. Nu vågar jag vara annorlunda 
och dessutom berätta att jag är same.52

Det andra citatet ovan illustrerar en ambivalens som gjorde sig gällande under 
detta undersökningsår. Källmaterialet inrymmer fler exempel på liknande reso-
nemang; att kvinnorna uttryckte stolthet för den samiska kulturen, men samti-
digt hade en defensiv hållning där det handlade om att ”erkänna” sig som same 
och göra upp och motsäga sig omvärldens ibland negativa uppfattningar. 

I de artiklar som uppmärksammade kvinnors engagemang inom organisatio-
ner och politik skymtade också ett missnöje med etablerade könsroller inom det 
samiska samhället, vilket exemplifierades genom texter där kvinnor ifrågasatte 
att deras intresseområden inte blev uppmärksammade på samma sätt som män-
nens. Texterna inrymde också reflektioner över skillnader mellan kvinnligt och 
manligt. 

Elsa Fjällström-Persson undrade varför det bara var tal om männens 
slöjdande. Det finns ju kvinnor också som slöjdar!53

Marianne Nilsson, Kautokeino, undrade när man egentligen blir klassad 
som egenföretagare. De flesta sameslöjdarna är kvinnor, som slöjdar 
hemma utan att vara egenföretagare. Kanske är det så att kvinnorna är 
försiktigare och inte satsar så stort, medan männen alltid har vågat bli 
egenföretagare.54

Kvinnor hade visserligen en betydligt mer framträdande roll än föregående under-
sökningsår när det gäller detta tema, men därmed är det inte självklart att deras 
ökade deltagande ansågs vara alltigenom av godo. I en artikel räknar redaktören 
Olle Andersson upp en rad kvinnor som gjort karriär inom såväl akademin, som 
inom arbetsmarknad eller organisationer. Detta konstaterande avslutas med föl-
jande ord:

52  Samefolket 1986, nr. 4, s. 44. 
53  Samefolket 1986, nr. 6-7, s. 9
54  Samefolket 1986, nr. 6-7, s. 9. 
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Hur ska det här sluta? Ska vi lappgubbar återbördas till köttgrytan och 
diskbaljan igen. Men än satt det bara gubbar därframme i presidiet 
när landsmötet öppnades. Så småningom kom det upp ett par flickor 
– för att sköta bandspelaren. Bra gubbar i SSR:s styrelse! Håll hårt om 
ordförandeklubban!55

Av ovanstående citat går det att dra flera olika slutsatser. För det första kan man 
utläsa att den ”normala” strukturen i just denna organisation under denna tids-
period innebar att män innehade de högsta positionerna, dvs. hade ”makten” över 
ordförandeklubban. För det andra visar texten att det var möjligt att uttrycka sig 
skämtsamt på kvinnors bekostnad i tidskriften, något som förmodligen skulle 
vara svårare att göra tjugo år senare. Vidare kan texten tolkas som ett förlöjli-
gande av kvinnor, samtidigt som de framställdes som ett hot mot männen i de 
ledande positionerna. I sammanhanget bör också redaktörens inflytande över 
tidskriftsinnehållet nämnas, då journalistiska texter av denna typ låg i linje med 
Olle Anderssons sätt att uttrycka sig. Den manliga dominansen i tidskriften inom 
området organisation och politik var fortfarande massiv, men att samiska kvin-
nor var på väg att ta plats som aktörer och ställa krav på förändringar inom och 
utanför den samiska kontexten rådde det inga tvivel om. 

Samisk utbildning på agendan

Under 1986 var samiskspråkig undervisning ett återkommande tema bland de ar-
tiklar där samiska kvinnor fanns representerade. Ämnet relaterades till politik, 
och till förhållandet mellan majoritet och minoritet, där skolan av en del ansågs 
ha en viktig funktion att fylla. 

De flesta resurser får vi samer från det svenska samhället och det finns 
ibland ett ganska komplicerat förhållande mellan samerna och major-
itetssamhället. Det finns ett faktiskt förhållande som regleras av lagar 
och det finns ett förhållande som bygger på förståelse och oförståelse. 
Det här är något som skolan och förskolan borde kunna förmedla till 
barnen och vi borde ha ett utbildningssystem, som ger våra barn kun-
skaper inte bara om lappskor, lassokastning och skohö, utan om de fak-
tiska förhållanden vi omges av, sade Inga-Britt Blindh.56

Hur skapar man en samisk skola som motsvarar det svenska utbildningssystemets 
krav och samtidigt tillgodoser ett samiskt perspektiv på ett relevant sätt? Frågan 

55  Samefolket 1986, nr. 6-7, s. 20. 
56  Samefolket 1986, nr. 11, s. 34. 
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var central och orsakade mycket debatt i många av de artiklar där skola och ut-
bildning stod i fokus. Utöver denna problematik fanns dock också artiklar där vin-
sterna för barnen med samiskinriktad skolgång uttrycktes tydligt. Följande citat 
avser ett barn som vid tidpunkten gick på samiska förskolan i Kiruna.

Jag har inte exakta kunskaper om hur man bär sig åt, men jag kan se 
det på den syn Anna utvecklat. Hennes syn på sig själv som individ, som 
same och som medlem av ett vidare samhälle präglas av både en större 
medvetenhet och en större trygghet.57

För att förstå den oro som kom till uttryck bland de engagerade kvinnorna är det 
viktigt att komma ihåg att nomadskolans utveckling från 1913 fram till 1962 bi-
dragit till en misstänksamhet gentemot utbildning som riktar sig till samer. Detta 
kan vara en anledning till varför skolfrågor bevakades noggrant, särskilt frågor 
relaterade till utvecklandet av identitet, språk och kultur hos samiska barn, något 
som den tidigare nomadskolan effektivt bidragit till att försämra.58

Kvinnor i karriären

Att samiska kvinnor beskrevs som väletablerade på arbetsmarknaden 1986 är inte 
förvånande med tanke på att denna utveckling pågick redan under föregående un-
dersökningsår. Genom artiklarna i Samefolket 1986 erbjuds en utförlig beskriv-
ning av många kvinnors arbeten, arbetsplatsbyten och karriärutveckling. Fort-
farande uppmärksammades alltså kvinnors förvärvsarbete på arbetsmarknaden 
som något nytt eller i varje fall intressant nog att rapportera om.

Får vi presentera den första samekvinna i Sverige som blivit bankdirek-
tör: Inger Lundmark, Jokkmokk. Hon hette Åstot som ogift. Inger gick 
på Samernas folkhögskola innan hon kom in på bankbanan. Hon har 
jobbat i 22 år vid Sparbanken i Jokkmokk där hon nu blir direktör […].59

Birgitta Simma, Lannavaara, har prästvigts i Luleå domkyrka och 
tjänst gör nu i Skelleftehamn.60

Artiklarna som har arbetsmarknad som tema vittnar om att kvinnorna innehade 
allehanda typer av anställningar, både okvalificerade arbeten och arbeten som 

57  Samefolket 1986, nr. 5, s. 42. 
58  Blind 2006, s. 550.
59  Samefolket 1986, nr. 6-7, s. 28.
60  Samefolket 1986, nr. 8, s. 43. 
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krävde högre utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Om dessa resultat jämförs 
mot de från 1966 framträder en naturlig utveckling, nämligen den att kvinnor 
gjort karriär. De kvinnor som tog universitetsexamen i mitten av 1960-talet har 
haft tjugo år på sig att avancera till högre arbetspositioner, vilket många lyckats 
med 1986. 

Familjen i fokus

Under 1986 nämndes samiska kvinnor ofta i anslutning till vad som kan rubrice-
ras som familjeangelägenheter. Anledningen till detta kan till stor del förklaras 
genom uppkomsten av kolumnen ”Namn-Nytt”, där bland annat korta notiser om 
exempelvis bröllop, födslar och avlidna publicerades. Många gånger publicerades 
också bilder på brudpar, där etniskt samiska markörer framträder tydligt i och 
med koltanvändning. Denna mer familjära inriktning markerar en skillnad jäm-
fört med föregående undersökningsår, då familjerelaterade händelser knappt fick 
något utrymme alls i tidskriften. Familjetemat visar att tidskriften i någon mån 
skiftat fokus sedan 1966, och under 1986 representerades det samiska genom att 
fler områden än tidigare inkluderats. I kolumnen återfanns också exempel på kon-
taktannonser. 

Allt i allo sökes. Kvinna av gamla stammen. Renskötare med barn och 
hundar behöver hjälp. Minimiålder 55 år och ogift. Svar till »Ogift«61

Citatet ovan kan tolkas på olika sätt. Ett alternativ är att betrakta det som ett 
skämtsamt inslag, en falsk insändare, vilket också påpekats för mig från samiskt 
håll. En annan tolkning är att det var ärligt menat och att det faktiskt fanns en 
person som skrivit insändaren på allvar. Vilket det än må vara säger citatet en hel 
del som kan relateras kring stereotyper och generaliseringar om samiska kvin-
nor. Orden markerar vikten av tradition. En kvinna ”av gamla stammen” efter-
frågades, inte en ”modern” samisk kvinna. Det ligger nära till hands att anta att 
tradition i detta fall bar med sig en uppfattning om kvinnan som mer benägen 
att acceptera livsvillkoren i en renskötarkontext, vilket inte kännetecknade den 
moderna samiska kvinnan med en väletablerad fot i majoritetssamhället. Kvin-
nans arbetskraft efterfrågades och kärlek eller känslor var ovidkommande aspek-
ter i sammanhanget. Resonemang kring kvinnors roll i den renskötande familjen 
stämmer väl överens med tidigare forskning som visat att det samiska samhället 

61  Samefolket 1986, nr. 5, s. 21.
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är genomsyrat av attityder som betraktar samiska kvinnor som hårt arbetande, 
kraftfulla individer med ansvar för familjens välmående.62

Identitet i förändring - 2006

Under undersökningsåret 2006 var konst, litteratur, film och andra kulturella 
evenemang det överlägset vanligaste temat då samiska kvinnor framställdes 
i källmaterialet. Närmare trettioen procent av alla artiklar där kvinnor nämn-
des var kopplade till det kulturella området, vilket var en markant ökning från 
de båda tidigare undersökningsperioderna (se tabell 3). Kvinnor framstod som 
tydliga aktörer på den kulturella arenan och deras uttrycksformer uppmärksam-
mades flitigt i såväl text som bild. 

Flera samiska filmer och dokumentärer produceras på skilda håll i 
Sverige. […] I Norrbotten stöttar Filmpool Nord Kine Bohman, som 
förbereder filmandet av Inför liv eller död, en film om kvinnliga ren-
skötare, samt Liselott[e] Wajstedt som under våren sammanställer sin 
personliga dokumentär Sámi nieida joik, om sökandet efter sin samiska 
identitet.63

Sofia Jannok går från Mary Lou till Laura. I juli spelar hon Erkkis 
samiska kärlek Laura i en nyskriven sommarmusikal […]. Uppsättnin-
gen spelas huvudsakligen på svenska men med inslag av både samiska 
och meänkieli.64

Med stark inlevelse ger hon röst åt de tigande kvinnor och män som 
går omkring som vålnader i sin egen försvinnande historia. På ett annat 
plan är berättelsen starkt symboliskt laddad. Titeln ”Lappskatteland” är 
säkert inte vald av en tillfällighet.65

 
Gemensamt för de olika sätten att förmedla kultur i källmaterialet är att frågor 
om identitet, ursprung och historia var återkommande. Litteratur, film, utställ-
ningar etc. fokuserade på relationerna mellan samiskt och svenskt, kvinnligt och 
manligt, traditionellt och modernt, kategorier som gränsade till och genomkor-
sade varandra för att utmynna i de olika konstnärliga uttryckssätten. Det fokus på 
identitetsfrågor som kan noteras var ett tydligt tidstypiskt tecken, där kvinnorna 

62  Hirvonen 2007, s. 16.
63  Samefolket 2006, nr. 1, s. 12. 
64  Samefolket 2006, nr. 6-7, s. 57.
65  Samefolket 2006, nr. 9, s. 32.
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fångade och förmedlade tidsandan och det tidsmässigt specifika genom sin konst, 
vilket jag analyserar närmare i påföljande kapitel.

Gränsöverskridande relationer

Kolumnen ”Namn och Nytt”66 som var en populär informationskanal redan under 
föregående undersökningsperiod fortsatte att vara så också under 2006. Den hade 
däremot förändrats såtillvida att de notiser som uppmärksammades företrädesvis 
begränsade sig till familjeannonser, till skillnad från 1986 då kolumnen tenderade 
att innehålla allehanda annan information i notisformat. Under 2006 var notiser-
na många gånger neutrala på det sättet att etniskt ursprung inte kommenterades. 

Ella Maria Teresia döptes den 3 december i Lycksele kyrka. Föräldrar är 
Yvonne Tuolja och Erland Barruk.67

Andra gånger poängterades det samiska mer tydligt både i bild och i text.

Grattis till vår lilla renskötarinna, önskar mamma Katarina och pappa 
Ronny.68

20 år fyllde den 26 september Aina Fahlgren, Piteå. Aina har sin ren-
skötande pappa Torkel och sina renar i Östra Kikkejaurs sameby.69

Relationer som tema illustrerades inte minst genom frekvent publicering av bröl-
lopsfoton, men även i andra texter i tidskriften där funderingar kring svensk och 
samisk etnicitet gjorde sig gällande. 

Lisa i sin tur har bland annat varit sambo i fyra år, men har aldrig varit 
tillsammans med en same. Inte än i alla fall. Hon medger att det inte 
var fritt från funderingar under samborelationen. – Det är klart, visst 
blev det konflikter när man har ett så annorlunda liv genom renskötseln. 
[…] – Det är som när två såpbubblor möts. Det är vackert, men tittar 
man närmare så ser man att det är en tunn vägg mellan bubblorna. Den 
väggen kommer alltid att vara där så länge man inte är från samma kul-
tur.70 

66  Kolumnen hette ”Namn-Nytt” under 1986, och ”Namn och Nytt” under 2006.
67  Samefolket 2006, nr. 1, s. 39.
68  Samefolket 2006, nr. 2, s. 43.
69  Samefolket 2006, nr. 10, s. 39. 
70  Samefolket 2006, nr. 2, s. 22.
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De annonser och artiklar som berörde detta tema gjorde det utifrån uppfattningar 
om relationer mellan det samiska och det svenska. Det finns inga vattentäta skott, 
människor framställdes genom möten där det fanns en acceptans inför olikhe-
ter och en vilja att överbrygga dessa. Kvinnorna ingick sedan länge i det svenska 
samhället som övriga, etniskt svenska kvinnor och uttryckte i artiklarna en för-
ståelse för att relationerna mellan kulturerna kunde vara problematiska, men inte 
nödvändigtvis omöjliga eller negativa. En dubbelhet synliggjordes, som kan kopp-
las till det som uppmärksammats av socialkonstruktionistiska företrädare, som 
menar att om kontakten mellan olika etniska grupper ökar kan relationerna dem 
emellan utvecklas till att likna varandra alltmer samtidigt som den egna grup-
pens etnicitet accentueras i allt större utsträckning.71 Otydligare gränser mellan 
grupper (på grund av exempelvis giftermål, gemensam religion, gemensamt språk 
etc.) tenderar paradoxalt nog att stärka den etniska identiteten.72 Man blir mer 
majoritet och mer minoritet – på samma gång. 

Organiserade aktörer

Organisatoriska och politiskt relaterade frågor fortsatte att ha en stark position 
när samiska kvinnor representerades i Samefolket under 2006. Det framgick tyd-
ligt att kvinnor inte bara var delaktiga i olika samiska intresseorganisationer, utan 
också befann sig på ledande positioner på ett helt annat sätt än vad som varit fallet 
under tidigare undersökningsår.

Svenska samernas riksförbund (SSR), den samiska ungdomsorganisationen 
Sáminuorra samt olika politiska partier utgjorde exempel på grupper som styrdes 
genom kvinnligt ledarskap. Till detta kan också läggas det faktum att Samefolkets 
chefredaktör under 2006 var kvinna. En tydlig förskjutning mellan de olika un-
dersökningsåren hade skett, där kvinnor blivit alltmer självklara som handlande 
subjekt under det sista undersökningsåret. Kvinnors plats på den politiska och 
organisatoriska arenan framställdes på ett självklart sätt, där det faktum att de 
var kvinnor var mer ett konstaterande än något som problematiserades eller ifrå-
gasattes.

Det är snart den 17 september och Sverige går till val, såväl kommunalt 
som nationellt. […] I år kandiderar två samiska partier om en plats i 
kommunfullmäktige. Båda toppas av kvinnor och båda driver liknande 
frågor, men i kommuner där förutsättningarna att verka för det samiska 
ser oerhört olika ut.73

71  Eriksen 1998, s. 28.
72  Nagel 1994, s. 154.
73  Samefolket 2006, nr. 8, s. 12.
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I källmaterialet märks också en ökad efterfrågan på jämställdhetsperspektiv på 
det politiska området. Rådande strukturer ifrågasattes från kvinnors håll, och det 
var tydligt att kvinnor ansåg att jämställdhetsfrågor borde få utrymme på den 
politiska agendan.

Hon har både privat och politiskt arbetet mycket med kvinnofrågor, 
bland annat genom att starta ett kvinnligt nätverk i Jokkmokk. Det 
samiska samhället är mansdominerat, anser hon och säger att alla, inte 
minst sametinget skulle tjäna på att få mer av båda perspektiven.74

- Sen är jag överraskad av att man inte jobbar mer aktivt med jämställd-
hetsfrågorna. Att man felat fast man vet vad som är fel. För att vara ett så 
ungt organ är sametinget låst i gamla normer.75

Att intresset för jämställdhetsfrågor kom till uttryck i tidskriften kan ses som en 
direkt följd av det jämställdhetspolitiska arbete som bedrevs i det svenska Sam-
etinget med början 2003. En jämställdhetsplan utformades och röstades igenom i 

74  Samefolket 2006, nr. 3, s. 13. 
75  Samefolket 2006, nr. 3, s. 10. 

”Presidiet försöker reda ut förslag och arbetsordning”. Ann-Catrin Stenberg-Partapuoli, Sylvia 
Simma, Birger Nilsson, Anette Jonsson och Olof T Johansson. Samefolket 2006, nr. 11/12, s. 34. 
Fotograf: Katarina Hällgren.
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slutet av 2004, där syftet var att systematiskt arbeta för ökad jämställdhet inte bara 
i politiken, utan också i det samiska samhället.76 Det faktum att kvinnor befann 
sig på många ledande positioner inom olika verksamheter bidrog sannolikt också 
till att jämställdhetsfrågor aktualiserades och diskuterades i större utsträckning 
än tidigare. Citatet ovan visar att det rådde ett missnöje med rådande strukturer, 
där möjligheterna till förändring framstod som begränsade. I sammanhanget bör 
det också poängteras att chefredaktören 2006, Katarina Hällgren, hade och har 
som uttalad ambition att lyfta fram såväl kvinnor som män i tidskriften. 

Kvinnoliv nu och då

Under 2006 återfanns liksom föregående undersökningsår artiklar där samiska 
kvinnors livssituationer framställdes i ett nutida eller historiskt perspektiv. De 
historiska tillbakablickarna hade 2006 ofta formen av nekrologer, där teman 
som renskötsel eller slöjd utgjorde återkommande inslag i texterna. Återblickar-
na innehöll även beskrivningar av kvinnors erfarenheter av nomadskolan, som i 
många fall skrevs fram ur ett negativt perspektiv. Ellacarin Blind har visat att no-
madskolan som ämne har en viktig plats i det kollektiva samiska minnet och fort-
farande finns kvar i form av obearbetade minnen hos många samer som undervi-
sats där. En del har positiva minnen från skoltiden, medan andra minns den som 
den svåraste perioden i livet.77 Historikern David Sjögren menar att skolformens 
politiska (svenska) utgångspunkt var att skydda de renskötande samernas barn 
från det omgivande samhället för att på så sätt bättre kunna bevara den samiska 
kulturen, och att ambitionerna i grund och botten var goda, men präglades av 
samtidens politiska och pedagogiska strömningar.78 Vi bör givetvis vara försiktiga 
när vi dömer historiska politiska aktörer utifrån en nutida kontext. Samtidigt går 
det inte, oavsett politiskt syfte, att bortse från att nomadskolans genomförande 
och praktik lämnat ärr hos många samiska före detta elever, vilket också visar sig 
på olika håll i det analyserade källmaterialet.79 

Sin skolgång fullgjorde hon i Lannavaara. På den tiden tvingades same-
barnen bo i skolkåtor avskilda från föräldrarnas värme och trygghet. 
[…] Hennes stora dröm som ung var att få utbilda sig till sjuksköterska, 
men den drömmen kunde aldrig förverkligas, då hennes far behövde 
hennes hjälp med renarna. Redan som barn fick hon börja hjälpa sin 

76  ”Sametingets jämställdhetsprogram”. Sametinget 2004, s. 7.
77  Blind 2006, s. 551.
78  Sjögren 2010, s. 45-64.
79  Johannes Marainen, ”Samisk identitet” i Bo Claesson (red.), Samer och 

ursprungsbefolkningars rättigheter. Värdegrunden 6. Centrum för värdegrundsstudier, 
Göteborgs universitet, Göteborg 2003, s. 221-223; Blind 2006, s. 551-562.
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far med renhjorden. Det var ett liv med hårt arbete i utsatthet för natu-
rens krafter i den karga fjällvärden [sic!], men också ett liv i frihet i den 
storslagna naturen.80

Av ovanstående citat framgår att kvinnans medverkan inom renskötseln ansågs 
vara en självklarhet, så självklar att hennes önskan om att välja en annan inrikt-
ning i livet inte var möjlig att driva igenom. Detta är ett perspektiv som inte po-
ängterades under 1960-talet, då strukturomvandlingen av renskötseln ägde rum. 
Istället framträdde då en bild av kvinnor som ”drabbade”, som mer eller mindre 
tvingade att byta bort renskötseln för att de inte kunde erbjudas plats att vara 
kvar. Att, som i citatet ovan, istället vända på perspektivet och konstatera att kvin-
nor kanske ville lämna renskötseln fördes det ingen diskussion om då.

Även i artiklarna där personliga porträtt stod i fokus gjorde sig frågor om jäm-
ställdhet påminda och kvinnor reflekterade över könsrollers betydelse för dem 
själva och för det samiska samhället i stort.

Redan sen jag var liten flicka har jag vetat att min släkt inte velat att 
jag ska bli renskötare. Medan min bror fått uppmuntran har jag blivit 
ständigt motarbetad. När jag körde skoter ansågs det som slöseri med 
bensinen och onödigt slitage på skotern. Min brors skoterfärder sågs 
däremot som en investering i både kompetens och erfarenhet.81

Citatet ovan är hämtat ur en artikel där signaturen ”Anna Sara” kritiserade det 
samiska samhället för att vara ojämställt och fast i förlegade traditioner som hin-
drade det att utvecklas i en riktning som kunde befrämja gruppens överlevnad. 
Jämställdhetsdiskussionerna som återkom i tidskriften med jämna mellanrum 
fastnade i en position mellan majoritet och minoritet, där det var majoriteten 
som kopplades samman med jämställdheten. Det var ett komplicerat område, 
där framför allt två inriktningar gjorde sig gällande. Å ena sidan ställdes krav 
på jämställdhet, som då skrevs fram som en lösning på hur den samiska, hotade 
kulturen skulle kunna överleva. Att arbeta för större jämställdhet i bemärkelsen 
öppnare könsroller, där kvinnors och mäns uppgifter inte var lika tydligt avgrän-
sade, skulle då innebära att fler kunde göra mer och därmed med gemensamma 
ansträngningar behålla samisk kultur och tradition. Å andra sidan beskrevs jäm-
ställdhet som ett problem, en majoritetskonstruktion som hotade den traditionel-
la kunskapsöverföring som sedan urminnes tider förmedlats från man till man, 
och från kvinna till kvinna i det samiska samhället. Även om debatten var igång i 

80  Samefolket 2006, nr. 2, s. 43. 
81  Samefolket 2006, nr. 8, s. 43. 



146

att representera och representeras

källmaterialet under 2006 var det också tydligt att det återstod många frågor, och 
att åsiktsskillnader om vad samisk jämställdhet egentligen var eller borde vara 
var stora. Att aktivt arbeta för att förändra könsroller inom en urfolkskontext upp-
fattades av en del som ett hot mot den egna kulturen, eftersom könsrollerna i sig 
hade en traditionsbärande funktion och förväntningarna på att föra traditionerna 
vidare i många fall var starka.82 

I de personliga beskrivningarna var frågor som problematiserade dubbelheten 
i att både tillhöra det samiska och det svenska samhället vanligt förekommande. 
Artiklarna gav exempel på kvinnor som å ena sidan uttryckte en stolthet inför 
det egna ursprunget, men å andra sidan också synliggjorde nackdelar som den 
samiska etniciteten ibland bar med sig.

Visst kan det vara underbart att veta sitt ursprung. Jag kan ibland drab-
bas av en plötslig stolthet över att vara same. Inte på det där exotiska 
viset eller kulturbärarsättet. Det handlar bara om en känsla av tillhöri-
ghet. Det är svårt att förklara. Vissa gånger känner man en enorm ly-
cka över att inte vara en del av den stora massan. Andra gånger suckar, 
pustar och ondgör man sig över den inskränkthet och konservativa tän-
kande som ens egna folk besitter. Det får man göra som same. Man får 
kritisera sin egen tillhörighet och kultur. Men det får ingen annan göra. 
Bara det är ju ett stort privilegium. Men jag kan ibland bli otroligt trött 
över människor som vill veta, folk som är nyfikna över hur en same är.83

Den samiska etniciteten var även något som förpliktigade och skapade förvänt-
ningar från omgivningen, förväntningar som inte alltid var lätta att leva upp till.

I Göteborg eller Uppsala där jag bott blir varje sak du säger en same-
sanning, ett uttalande för hela folket. Om jag är smart, då är samerna 
det. Om jag är temperamentsfull, så är vi det. Det ligger på ens axlar 
ett slags eget påbud om att föra ut sin bakgrund och kultur till de delar 
av samhället som inte vet något om det här. Eller jag lägger det själv på 
mina axlar. En slags mission. Impossible om man vill, möjlig om man 
gör det till det.84

82  Se även Grewal 2003, s. 58, 68.
83  Samefolket 2006, nr. 6-7, s. 3. 
84  Samefolket 2006, nr. 6-7, s. 61. 
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Från objekt till aktör – sammanfattande diskussion

I Samefolket speglades tydligt att det samiska samhället genomgick stora föränd-
ringar under den undersökta tidsperioden. Förändrad svensk samepolitik fick 
stora konsekvenser, både av strukturell karaktär och för enskilda individer inom 
det samiska samhället. I kapitlet har jag belyst några av de mest framträdande 
teman som framkom i tidskriften och som följaktligen också förmedlades till dess 
läsare. De diskursanalytiska frågorna vad, hur och varför har funnits med som 
utgångspunkt under arbetet med den empiriska framställningen. En del av de te-
man som uppmärksammats återknyts i följande diskussion, där jag också pekar 
på vad representationerna av samiska kvinnor i Samefolket inneburit för potenti-
ella konsekvenser. 

Frågor som rör skola, utbildning och arbetsmarknad var återkommande äm-
nen, framförallt under de två första undersökningsåren. Intresset för denna typ 
av frågor kan förklaras med den skolpolitiska utvecklingen som lett till att nomad-
skolan som skolform var under debatt under tiden före undersökningens första år. 
Även renskötselns rationalisering kan kopplas till kvinnors ökade benägenhet att 
studera och/eller etablera sig på arbetsmarknaden. Genom de analyserade artik-
larna synliggörs en problematik som består av flera lager. Kvinnors övergång från 
samiskt till svenskt samhälle uppmärksammades visserligen, men i artiklarna 
gick det i början av undersökningsperioden att notera en oro för vad denna ut-
veckling kunde tänkas få för konsekvenser för det samiska samhället som helhet. 

Tankegångarna gick under 1966 enligt modellen: kvinna studerar – kvinna 
flyttar – inga samiska kvinnor kvar – samisk kultur på utdöende. Samtidigt ut-
trycktes också en stor förståelse för att kvinnor vände sig till andra arbeten utanför 
renskötseln, det poängterades i texterna det faktum att alla som ville inte längre 
hade förutsättningar att fortsätta inom näringen och det fanns en stor medveten-
het om situationens komplexitet. Redan under den första undersökningsperioden 
visade sig också den tendens som blev allt tydligare längre fram, nämligen att 
många samiska kvinnor arbetade utanför den samiska kontexten, men också bi-
drog till renskötarhushållet – såväl ekonomiskt som arbetskraftsmässigt under 
arbetsintensiva perioder. Denna utveckling var väletablerad under de två senare 
undersökningsåren och dubbelarbete inom svensk och samisk kultur beskrevs i 
Samefolket som en regel snarare än ett undantag. En konsekvens av kvinnors för-
ändrade utbildnings- och arbetsförhållanden var att de ännu mindre än tidigare 
relaterades till den praktiska renskötseln, och istället agerade i bakgrunden i form 
av familjeekonomer eller som tillfällig arbetskraft. I tidskriften uppmärksamma-
des detta fenomen, men det framgick också ett allt tydligare missnöje från kvin-
nors sida över att deras insatser inte värderades lika högt som männens. Även 
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om kvinnor (i det renskötarsamiska samhället) hade en uppenbart central roll för 
familjens överlevnad uppmärksammades inte detta i någon större utsträckning i 
källmaterialet. Detta innebar i sin tur att renskötseln kodades som en ännu mer 
manlig domän efter att rationaliseringarna genomförts. Samiska kvinnor gick 
mot bakgrund av ovanstående från att beskrivas som samiska pionjärer på den 
svenska arbetsmarknaden samt rationaliseringens stora förlorare, till att repre-
senteras som dubbelkulturella gränsöverskridare, med insyn i och kunskap om 
såväl samiskt som svenskt samhälle.

Genom hela tidsperioden framgår det tydligt att det samiska samhället i allra 
högsta grad påverkats av svensk politik. Den grundläggande uppdelningen mellan 
Vi och Dom, som initierades genom ”Lapp ska vara lapp”-politiken under början 
av 1900-talet, var fortfarande aktuell i det analyserade källmaterialet, om än inte 
med samma uttalade kultursegregerande ambitioner. Sortering mot basis av et-
nicitet gjordes från både svenskt och samiskt håll, där båda grupper värnade en 
uppdelning, men av olika anledningar. Exempelvis var detta tydligt i de artiklar 
som berörde arbetsmarknadssatsningar för samiska kvinnor, där det i texterna 
framstod som självklart att kvinnorna borde vidareutbilda sig inom samiskt hant-
verk. Från samiskt håll blev detta ett sätt att värna den samiska kulturen, som ho-
tades av det radikalt förändrade samhället. Att styra kvinnors arbetsmarknads-
utbildning till detta arbetsområde var samtidigt en strategi från svenskt politiskt 
håll att säkerställa uppdelningen mellan ett svenskt Vi och ett samiskt Dom, där 
samisk kultur gavs möjlighet att leva vidare samtidigt som kvinnorna kunde dra 
nytta av rådande svensk arbetsmarknadspolitik. Det uppstod en situation där am-
bitionen var att å ena sidan ”civilisera” de Andra, samtidigt som det fanns en strä-
van efter att bevara en ”annorlundahet”, en motsägelse som är vanligt förekom-
mande inom koloniala diskurser.85 Det som till det yttre såg ut att vara likadana 
arbetsmarknadssatsningar som riktades till samtliga kvinnor i Sverige var i själva 
verket i allra högsta grad specificerade utifrån uppfattningar om skillnader mellan 
svensk och samisk kultur. Det ursprungliga syftet med de nationella satsningarna, 
att underlätta för kvinnor att ta sig ut på den huvudsakligt manliga arbetsmark-
naden, verkade av de analyserade artiklarna att döma inte avse samiska kvinnor. 
Detta kan kopplas till det teoretiska resonemang av Homi K. Bhabha som han be-
nämner mimicry. Enligt detta tankesätt finns en föreställning om en koloniserad, 
förändrad Annan som beskrivs som nästan likadan men med en viss skillnad.86 
Samiska kvinnor erbjuds samma förutsättningar som svenska kvinnor, men ändå 
inte.

85  Loomba 2006, s. 175.
86  Homi K. Bhabha, The Location of Culture. Routledge, London, New York 1994, s. 86.



149

samiska kvinnor i tidskriften samefolket

I källmaterialet framställdes samiska kvinnor som alltmer självsäkra och ak-
tiva ju längre fram i tiden det rörde sig om. Kvinnors till en början mycket undan-
skymda position transformerades under undersökningsperioden till en självklar 
plats i tidskriften. Den ”tystnad” som omgärdade samiska kvinnor under 1966 var 
i sig intressant, men bör inte nödvändigtvis tolkas som ett tecken på förtryck. Att 
kvinnors röster inte förmedlades i tidskriften säger ingenting om deras möjlighe-
ter till inflytande och makt inom andra områden. På samma sätt behöver den med 
tiden ökande uppmärksamheten inte per automatik innebära att samiska kvin-
nor blivit mer frigjorda.87 Däremot är det givetvis uppenbart att samiska kvinnors 
ökade synlighet i källmaterialet också möjliggör för andra individer att identifiera 
sig med eller ta avstånd från, eller på annat sätt förhålla sig till dem och på så sätt 
inspireras i sitt eget identitetsskapande. Innehållet i de analyserade artiklarna 
kan därför sägas vara socialt skapat, samtidigt som det bidrar till att forma social 
identitet.88

Både texter och bilder vittnar om kvinnors allt starkare engagemang inom po-
litik och organisationer, med ökade krav på delaktighet inom samisk och svensk 
kontext. Denna delaktighet var dock inte självklart välkommen i det samiska sam-
hället, utan förenad med diskussioner där kvinnors makt och inflytande ifråga-
sattes. De kvinnor som utbildat sig, etablerat sig på arbetsmarknaden och med 
tiden gjort karriär utgjorde samtidigt ett hot för den manliga samiska gruppen, 
som riskerade att uppfattas som traditionella förlorare i jämförelse med kvinnor-
na som i egenskap av aktörer på den svenska arbetsmarknaden också blev en del 
av en föreställd modernitet. 

Jämställdhetsdiskursen inom det svenska samhället påverkade naturligtvis 
också den samiska befolkningen. Däremot visar källmaterialet att jämställdhet 
som västerländskt begrepp inte per automatik kan överföras till samiskt samhälle 
och kultur. Detta kan å ena sidan kopplas till jämställdhetens tydliga koppling till 
”svenskhet”, där ett samiskt perspektiv inte inryms.89 Av den anledningen riskerar 
jämställdhet i sig att bli en etniskt svensk symbol som inte självklart attraherar in-
divider ur den samiska gruppen. Att vara jämställd är i någon mån likvärdigt med 
att definieras som ”svensk”, vilket inte alltid betraktas som lockande ur ett sa-
miskt perspektiv, där ambitionen ibland är just att upprätthålla skillnader mellan 
svensk och samisk etnicitet.90 En annan aspekt är att den samiska kulturen i stor 

87  För en diskussion om begreppet tystnad, se Carbin 2010 s. 30.
88  Fairclough 1995, s. 55.
89  Carbin 2010, s. 91; Irene Molina och Paulina de los Reyes, “Kalla mörkret natt” i Paulina de los Reyes, 

Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det 
postkoloniala Sverige. En festskrift till Wuokko Knocke. Atlas, Stockholm 2002, s. 304-305; Paulina 
de los Reyes, ”Jämställdhet på svenskt vis” i Invandrare & minoriteter (1998):2, s. 17-19. 

90  Statsvetaren Beatrice Halsaa visar i en studie att själva skillnaden mellan norsk och samisk etnicitet 
poängterades under 70-talets samiska politiska mobilisering i Norge. Däri ingick bland annat att framhäva 
en stark, samisk kvinna utan behov av norska jämställdhetssträvanden. Se Halsaa 2009, s. 4.
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utsträckning innefattar traditionell kunskapsöverföring där uppdelningen mellan 
kvinnliga och manliga ansvarsområden är tydlig.91 Av denna anledning skapas 
en konflikt mellan jämställdhetssträvanden å ena sidan, och traditionsbevarande 
å andra sidan, en problematik som är tydlig också inom andra minoritetssam-
manhang.92 Samiska kvinnor har en stark roll som kulturbärare, vilket samtidigt 
innebär ett ansvar för att upprätthålla traditioner och seder i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta kan handla om vitt skilda områden som exempelvis renskötsel 
(där uppdelningen mellan kvinnliga och manliga arbetsuppgifter är skarp), slöjd 
(manlig och kvinnlig slöjd skiljer sig åt), barnuppfostran (flickor och pojkar får 
lära sig olika saker) och kunskapsöverföring (kvinnor ansvarar ofta för att barnen 
socialiseras in i den samiska kulturen).93 Att jämföra det samiska och det svenska 
samhället ur ett västerländskt perspektiv innebär därför att den samiska kulturen 
(och då framförallt det renskötarsamiska samhället) per definition uppfattas som 
ojämställd, vilket är en förenklad bild av en komplicerad process. 

Jämställdhetsdebatten blev allt livaktigare i det analyserade källmaterialet 
och det märks ett ökande intresse för denna typ av frågor. Frågorna var tydligt 
kopplade till spörsmål om identitet, och relationen mellan kön, etnicitet, tradition 
och identitet blev alltmer uppenbar med tiden. I artiklarna märks en utveckling 
som kan beskrivas i stegen: tystnad – trevande stolthet – självklar värdighet. En 
balansgång mellan olika diskurser synliggörs, där det framträdde en önskan att 
kombinera det kulturellt specifikt samiska med ett hegemoniskt västerländskt 
perspektiv. I denna skärningspunkt framträdde ständiga identitetsförhandlingar 
som påverkade och påverkades av historisk kontext och omgivande diskurser, 
vilket källmaterialet också visar. Däremot ska dessa identitetsförhandlingar inte 
uppfattas som självklart problematiska för de samer som avses; bara för att man 
är same innebär det inte att man per automatik har en ångestfylld relation till sitt 
eget identitetsskapande. Det kan vara på det viset, men behöver inte vara så.94

Tankar om samerna som ett homogent kollektiv gör sig hela tiden påminda 
i källmaterialet och det finns en förväntan om att i första hand hålla ihop med 
den egna etniska gruppen. I identitetsdiskussionerna ingick en tydlig förväntan 
att kvinnorna borde sätta etniciteten framför allt. Även här kan det noteras en 
balansgång mellan att å ena sidan vilja lyfta fram det samiska, och å andra sidan 
tröttna på att konstant tvingas representera den samiska gruppen. Andrea Amft 
menar att den gemensamma etniskt samiska identiteten med tillhörande gemen-
sam historia och värderingar utgör basen för hur samer organiserar sig socialt. 
Denna gemensamma bas leder samtidigt till att individer förväntas vara lojala 

91  Amft 2000, s. 121-125; Nordin 2007, s. 63.
92  Grewal 2003, s. 60.
93  Amft 2000, s. 121-125; Nordin 2007, s. 63.
94  Persson 2006, s. 116.
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mot det samiska kollektivet i första hand, och fokusera på frågor relaterade till 
kön och genus i andra hand.95 Detta resonemang kan kopplas till det Zygmunt 
Bauman hävdat: ”You need to surrender your personal interests for the sake of 
the solidarity which your group needs to resist an even larger group that intends 
to take away whatever you hold dear and violate your interests. United we stand, 
divided we fall”.96 

I källmaterialet uttryckte kvinnor att det förväntades av dem att de skulle kun-
na sin samiska historia, att de skulle ha kunskap om svensk samepolitik och att 
de skulle vara insatta i alla delar av det samiska samhället. De framstod kort sagt 
som representanter för det samiska kollektivet, där delen fick symbolisera helhe-
ten, vilket också uppmärksammats i kanadensisk medieforskning kring urfolks 
representation i medierna.97 I början av tidsperioden märktes detta genom de ar-
tiklar som uppmärksammade kvinnor som flyttade till städerna för att utbilda 
sig eller söka jobb. Dessa texter uttryckte att kvinnor fått ett större intresse för 
minoritetsfrågor, eftersom de i egenskap av att vara samer förväntades inneha den 
typen av kunskap. Detta ska ses i kontrast till individer ur majoritetssamhället, 
som inte behöver stå till svars för sin etniska bakgrund på samma sätt eftersom de 
redan utgör normen och inte behöver förklara sig eller sin bakgrund. 

Under samtliga undersökningsår hade kulturrelaterade ämnen en framträ-
dande plats. Beskrivningar av samiska kvinnor gjordes ofta med samtidiga re-
presentationer av samiska kulturuttryck och kvinnors aktiva engagemang inom 
området. Genom olika konstnärliga uttryck utmanade kvinnorna gränserna mel-
lan ett samiskt Vi och ett svenskt Dom, där det pågick ett ständigt gränsöverskri-
dande som blev allt mer uppenbart under undersökningsperioden. 

Under det första undersökningsåret var familjeangelägenheter eller frågor 
som rörde relationer mellan individer ett väl dolt tema som inte uppmärksam-
mades i tidskriften. Tidskriftens fokus var vid den tidsperioden inriktat på frå-
gor av mer strukturell karaktär, där utbildning, kultur och samhälle hade en mer 
framträdande plats. På samma gång uppmärksammades kvinnor väldigt sällan i 
tidskriften under denna tidsperiod och det var tydligt att innehållet riktade sig 
till en företrädelsevis manlig läsekrets. Tjugo år senare var skillnaden markant, 
för att bli än mer tydlig under det sista undersökningsåret (se tabell 3). En sär-
skild kolumn hade införts 1986, där familjenyheter publicerades, vilket uppenbart 
innebar att kvinnor synliggjordes i källmaterialet på ett tydligare sätt än tidigare. 
Även om kvinnor procentuellt sett uppmärksammades i liten utsträckning, så 
skedde det mer frekvent och tydligt än under det första undersökningsåret. 

95  Amft 2000, s. 186-187; Kuokkanen 2007, s. 76-77.
96  Zygmunt Bauman och Benedetto Vecchi, Identity. Conversations with 

Benedetto Vecchi. Polity Press, Cambridge 2004, s. 78.
97  Anderson och Robertson 2011, s. 9.
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Inom flera olika ämnesområden var möten ett centralt tema. Det handlade 
om möten i form av kärleksrelationer, men också möten i bemärkelsen relationer 
mellan majoritet och minoritet. Under 2006 framställdes kvinnor många gånger 
som ”dubbelkulturella”, som individer som förvisso hade sin bas i den samiska 
kulturen, men som också var intresserade av att möta och dra nytta av omgivande 
majoritetskultur. En tydlig gräns mellan etniciteter existerade, men den var under 
ständig förhandling och förflyttade sig beroende på situation och historisk kon-
text. Det analyserade källmaterialet belyser en öppenhet från kvinnors sida in-
för att åstadkomma möten mellan samisk och svensk kultur på likvärdiga villkor, 
samtidigt som det uttrycktes en stark önskan om att få ha rätten att behålla det 
specifikt samiska. Denna ambivalenta hållning till uppfattningar om ”skillnad” 
och ”likhet” mellan det samiska och det svenska kan förklaras av det Stuart Hall 
kallar ambivalens. Skillnad kan tolkas både som positiv och negativ, där det är 
situationen som avgör hur tolkningsramarna för tillfället ser ut.98 Hur gränserna 
mellan Vi och Dom förhandlas och definieras är nära knutet till frågor om makt 
och ojämlikhet, där kön, etnicitet, klass och andra meningsfulla utgångspunk-
ter ständigt skapar nya markörer som gör att skillnader mellan Vi och Dom blir 
möjliga att förstå i varje enskild situation. Etnicitet behöver däremot inte per au-
tomatik vara den enskilt viktigaste utgångspunkten för analyser, istället råder en 
situationsbunden komplexitet där olika kategorier kan ha olika stor betydelse i 
olika situationer och historiska kontexter.99 Som Maria Carbin och Sofie Tornhill 
påpekat finns det ”inget kön som inte samtidigt har en ras och ingen ras som inte 
också har ett kön, även om dessa kategorier inte kan reduceras till varandra.”100

Bilden av samiska kvinnor i tidskriften Samefolket gick från att vara en perifer 
beskrivning av en hotad grupp inom det samiska kollektivet till framställningar av 
kvinnor i egenskap av nyckelpersoner inom organisationer, i relationer och i mötet 
mellan majoritet och minoritet. Kvinnor hade till en början en undanskymd posi-
tion i källmaterialet, med det var samtidigt tydligt att deras roll för den samiska 
kulturens fortlevnad både omdiskuterades och ifrågasattes. Förändringarna inom 
det samiska renskötarsamhället var markanta och påverkade i förlängningen upp-
fattningen om hela den samiska kulturen. De som dock hade de mest uttalade kra-
ven på sig att anpassa sig till nya tider, ny arbetsmarknad och nya förutsättningar 
var enligt källmaterialet helt klart gruppen kvinnor inom det samiska kollektivet. 
Ju längre fram i tiden det rörde sig om, desto tydligare blev det att samiska kvin-
nor beskrevs som moderna kvinnor i två kulturer, vilket i många fall betraktades 

98  Hall 2011b [1997], s. 238.
99  Paulina De los Reyes, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering” i 

Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 
diskriminering. SOU 2005:41. Fritzes, Stockholm 2005, s. 233, 238.

100  Carbin och Tornhill 2004, s. 113.
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som en tillgång, men som ibland också uppfattades som ett hot mot den samiska 
kulturens fortlevnad.101

Slutligen återstår att kommentera vad som inte lyftes fram i Samefolket, där 
ett specifikt tema lyser med sin frånvaro. Jämfört med källmaterialet från den 
svenska pressen skrevs nästan ingenting alls om Tjernobyl. Det antal artiklar där 
kvinnor framställdes i samband med kärnkraftsolyckan i april 1986 var försum-
bart och kan räknas på ena handens fingrar. Då denna avhandling endast under-
söker kvinnors representation finns inte möjlighet att göra en vetenskaplig jämfö-
relse med hur män representeras i anslutning till ämnet, men vid genomläsning 
av materialet är det trots allt uppenbart att Tjernobylolyckan på det stora hela fick 
ett stort utrymme efter april 1986. Som vi sett i tidigare kapitel spreds nyheter 
kring olyckan som en löpeld i Sverige, med massiv medierapportering som följd. 
I svensk press fick också detta konsekvenser för hur samiska kvinnor framställ-
des, där deras svårigheter och framtidsoro skrevs fram i tidningar och tidskrifter, 
många gånger i relation till renskötsel och till renskötarsamiskt vardagsliv. I Sam-
efolket däremot framstod kvinnor som fullständigt bortkopplade från olyckan och 
dess konsekvenser, vare sig det handlade om renskötsel eller andra relaterade äm-
nen: de fanns helt enkelt inte med. Renskötseln framstod på detta sätt som ännu 
mer avskärmad från kvinnligt deltagande, och uppfattningen om renskötseln som 
en manlig arena cementerades ytterligare.

101  En föreställning om samiska kvinnor som moderna och sammanlänkade med svensk kultur 
riskerar samtidigt att leda till att samiska män relateras till ett icke-svenskt, omodernt och 
därmed stagnerat samhälle. Ett liknande resonemang anförs i Carbin 2010, s. 33.
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I detta kapitel genomförs en närmare analys av några av de teman som uppmärk-
sammades i både svensk och samisk press under åren 1966/67 och 2006. Syftet är 
dels att studera likheter och skillnader mellan hur svensk och samisk press skrivit 
fram samma typ av tema, och dels att lyfta fram hur de inblandade aktörerna re-
sonerar kring representationen av sig själva. Den praktiska materialinsamlingen 
bygger på den kartläggning som presenterades i kapitel 4 och 5. Jag har sedan 
plockat ut artiklar som kan relateras till två centrala teman som uppmärksammats 
i både svensk och samisk press under det första och det sista undersökningsåret, 
och analyserat dem med utgångspunkt i frågorna vad, hur, varför och med vilka 
konsekvenser. Förutom pressmaterialet från de olika undersökningsåren består 
källmaterialet till detta kapitel också av intervjuer. En närmare beskrivning av 
intervjumetoden samt en redogörelse av hur intervjuerna praktiskt genomfördes 
och vilka källkritiska problem som kan vara av betydelse återfinns i kapitel 2.

För år 1966 har jag valt att fokusera på en företeelse av arbetsmarknadsrela-
terad karaktär som fick uppmärksamhet i såväl svensk press som i Samefolket, 
närmare bestämt att Maj-Lis Skaltje fick jobbet som radioproducent på Samera-
dion samma år och därmed anställdes på Sveriges Radio. Skaltjes inträde på ar-
betsmarknaden lyftes fram som en extraordinär händelse från både svenskt och 
samiskt håll, men hur man valde att uppmärksamma detta och vad man valde att 
fokusera på skiljde sig delvis åt mellan de olika pressmaterialen. Den uppmärk-
samhet som gavs Skaltje är på många sätt unik, inte minst för att hon är den enda 
kvinna i materialet som uppmärksammas i såväl svensk som samisk press i någon 
större utsträckning under tidsperioden.1

1  Andra kvinnor förekommer också i pressen under 1966/67, men inte 
återkommande på det sätt som gäller för Maj-Lis Skaltje.
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Under 2006 uppmärksammades fyra unga samiska kvinnor som genom konst, 
litteratur, film, teater och jojk lyfte frågor som specifikt kunde relateras till kom-
plexiteten med att leva i gränslandet mellan svenskt och samiskt. Dessa kvinnor  
– Carola Grahn, Sofia Jannok, Liselotte Wajstedt och Annica Wennström – var 
(och är) alla engagerade inom det kulturella fältet, vilket ledde till medieuppmärk-
samhet där relationer mellan samiskhet och svenskhet förhandlades genom in-
tervjureportage och journalistiska beskrivningar av dem som både individer och 
artister.2 

Den första samiska radioproducenten

Under undersökningsperioden 1966 hade, som diskuterats i tidigare kapitel, kvin-
nors inträde på svensk arbetsmarknad blivit allt vanligare generellt sett. Från sa-
miskt håll exemplifierades detta med Maj-Lis Skaltje, som vid tjugosex års ålder 
tillträdde som producent för Sameradion 1966 vilket uppmärksammades i såväl 
svensk som samisk press. Skaltjes värde för det samiska kulturarbetet skulle med 
tiden visa sig vara mycket betydelsefullt, och hennes insatser för det samiska sam-
hället har på många sätt bidragit till att stärka medvetandet för och kunskaperna 
kring samiskt samhälle, språk och kultur. Vid tiden för undersökningsperioden 
var Skaltje alldeles i början av sin karriär, och det fanns ännu inte någon känne-
dom om vilken betydelse hennes insatser skulle få med tiden. I dagens läge är det 
dock uppenbart att det hon åstadkom under sin yrkesverksamma tid, och genom 
sitt engagemang i övrigt, haft väsentlig relevans i arbetet med att stärka det sa-
miska folkets kulturella identitet.

I tidigare kapitel beskrev jag att kvinnors inträde på arbetsmarknaden under 
1960-talet låg helt i enlighet med den samhälleliga utvecklingen och att detta hade 
ett flertal olika orsaker. Vad som dock inte hörde till vanligheterna var att arbeta 
inom mediefältet som ung samisk kvinna, vilket förklarar åtminstone en del av 
den uppmärksamhet som riktades mot Maj-Lis Skaltje i pressen. Hon skrevs fram 
som speciell på många sätt; hon var same, kvinna och ung och dessutom den för-
sta fast anställda samisktalande radioproducenten i Sverige, vilket både svenska 
och samiska medier tog fasta på.3 Hur Skaltjes väg in på arbetsmarknaden om-
skrevs kan definieras utifrån ett antal olika diskurser, som till viss del är desamma 

2  Carola Grahn är fotograf och omskrevs under 2006 med anledning av hennes utställning ”Siellu 
born in Sápmi”. Sofia Jannok uppmärksammades i anslutning till hennes karriär som sångerska 
där hon framförallt är känd på grund av att hon sjunger och jojkar på samiska. Liselotte Wajstedt 
förekom i pressen med anledning av att hennes film ”Sámi Nieida Jojk” var på väg att lanseras och 
Annica Wennström var aktuell på grund av sin roman Lappskatteland, som utgavs under 2006.

3  Detta synliggörs dels i pressmaterialen, och bekräftas även av Skaltje. Intervju med Maj-Lis Skaltje, 111014, s. 15.
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i svensk press och i Samefolket, men som också innehåller skillnader som kommer 
att belysas närmare i det följande.

I den svenska pressen skedde rapporteringen av Skaltje som ny redaktör fram-
förallt utifrån ett individcentrerat perspektiv där hon stod i centrum i egenskap 
av enskild samisk individ, vilket exemplifieras längre fram i kapitlet. Rapporte-
ringen i Samefolket skiljer sig väsentligt i det avseendet, och Skaltjes tillträde som 
producent knöts där betydligt tydligare an till ett vidare perspektiv och ett större 
samiskt sammanhang:

Sveriges Radio TV har från och med första juli anställt en programdi-
rektör för de samespråkiga sändningarna. Det är en stor händelse i det 
samiska kulturarbetets historia. […] Det intresse som från radions sida 
visats för samisk nyhetsförmedling och samisk kulturaktivitet börjar 
bära goda frukter.4

I Samefolket var Skaltjes arbetsinsatser tydligt kopplade till det samiska kollek-
tivet och hur detta kunde gynnas genom hennes prestationer. Det rådde en för-
väntan om att Skaltje hade ett ansvar inför den egna etniska gruppen, där det 
samiska kollektivet lyftes fram i förgrunden.5 Skaltje fick på detta sätt axla rollen 
som programdirektör, men skrevs även fram som en del av en helhet där samiskt 
kulturarbete stod i fokus. Att vara same inom svenskt arbetsliv skildrades i Sam-
efolket som något mycket positivt, inte bara för Skaltje som individ utan också för 
hela den samiska saken. Skaltjes karriär blev därmed också en värdefull del av 
en pågående framgångsrik samisk etnopolitisk mobilisering, där hon fungerade 
som frontfigur för samer att identifiera sig med och vara stolt över. Denna position 
var på många sätt positiv, men innebar också ett stort ansvar som inte alltid var 
enkelt att förhålla sig till. Ambitionen var att lyfta fram det samiska för samer, 
vilket ställde stora krav på Skaltje då hon förväntades vara kunnig i alla de frågor 
som rörde samiskt samhälle, historia och kultur. Skaltje poängterar i intervjun att 
undervisningen kring dessa för henne relevanta ämnen varit i princip obefintlig 
under hela hennes utbildningstid. Hon hade gått i nomadskola, men där var un-
dervisningen en kopia av den svenska skolans med svenska som arbetsspråk, och 
samiskrelaterade ämnen hade en ytterst perifer plats i den dagliga skolgången. 
Det som för majoritetsbefolkningen betraktas som en självklar rättighet, att få 
skolning i sin historia och kultur, är inte något man kan ta för givet om man tillhör 
den samiska minoriteten. Detta är dock ett fenomen som de flesta ur majoritetsbe-

4  Samefolket 1966, nr 2, s. 23.
5  Sociologen Zygmunt Bauman menar att solidaritet inom den egna minoritetsgruppen 

tenderar att gå före egna, alternativa intressen. Se Bauman och Vecchi 2004, s. 78.
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folkningen inte uppmärksammar eftersom de befinner sig inom normen och där-
med hela tiden kan identifiera sig med undervisningens innehåll: ”ni tänker inte 
på hur mycket ni får gratis från första dagen ni kommer till skolan”.6 För Skaltje 
blev kunskaperna kring samiska förhållanden i historia, kultur och samhälle nå-
got hon tillgodogjorde sig på egen hand i vuxen ålder, vilket krävde ett stort en-
gagemang och en betydande arbetsinsats.7 De artiklar där Skaltje omskrevs visar 
tydligt att hon omgående fick ett stort ansvar i sin yrkesroll. Den brist på under-
visning kring samerelaterade ämnen som rådde i skolan fick dock påtagliga konse-
kvenser till en början: ”Jag hade ju inte förberetts, för det här stora ansvaret som 
jag tycker att det var. Det var ju ett väldigt stort ansvar.8

Inte bara i Samefolket uttrycktes en stolthet för Skaltjes insatser, även i svensk 
press uppmärksammades hon som en tillgång:

För samerna och andra radiolyssnare som kan lapska blir det spännande 
stunder i radio från och med måndagen den 9 januari. På onsdagen var 
Tryggve Madsen från Nordnorge och Sveriges Radios egen sameredak-
tör Maj-Lis Skaltje i färd med att läsa in följetongen, en detektivroman 
av Kerstin Ekman, De tre små mästarna.9

Det att Skaltje beskrevs som SR:s egen sameredaktör visar att hon tydligt koppla-
des ihop med sin (svenska) arbetsgivare på ett nästintill familjärt sätt. Skaltjes po-
sition på arbetsmarknaden framstod med andra ord som en värdefull tillgång från 
såväl samiskt som svenskt håll, där båda parter ansåg henne vara en högt värderad 
resurs inom det samhälle där hon verkade. Skaltje kommenterar, utan att lägga 
någon värdering i det, att hennes position var något som arbetsgivaren drog nytta 
av i marknadsföringen av radions verksamhet. Att ha Skaltje som anställd var 
”lite fjäder i hatten för dem också, att de hade samiskspråkiga sändningar och 
sändningar riktade till samer […].”10 Skaltje fick rollen som en kompetent samisk 
”expert”, vilket framförallt synliggjordes i det svenska pressklippsmaterialet:

I dag är hon 25 år och pol.mag. Hon har återvänt till sin hembygd i norr. 
I höstas sökte Sveriges Radio en lapsktalande producent för sina same-
program. Man ställde stora krav på den sökande. 4-5 stycken var kval-
ificerade – men det blev Maj-Lis som fick jobbet.11

6  Skaltje, intervju, s. 1.
7  Detta lyfts också fram av Johannes Marainen, som beskriver hur han på egen hand fått förkovra sig i 

samisk historia, eftersom denna inte alls berörts under hans skoltid. Se Marainen 2003, s. 223.
8  Skaltje, intervju, s. 1-2.
9  VSP 1966, pärm 10, s. 4. Norrbottens-Kuriren 661222. 
10  Skaltje, intervju, s. 15.
11  VSP 1966, pärm 1, s. 38. Hemmets veckotidning nr. 16/66. 
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I den svenska pressen ifrågasattes aldrig Skaltjes lämplighet för uppdraget utan 
det var alldeles tydligt att hennes utbildning i kombination med hennes samiska 
bakgrund ansågs göra henne till klippt och skuren för arbetsuppgifterna. Skaltje 
själv skiljer dock mellan olika typer av kompetenser, där erfarenheten av att ha 
vuxit upp inom samisk kontext är den ena, och ämneskompetensen kring samiska 
frågor en helt annan:

Jag var ju uppvuxen i en rent samisk miljö och jag hade det samiska 
språket, men det var ett muntligt språk. Jag visste vad det innebar att 
vara same, jag hade fått uppleva hur det är att vara en liten minoritet 
inom majoriteten och vara marginaliserad, på det sättet var jag ju ex-
pert. Men jag hade inte redskapen att kunna informera på ett djupare 
plan, för jag hade inte studerat samiska förhållanden.12

 
De saknade ”redskap” som Skaltje nämner skall förstås mot bakgrund av vad som 
förklarats tidigare angående skolans bristande förmåga att bedriva undervisning 
kring samisk historia, språk, kultur och samhälle. Vid tiden för undersökningspe-
rioden hade Skaltje inte ännu studerat samiska språk på ett systematiskt vis, vil-
ket hon gjorde några år senare. I samband med studierna blev hennes kunskaper 
kring samisk historia, kultur och samhälle fördjupade och hon skaffade sig på så 
sätt de redskap hon till en början upplevde att hon saknade.

Skaltjes arbetsuppgifter definierades i svensk press som tydligt etnicitetsbe-
stämda, och det gjordes en uppdelning mellan minoritets- och majoritetsgrupp 
som markerade skillnad mellan samiskt och svenskt:

På radiosidan håller sig Luleå-kontoret med två ”minoritetsmedarbe-
tare”. Maj-Lis Skaltje är anställd enbart för att göra sameprogram.13 

Det fanns en uppenbar förväntan om att Skaltje skulle arbeta med frågor som 
hade med samisk tematik att göra. Hon befann sig inom svensk arbetsmarknad 
och hade en svensk arbetsgivare, men hennes möjligheter att arbeta med annat än 
specifikt samiska frågor framstod i det svenska pressmaterialet som begränsade. 
Detta aktualiserades bland annat i samband med att hon fick rycka in som samisk 
expert inom andra kontexter än de som var direkt kopplade till hennes ordinarie 
arbetsuppgifter. Skaltje säger:

12  Skaltje, intervju, s. 5.
13  VSP 1966, pärm 3, s. 48. Västerbottens-Kuriren 661124. 
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Jag jobbade till exempel i Luleå, då jag fick vara lite av en servicein-
stitution för Sveriges Radio och Sveriges TV i övrigt, jag blev en slags 
expert på samefrågor och fick ju jobba väldigt mycket regionalt och i 
riksradion.[…] Det hade blivit en större medvetenhet i samhället som 
påverkade på olika plan och förutom att man började med samiska 
sändningar så började man också ha lite mer samiskt material i övriga 
sändningar. Jag tror att jag varje vecka gjorde något inslag även till 
regionala sändningar eller rikssändningar.14

Skaljte fick med andra ord vara en samisk företrädare i många mediesamman-
hang, och tilldelades arbetsuppgifter mot bakgrund av sin samiska etnicitet. Detta 
fenomen kan jämföras med forskning kring kvinnliga journalisters arbetsom-
råden, där det visat sig att kvinnor i stor utsträckning tilldelas arbetsuppgifter 
i anslutning till ”kvinnliga” ämnen.15 Gränsdragningen baserades i Skaltjes fall 
dock i första hand på etnicitet som meningsbärande kategori och hon blev på detta 
sätt en representant för den samiska gruppen där hennes personliga erfarenheter 
inom samisk kontext också gjorde henne till en giltig företrädare för det samiska 
kollektivet.16 

I de artiklar i svensk press som uppmärksammade Skaltjes inträde på arbets-
marknaden framträdde en etnicitetsdiskurs där samiskhet bland annat skrevs 
fram genom att koppla textinnehållen till en särskild plats i den norra periferin.17 
Hänvisningar till naturen kombinerades också med romantiserade beskrivningar: 

Hon är oförlovad. Och hon är förbålt söt att titta på. Hon skall både före-
komma i TV-rutan och producera radioprogram. Håll ögonen öppna och 
betitta något av det vackraste Lappland någonsin har producerat – vid 
sidan av Stora sjöfallet och solnedgången intill Torne träsk i augusti.18 

Beskrivningar kring kvinnlig fägring var återkommande i svensk press generellt 
under denna tidsperiod, framförallt när det gällde artiklar i veckopress. I ovan-
stående citat flätas olika diskurser samman och ordet ”betitta” får en dubbel inne-
börd i sammanhanget. Å ena sidan relaterar det till en diskurs kring kön där kvin-
nan symboliserar ett tydligt objekt, och å andra sidan till en etnicitetsdiskurs där 
objektet utgörs av det nordliga, personifierat genom att koppla Skaltje till det som 
uppfattas som traditionellt samiskt område. I Samefolket syntes inte denna typ 

14  Skaltje, intervju, s. 3.
15  Djerf Pierre 2003, s. 39.
16  Här framgår ett tydligt exempel på det Joan Scott kallar “the evidence of experience”; dvs. att 

erfarenheten i sig borgar för ett större mått av “sanning”. Se Wallach Scott 1991, s. 777.
17  Hänvisningar till plats är ett av de inslag som används av förespråkare för essentialistiska perspektiv 

vid kategorisering av människor i termer av etniska grupper. Se Wikström 2009, s. 32.
18  VSP 1966, pärm 1, s 38. Hemmets veckotidning nr 16/66. 
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av beskrivningar alls till. Skaltje skildrades i vissa fall med bild, men ingenting 
nämndes om hennes utseende. 

Den samiska relationen till geografisk plats underströks i svensk press, och det 
som benämndes som ”samernas rike” betraktades på samma gång som ett område 
som det var självklart att man som same skulle känna till som sitt ”hemland”. 

Hemmets Veckotidnings läsare har i flera reportage från samernas rike 
mött Maj-Lis Skaltje från Norrkaitums lappby ovan Polcirkeln. […] Maj-
Lis kommer att trivas med radio- och TV-arbetet. Hon kan varenda 
kvadratkilometer av sitt hemland i Lule och Torne lappmark […].19

Detta leder tankarna till en samisk, naturbunden koppling till naturen i hela det 
samiska området, en koppling som också uppmärksammats inom norsk forsk-
ning. Där har norrmän framställts som naturälskare i pressen, till skillnad från 
samer som närmast skrivits fram som en del av naturen.20 I föregående kapitel 
visade jag att kopplingen till plats var återkommande i Samefolket. Där namngavs 
specifika platser mycket detaljerat, medan hänvisningar i svensk press istället 
tenderade att utpeka ett fjärran i ett mer eller mindre okänt geografiskt rum. Att 
känna till hela Sápmi var dock i praktiken en omöjlighet:

Dels var det ett jättestort område, det var ju inte bara det samiska om-
rådet i Sverige utan det blev ju också då…

Jag: Hela Sápmi?

Ja därför att, det var då man började tala om samerna som ett folk 
[…].21

Kopplingen till en nordlig plats som gjordes i de svenska artiklarna bör ses mot 
bakgrund av den generella uppfattningen om samerna som ett utpräglat ren-
skötande naturfolk som levde av och i naturen, med andra ord spår av den fö-
reställning som var rådande inom svensk statlig samepolitik under första delen 
av 1900-talet. Att hänvisa till geografisk plats som i beskrivningar av det speci-
fikt samiska har också en annan dimension som kan kopplas till en etnocentrisk 
omvärldsuppfattning. Samiskhet fick nämligen på detta sätt symbolisera det som 
är ”fjärran”, dvs. något annat än det ”närliggande” etniskt svenska. Det samiska 
var med andra ord positionerat i en geografisk periferi, något som också fram-
kommit i tidigare forskning kring hur minoriteter representerades i svensk press 

19  VSP 1966, pärm 1, s. 38. Hemmets veckotidning nr 16/66. 
20  Simonsen 2007, s. 35.
21  Skaltje, intervju, s. 3.
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i 1930-talets Sverige.22 Hänvisning till samiskhet i termer av spatialitet innebar 
dock samtidigt en hänvisning till de nordliga delarna av Sverige. Kulturgeografen 
Madeleine Eriksson har studerat hur Norrland representerats bland annat i ny-
heter och andra medier. Eriksson uppmärksammar att Norrland som geografisk 
plats tenderar att beskrivas som en ”spatial Annan” i Sverige, mer traditionellt 
bunden och bakåtsträvande i jämförelse med hur delar av södra Sverige represen-
teras (som moderna, framåtsträvande).23 Representationerna av Maj-Lis Skaltje 
bör alltså relateras till hur beskrivningar av Norrland såg ut vid tiden för under-
sökningsperioden och kopplingen till plats kan därför inte entydigt tolkas i termer 
av etnicitet. 

Relationen till samisk etnicitet i svensk press gjordes också genom beskriv-
ningar av förhållandet till djur och natur, där renen utgjorde en tydlig etniskt sa-
misk markör: 

22  Ellefson 2007, s. 104; Se även Said 2004 [1978], s. 131.
23  Erikssons undersökning avser åren 2000-2004, men resonemangen förefaller relevanta att ta i beaktning 

också i föreliggande studie. Madeleine Eriksson, (Re)producing a periphery. Popular representations of the 
Swedish North. Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 2010, s. 49-64. Se även Sara Hagström 
Yamamoto, I gränslandet mellan svenskt och samiskt. Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 
1870-tal till 2000-tal. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Uppsala 2010, s. 54-55.

Maj-Lis Skaltje med renkalv i famnen. Bilden är inte identisk med den som publi-
cerades i svensk press, men kommer från samma fototillfälle. Vilhelmina samiska 
pressklippsarkiv 1966, pärm 3, s. 48. Allers nr 28/66. Scanpix, Stockholm.
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1962 gick hon ut över hela världen – bara i 45 sekunder men i alla fall. 
Det var då man invigde Tel-star, den första satellitsändaren. Maj-Lis 
satt bland renkalvar och mygg och log.24

Renen som etnisk samisk markör spelar en framträdande roll för att understryka 
samisk etnicitet. Att Skaltje framställdes med en renkalv i famnen i pressmate-
rialet blev därför en tydlig stereotyp som omedelbart signalerade att hon var av 
samiskt ursprung enligt tankekedjan same – renskötare – renar. 

Den aktuella bilden kommer ursprungligen från inspelningen av en TV-pro-
duktion några år tidigare. Också i en annan svensk tidskrift gavs en beskrivning 
av Skaltje ackompanjerad av samma typ av bild, där renkalven låg i hennes famn:

Den 1 juli fick Sveriges Radio, Luleå-redaktionen, sin första fast anställ-
da samespråkiga medarbetare. Det är 25-åriga pol mag Maj-Lis Skaltje, 
född och uppvuxen i Norr-Kaitums sameby och med akademiska studi-
er i Uppsala bakom sig. Nu ska hon först och främst svara för nyhetspro-
gram till den samespråkiga minoriteten men naturligtvis även i övrigt 
delta i det ordinarie radio- och TV-arbetet i Norrbotten-distriktet. Min-
nesgoda TV-tittare känner säkert igen henne, hon medverkade i den 
första Tel-star-sändningen 1962.25

Skaltje porträtterades i anslutning till fotografiet med renkalven, som därmed på 
ett effektivt sätt markerade hennes samiska etnicitet i de fall detta inte framgick 
tydligt i den tillhörande texten. Denna bild publicerades vid ett flertal tillfällen i 
olika tidningar och tidskrifter där Skaltjes arbete uppmärksammades, och ledde 
så småningom till ett kritiskt påpekande från Samefolkets håll: 

Nyheten om att Maj-Lis Skaltje blivit anställd som programdirektör vid 
Sveriges Radio TV med uppgift att svara för de samiskspråkiga sändn-
ingarna domineras i Norra Västerbotten av en söt skildring om att Maj-
Lis Skaltje poserat med en renkalv i knät. Hon har säkert andra kvali-
fikationer för sitt jobb, icke minst genom sina framgångsrika studier av 
samhällsvetenskapliga ämnen vid universitetet, än så.26 

Genom citatet synliggörs ett motstånd gentemot vad som publicerades i svensk 
press där bildens stereotypa, romantiserade karaktär kritiserades. Det perspektiv 
som framställdes i bilden, med den uppenbara kopplingen till vad som kan be-
traktas som stereotypt samiskt, ifrågasattes från Samefolkets håll, med ett under-

24  VSP 1966, pärm 1, s. 38. Hemmets veckotidning nr. 16/66. 
25  VSP 1966, pärm 3, s. 48. Allers nr. 28/66.
26  Samefolket 1966, nr. 2, s. 23. 
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liggande påpekande om att samer vill bli bedömda mot bakgrund av kompetens 
och inte utifrån stereotypa beskrivningar. I kapitel 4 diskuterade jag tendensen att 
representera samiska kvinnor i anslutning till samiskt etniska markörer. Bland 
annat uppmärksammades att detta både kunde bero på journalisternas benägen-
het att reproducera välkända stereotyper, och på att de samiska aktörerna själva 
hade möjlighet att påverka hur de ville framstå på bild. I det fall som beskrivs ovan 
menar Maj-Lis Skaltje att det att hon satt med en renkalv i knät inte var något 
uppseendeväckande eller ovant för henne personligen:

Det är klart att det kan ju vara väldigt exotiskt och sött och sådär, 
men å andra sidan så hade jag vuxit upp med renar, så det var inget 
onaturligt. Hela min barndom har jag hört min släkt tala om renar, det 
var det stora samtalsämnet. Vad det än var så var det om renarna som 
man diskuterade, varje dag, på ett eller annat sätt. Så att för mig var 
det absolut inte onaturligt eller tillgjort. Det är klart att det kanske blev 
externt exotiskt, men för oss som hade vuxit upp med det, och levde 
med det, jag följde ju med pappa upp under somrarna och när det var 
kalvmärkningar. Externt kan det se väldigt exotiskt ut, men för oss var 
det inte speciellt märkligt.27

Som uppmärksammats i tidigare kapitel har språk- och kulturforskaren Israel 
Ruong hävdat att etniska markörer kan användas ur både internt och externt per-
spektiv.28 Fallet med bilden med renkalven är ett exempel på när en etnisk samisk 
markör användes på ett sätt som gjorde att man från Samefolkets håll ifrågasatte 
det symboliska innehållet i markören som sådan. Bilden med renkalven reducera-
des till en essentialistisk markör och bidrog sannolikt – även om det för Maj-Lis 
Skaltje inte var något konstigt – till exotiseringen av det samiska hos de läsare 
som inte hade förkunskaper inom det samiska ämnesområdet. 

Jag har i en tidigare undersökning visat att Samefolket uppmärksammade att 
samiska kvinnor lämnade renskötseln till förmån för den svenska arbetsmarkna-
den. Oron för denna utveckling var tydlig redan under 1940-talet, och aktualise-
rades fortsättningsvis även under påföljande decennier. Kvinnors val att söka sin 
inkomst utanför renskötseln beskrevs som ett reellt hot för den samiska kulturens 
fortlevnad.29 I Skaltjes fall däremot tycks inträdet på svensk arbetsmarknad inte 
alls ha varit hotfullt, utan istället en välkommen utveckling: 

27  Skaltje, intervju s. 20.
28  Ruong 1981, s. 21.
29  Ledman 2005, s. 209-217.
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Samefolket hälsar Maj-Lis Skaltje välkommen och hoppas att hon över-
allt på sina resor blir accepterad och välkomnad som medarbetare på 
Sveriges Radio.30

Som vi sett tidigare fanns tydliga ambitioner att skapa arbeten för samiska kvin-
nor inom områden som också dessa kodas som ”typiskt” samiska (exempelvis 
sameslöjd). Det framstod med andra ord som önskvärt att kvinnorna sysselsatte 
sig inom en arbetsmarknad som var tydligt samiskt kodad, även om detta inte 
längre innebar renskötselrelaterade arbetsuppgifter. På samma sätt kan Maj-Lis 
Skaljtes arbete inom Sveriges Radio beskrivas som samiskt, även om det samti-
digt var ett yrke inom svensk arbetsmarknad. Hennes position återfanns därmed 
i gränslandet mellan samiskt och svenskt, och möjliggjorde i sin tur identifikation 
från såväl samiskt som svenskt håll. 

I svenska tidningar och tidskrifter poängterades etnicitet som centralt genom 
att det explicit skrevs fram i texten vad det var för etnicitet som avsågs, vilket ex-
emplet från pressklippsarkivet nedan visar: 

Sameflickan Maj-Lis Ska[l]tje, 25 år, är pol mag och blir snart vår första 
samereporter.31

Att det var viktigt att poängtera den samiska etniciteten syntes inte minst genom 
att Skaltje titulerades ”sameflickan”, medan hennes manlige kollega som fram-
trädde tillsammans med henne på bild omskrevs som ”Ingenjör Bengt Björne-
kärr”, utan referens till någon särskild etnisk tillhörighet. 

30  Samefolket 1966, nr. 2, s. 38. 
31  VSP 1966, pärm 2, s. 3. Vecko-Revyn nr 13/66. 
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Ellefson har visat att det var vanligt att skriva fram individers nationalitet i 
journalistiska texter i 1930-talspress om det rörde sig om personer som inte var 
etniskt svenska. Samtidigt var det också vanligt att titulera personer med hänvis-
ning till namn och yrke. I annat fall användes titlar som ”herr”, ”fru” eller ”fröken”. 
I föreliggande pressklippsmaterial ser denna tendens ut att hålla i sig även i den 
undersökta 1960-talspressen.32 

32  Ellefson 2007, s. 53.

Bengt Björnekärr och Maj-Lis Skaltje. Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 1966, pärm 2, 
s. 3. Vecko-Revyn 13/66. Scanpix, Stockholm.

Samtidigt som Skaltjes samiska etnicitet betonades i svensk press skildrades hon, 
liksom i exemplet ovan, genom fotografier som inte visade någon omedelbar kopp-
ling till det samiska. Relationen till samisk etnicitet skrevs då istället ut i text och/
eller bildtext och det blev därmed uppenbart att det var en samisk individ det 
handlade om, vilket exemplifieras genom följande text- och tillhörande bildexem-
pel från Aftonbladet: 
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SAMEFLICKAN som blev radioreporter. Maj-Lis Skaltje, 25 år, är Sver-
iges Radios först anställda samespråkiga radioröst. Maj-Lis är pol mag. 
Efter sex års plugg i Uppsala är hon nu tillbaka i norr. Luleå blir hennes 
fasta punkt. Och därifrån gör hon expeditioner ut i lappmarken på jakt 
efter nyheter.33 

33  VSP 1966, pärm 3, s. 48. Aftonbladet 660714. 

Maj-Lis Skaltje framför sin arbetsplats. Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 1966, 
pärm 3, s. 48. Aftonbladet 660714. Fotograf: Carl O. Löfman/Aftonbladet.
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I de flesta sammanhang där Skaltje porträtterades på bild framställdes hon utan 
att framhäva etniskt samiska markörer. Detta var i och för sig inte unikt, men 
ovanligt om man ser till pressmaterialet som helhet under detta år.34 I intervjuma-
terialet förklarar Skaltje att huruvida hon valde att klä sig med eller utan samiska 
markörer berodde på vilken kontext det handlade om, där vi specifikt pratar om 
kolten som etnisk markör:

Det var ju så redan på den tiden att man hade kolt bara när man var 
högtidsklädd. Så det hade jag ju också när det var högtider, men när 
jag var på jobb så var jag bara vanligt klädd. Till exempel i samiska 
sammanhang hade det känts helt fel att inte ha kolt på sig [Skaltje näm-
ner samiska begravningar som exempel]. Och när det gäller svenska 
sammanhang då har man inte haft på sig kolt. Det är vissa samman-
hang man har på sig och vissa sammanhang man inte har på sig.35

Att arbeta inom en svensk arbetsmarknadskontext innebar samtidigt att uppfatt-
ningarna om vad som var att betrakta som en professionell framtoning kopplades 
till svenskhet som norm, där användning av kolt eller andra samiska markörer 
inte inrymdes. 

Även om det fanns många exempel i svensk press där man valde att framställa 
Skaltje utifrån hennes samiska etnicitet, återfanns också (ibland i samma artikel) 
beskrivningar som kretsade kring skildringar av Skaltjes som en välutbildad och 
kompetent person. En del av den kompetens som tillskrevs Skaltje var relaterad 
till hennes kunskaper i samiska, vilket redan exemplifierats i flera av de citat som 
lyfts fram i kapitlet. I både svensk och samisk press användes ordet ”samiska” i 
princip synonymt med ”det samiska språket”. Det språk som talades av Skaltje 
var dock nordsamiska, som inte per automatik kan förstås av de som talar andra 
samiska språk. Detta problematiserades dock aldrig i artiklarna, istället fram-
ställdes ”samiska” som ett och samma språk vilket effektivt osynliggjorde övri-
ga samiska språk i än större behov av revitalisering. En uppenbar språkdiskurs 
framträdde i källmaterialet, även om det synliggjordes med olika emfas beroende 
på om det var svensk eller samisk press det handlade om. I svensk press nämndes 
språkets betydelse mer i förbigående enligt tidigare samt nedanstående citat:

Sameflickan Maj-Lis Skaltje blir i sommar landets första sametalande 
radioproducent […].36

34  När samiska kvinnor framställs på bild i svensk press under 1966/67 framträder tydliga samiska 
markörer i 72 procent av de analyserade fotografierna. I Samefolket sker detta i 60 procent av fallen.

35  Skaltje, intervju, s. 17-18.
36  VSP 1966, pärm 2, s. 3. Svenska Journalen nr 17/66. 
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I Samefolket däremot lyftes språkfrågan fram betydligt tydligare och det går inte 
att ta miste på att språkets värde för den samiska kulturen framstod som ett långt 
mycket mer angeläget ämne i de samiska leden.37 I en av artiklarna intervjuades 
Nils Hövenmark38, som var den som ansvarade för många av de arbetsuppgifter 
som Skaltje övertog, och som ansåg det vara av största vikt att den som axlade rol-
len efter honom skulle vara samiskkunnig, vilket han själv inte var:

När Sveriges Radios distriktschef, K.G Svensson, frågade Hövenmark 
vem han ville ha till efterträdare, svarade Hövenmark raskt: Veder-
börande ska vara samiskspråkig. Hövenmark fick snabbt som han ville. 
Sveriges Radio beslöt att en tjänst som samespråkig medarbetare skulle 
få tillsättas vid distriktskontoret i Luleå. Många sökte men Maj-Lis 
Skaljte från Norr-Kaitum blev den utvalda. […] Hövenmark säger att 
han alltid känt det som ett handikap [sic!] att inte kunna språket.39 

Språket omtalas ofta som en av de starkaste symbolerna för samisk kultur och 
identitet. Inom det nordiska samiska samhället har samiskspråkiga medier därför 
i många fall tagit det på sitt ansvar att publicera nyheter på samiska för att med-
verka till stärkandet av samisk kollektiv identiteten.40 I Samefolket fick Maj-Lis 
Skaltje funktion som kulturbärare för det samiska språket och därmed indirekt en 
roll som nyckelperson i arbetet för den samiska kulturens överlevnad. Språket be-
skrevs i Samefolket som en tydlig etnicitetsmarkör, som borgade för att beskriv-
ningarna av det samiska samhället blev mer autentiska:

Men kunskap i språket måste otvivelaktigt förbättra möjligheterna för 
programtjänstemannen att komma den samiska verkligheten in på livet 
[…]. Det kommer också att underlätta för henne att kunna ta ansvaret 
för innehållet i de samespråkiga inslag till programmen, som olika me-
darbetare ute på fältet levererar.41 

I citatet synliggörs hur skiljelinjen mellan samiskt och svenskt uppmärksamma-
des från samiskt perspektiv, där den grundläggande uppfattningen var att man 
som samisktalande hade större möjligheter att komma närmare den samiska 
kulturen. Den tydliga inställningen under 1966 var därmed att de kunskaper i 

37  Israel Ruong, som var Samefolkets redaktör under tidsperioden, hade som uttalad ambition att språk 
skulle vara ett av tidskriftens fokusområden under hans ordförandeskap. Detta spelade sannolikt 
in också när det gäller rapporteringen kring Maj-Lis Skaltje. Se Patrik Lantto 1998, s. 144.

38  Hövenmark arbetade på Sameradion från 1960-66 och sände programmen på svenska. 
Hövenmark var i grund och botten apotekare, med stort intresse för samiska frågor. Se 
Bengt Rosén, ”Nils Hövenmark – inte bara apotekare” i Unicornis (2005):1, s. 2-8.

39  Samefolket 1966, nr. 2, s. 38. 
40  Skogerbø 2001, s. 162.
41  Samefolket 1966, nr. 2, s. 38.
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samiska som Skaltje tillskrevs ledde till att hennes arbete bar större giltighet. 
Att vara same och samiskspråkig ledde med andra ord till ett antagande om att 
kvaliteten på rapporteringarna kring det samiska blev mer verklighetsförankrad. 
Skaltjes upplevelse av sin kompetens inom det språkliga fältet skiljer sig till viss 
del från vad som framkom i pressmaterialet, och hon poängterar att den bristande 
modersmålsundervisningen fått konsekvenser för henne i ett vidare perspektiv, 
inte minst när det gällde de första åren av hennes yrkesverksamhet. Vid tiden för 
undersökningen hade Skaltje ännu inte haft möjlighet att studera sitt modersmål 
på ett systematiskt sätt, och hon kan i efterhand se att avsaknaden av språkutbild-
ning inneburit ett handikapp för henne i det arbete hon ålades under de första 
åren av karriären. Några år senare beslutade hon sig för att ta tjänstledigt från 
arbetet på Sveriges Radio och ägna sig åt språkstudier under en längre period. Ge-
nom dessa studier fick hon förutom fördjupade språkkunskaper också förankrade 
kunskaper kring andra delar av samisk kultur och levnadssätt, vilket underlättade 
i hennes fortsatta karriär.

Är det så att man har fått studera sitt språk så får man ju inte bara 
lära sig läsa och skriva utan man får ju en djupare förståelse för hur 
språket är uppbyggt, och systemet och strukturerna och allt det där. 
När man studerar vad språket uttrycker så får man ju veta så mycket 
mer, det är inte bara ett kommunikationsmedel, utan det innehåller ju 
allt om det samiska sättet att leva.42

Språkvetaren Mikael Svonni menar att språket är en av de viktigaste markörerna 
för samisk etnicitet.43 Mot bakgrund av detta får också språkets roll och ställning 
i det samiska samhället stor betydelse, vilket bidrar till att förklara varför språk-
frågan lyftes fram som central i de analyserade artiklarna i Samefolket. Språkets 
betydelse för många samiska individer har varit och är stor, och många gånger 
förknippad med upplevelser av diskriminering genom svensk samisk skolpolitik.44 
Detta är inte unikt för samer, också i andra urfolkskontexter har skolsystemet 
utnyttjats inom ramen för en kolonial politik i relationen mellan majoritet och ur-
folk.45 I ”lapp ska vara lapp”-politikens nomadskola eftersträvades att renskötande 
fjällsamers barn i så stor utsträckning som möjligt skulle bo, äta och utbildas i en-
lighet med vad man såg som specifikt för deras samiska etnicitet. Däremot skulle 
undervisningsspråket i nomadskolan vara svenska redan från första början, vilket 
fick negativa konsekvenser för såväl inlärningen av det svenska språket som för 

42  Samefolket 1966, nr. 2, s. 5.
43  Svonni 1996, s. 118.
44  Blind 2006, s. 555; Hägg 1997, s. 139-140.
45  Exempelvis i Kanada, se Anderson och Robertson 2011, s. 5.
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bevarandet av det samiska modersmålet.46 Först i 1956 års undervisningsplan för 
nomadskolorna fick det samiska språket utrymme som ett eget ämne, även om det 
hade funnits inslag av undervisning på samiska redan tidigare. Det var dock först 
nu som undervisningsplanen tydliggjorde att samiska skulle läsas mellan en och 
två timmar i veckan, beroende på vilken årskurs det rörde sig om. I praktiken var 
dock detta svårt att genomföra mot bakgrund av den brist på samiskkunniga lä-
rare som rådde vid tidpunkten.47 Samiska barns kunskaper i samiska utelämnades 
därmed att utvecklas utanför skolan, vilket fick tydliga negativa konsekvenser för 
bevarandet av de samiska språken i Sverige.48 De samiska barn vars familjer var 
bofasta och därmed inte betraktades som autentiska samer i politisk mening, hade 
redan i och med 1913 års nomadskolereform hänvisats till den svenska folkskolan 
i syfte att assimileras in i majoritetssamhället.49 Mot bakgrund av denna utveck-
ling, framstår Skaltjes position som samiskkunnig medieperson som än mer vär-
defull för det samiska språkbevarandet, och hennes insatser betraktades som en 
viktig del i en eftertraktad revitaliseringsprocess:50 

I och med att Maj-Lis Skaltje anställdes har samernas eget språk kom-
mit till flitigare användning i nyhetsutsändningarna och i intervjuer, ett 
förhållande som måste inverka positivt på lapskans fortsatta liv.51

Samefolkets redaktör vid tidpunkten, Israel Ruong, ställde sig dock inte helt okri-
tisk till Skaltjes arbetsinsats när det gäller förmedlingen av samiska som språk, 
utan påpekade att det fanns utrymme för förbättringar. Nedanstående citat kan 
närmast ses som en uppmaning till Skaltje att reflektera över sitt sätt att uttrycka 
sig. 

Under det fortsatta arbetet kommer Maj-Lis Skaltje helt visst att avslipa 
sitt lapska språk, t.ex. i fråga om ordvalet.52

Genom sin position som samisktalande tillskrevs Skaltje en roll som språkför-
bättrare, vilket också innebar att det från Samefolkets håll ställdes krav på att 
det språk som förmedlades skulle vara adekvat och korrekt i kommunikationen 
med den samiska mottagaren. Språkets betydelse för den samiska kulturens ut-

46  Ruong 1982, s. 134-135.
47  Sjögren 2010, s. 133-134.
48  Blind 2006, s. 549-550.
49  Amft 2000, s. 107; Lantto 2000, s. 43.
50  Detta påpekas också av Ruong i en av hans böcker: ”Sändningarna på det samiska modersmålet har naturligtvis 

oskattbar betydelse för språkets fortlevnad, utveckling och t.o.m. renässans”, i Ruong 1982, s. 147.
51  Samefolket 1966, nr. 11/12, s. 203. 
52  Samefolket 1966, nr. 11/12, s. 203-204. 
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veckling ledde sammanfattningsvis till att Skaltjes arbete på Sveriges Radio också 
kan sägas ha varit ett ovärderligt inslag i den språkliga revitaliseringsprocess som 
pågår än idag. 

Dubbelkulturella kunskapsspridare

Som vi sett i tidigare kapitel stod frågor kring identitet i tydligt fokus i såväl 
svensk som samisk press under undersökningsåret 2006, inte minst bland kvin-
nor som var engagerade inom kreativa områden som litteratur, film, musik eller 
konst. Frågor om identitet och etnicitet uppmärksammades dels i de konstnärliga 
uttrycken i sig, men också i publicerade intervjuer och skildringar där kvinnorna 
framställdes, i såväl svensk press som i Samefolket. Kvinnornas inställning och 
förhållningssätt till samisk och svensk etnicitet gick som en röd tråd genom de 
artiklar som uppmärksammade ämnet, och produkterna av deras konstnärliga 
uttryck beskrevs återkommande genom hänvisningar till hur de uppfattade sin 
samiska och svenska bakgrund och identitet. Detta fenomen belyses nedan, dels 
med utgångspunkt i journalistiska beskrivningar där några av dessa kvinnor re-
presenterades, men också genom citat från mina intervjuer, där kvinnorna bland 
annat kommenterat medierepresentationen om sig själva.

År 2006 påbörjade Sofia Jannok sin karriär som frilansande artist. Hon ge-
nomförde sin första egna längre konsertturné i både Sverige och utomlands, sam-
tidigt som hon emellanåt arbetade inom teatern och som programledare i radio.53 
Det var en synnerligen intensiv period för henne som artist, vilket inte minst 
märks genom att medierepresentationen kring henne var frekvent i både Samefol-
ket och i svensk press. 

Uppmärksamheten tog sig också uttryck genom att hon tilldelades olika priser 
och stipendier.54 Generellt för de artiklar som handlade om Jannok var att de på 
ett eller annat sätt var tydligt kopplade till hennes samiska ursprung och hennes 
position som både etniskt samisk och svensk i samiskt och svenskt samhälle, där 
det ”dubbelkulturella” inslaget underströks:

Sofia Jannok är 23 år gammal och har samiskt ursprung, och sjunger 
både traditionell jojk till trumma och egenkomponerad, nyskriven jojk. 
[…] Juryns motivering lyder: ”Sofia skapar och framför samisk musik i ny 
tappning, som färgas av två kulturer. Tonerna rör sig mellan norrskenets 

53  Intervju med Sofia Jannok, 111013, s. 1.
54  Exempelvis Gevaliapriset och Rubus Arcticusstipendiet.
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mystik och eldens trygga famn och framkallar ett stämningsfyllt rum 
med både värme och vitalitet.”55 

Samiskhet kopplas i ovanstående text till mystik, det nordliga och närheten till 
naturens element. Liksom var fallet med beskrivningar av Maj-Lis Skaltje under 
1966 leder den journalistiska texten tankarna till en annan geografisk plats, för-
lagd till ett imaginärt ”främmande Nord” som får fungera som motbild till ett cen-
trerat Vi. Denna tankestruktur kan relateras till det som Said benämner som en 
”tänkt geografi och historia”, som dramatiserar ”avståndet och skillnaden mellan 
det som ligger nära och det som är långt borta.”56 I citatet poängteras också att 
Jannoks arbete ”färgas av två kulturer”. Uttalandet ger vid handen att det finns 
två separata, tydliga kulturer som är skilda från varandra, men som har möjlig-
het att mötas genom Jannoks konstnärliga uttryck. Vad som representerar den 
”svenska” delen av de två kulturerna går dock inte att utläsa, istället framhålls det 
som kan kopplas till uppfattningar om vad som betraktas som specifikt samiskt. 
Skildringen av samiskhet görs i positiva och uppskattande ordalag, men reprodu-
cerar samtidigt en uppfattning om det samiska baserad på etablerade stereotypa 
beskrivningar. 

55  VSP 2006, pärm 582, s. 136. Arbetarbladet 061109. 
56  Said 2004 [1978], s. 132.

Sofia Jannok jojkar ”Soma” (Roligt), en jojk till Jokkmokks marknad. Samefolket 2006, nr. 11/12, s. 13. 
Fotograf: Kate Kärrberg/N.
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Den samiska etniciteten och Jannoks förankring i den samiska kulturen åter-
kom ständigt i de analyserade artiklarna från pressklippsarkivet. Detta kan på 
ett sätt tyckas självklart med tanke på att hennes artisteri till stor del är grundat 
i den samiska jojktraditionen, men samtidigt omöjliggjorde det representationer 
på samma villkor som övriga artister med etniskt svensk bakgrund. För Jannok 
framgår det tydligt att intresset för hennes samiska etnicitet många gånger över-
skuggat den uppmärksamhet hon fått för sina prestationer inom musikbranschen 
som sådan. På min fråga om vad Jannok själv tycker att man lagt mest vikt vid när 
hon omskrivits i svensk press säger hon: 

Jag blir sjukt less på att det alltid är om sameprylen. Jag är så himla 
less på det. Och det säger jag till journalister och det säger jag till min 
PR-agent, att nu får du förbjuda alla att nämna ren nästa gång de 
kommer.57

Samtidigt som Jannok uttrycker att det kan kännas tjatigt att diskutera sin bak-
grund och identitet, har hon också förståelse för varför intresset för det samiska 
är så pass stort:

Sverige har inte anammat sin urbefolkning helt och fullt, det är fortfar-
ande så exotiskt och ett ovanligt inslag att vara same. Man tror att vi 
är utdöda så när man dyker upp så blir det mer en same i media än en 
”jamen nu är hon skivaktuell”. […] Och jag förstår också från medias 
sida, för man vill alltid ha någonting, det ska vara så speciellt för att 
det ska få en headline och sådär, så det blir ju naturligt men...58 

De stereotypa beskrivningarna kring samisk etnicitet som omgärdade represen-
tationen av Jannok under 2006 var svåra att frigöra sig ifrån. På grund av hur 
frågorna från journalisterna var ställda blev konsekvensen också per automatik 
att Jannok själv inte gavs något annat val än att kommentera det samiska utifrån 
varierande perspektiv. Den samiska etniciteten hamnade ideligen i förgrunden, 
som till exempel i nedanstående citat:59

[Journalistens fråga:] Du har gjort konserter i södra Sverige tidigare, 
vilken är den vanligaste fördomen när du kommer dit och jojkar?

57  Jannok, intervju, s. 2; Liknande resonemang har också uppmärksammats av Anne Hege Simonsen när 
hon analyserat representationer av den samiska artisten Mari Boine. Se Simonsen 2007, s. 27-28.

58  Jannok, intervju, s. 2.
59  Fairclough menar att innehållet i en text antingen hamnar i bakgrunden eller i förgrunden, 

beroende på vad som förutsätts vara relevant. Se Fairclough 1995, s. 106.
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[Jannok:] – Många säger ”du är inte äkta”. De har sett samer på bild och 
tror att de alltid har blåa kläder, är korta och har svart hår. Jag har oftast 
röda kläder och är lite längre än deras bild av samer. Det är något jag 
möter på nästan varje spelning.60

Det som egentligen handlar om Jannoks musicerande och artistiska karriär styrs 
effektivt in på att istället handla om relationen mellan samiskt och svenskt. Jan-
noks erfarenhet är att detta inte bara gäller pressen, utan också övriga medier där 
tendensen att reproducera samiska stereotyper är uppenbar och något som hon 
ständigt får brottas med: 

Men till exempel en gång, jag hade precis släppt skivan dagen innan, 
och vi skulle spela där [i direktsänd TV]. Och då har man backscreen, 
det var det första jag fick bråka om på soundcheck eftersom man pro-
jicerade renar på den. Och jag sa ”den här låten handlar inte om renar, 
varför är det renar här?”. Om Anna Ternheim eller Lisa Ekdahl skulle 
vara här, skulle man verkligen visa små grodorna då bara för att hon 
är svensk? Det behöver inte vara likamedtecken alltid.61

Samiskheten kan i detta avseende snarare få funktionen av en tvångströja, omöj-
lig att ta sig ur.62 Hur samiskhet artikuleras påverkas av hur det representerats i 
andra sammanhang, i exempelvis andra medier och Faircloughs begrepp intertex-
tualitet blir därmed högst relevant i sammanhanget.63

Något som inte behandlats närmare i denna avhandling är skillnaden mellan 
hur representationer av samiska kvinnor sett ut beroende på var i landet tidning-
arna haft sitt säte. Sofia Jannok är dock tydlig med att hon upplever att skillna-
derna är stora beroende på om det handlar om lokalpress (från Norrbotten) eller 
om press med säte söderut i Sverige. När det gäller norrbottenspressen tycker hon 
sig skönja en förändring över tid, där det blivit allt vanligare att skriva om henne 
som artist, och inte nödvändigtvis koppla till samiskheten i första hand.64 

Samtidigt som det på många sätt är frustrerande att bli bedömd utifrån sin 
etniska bakgrund svarar hon så här på min fråga om hennes samiska ursprung 
inneburit några fördelar för henne i hennes karriär:

Så är det ju. Musikbranschen är ju ganska hård, du ska ha en nisch för 
att nå någonstans. Och när jag kommer med en så färdig nisch som att 

60  VSP 2006, pärm 572, s. 134. Norrbottens-Kuriren 060203. 
61  Jannok, intervju, s, 3.
62  Se även Hege Simonsen 2007, s. 31.
63  Fairclough 1995, s. 61.
64  Jannok, intervju, s. 3.
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sjunga på samiska, det kan vara vilken genre jag vill, men att samis-
kan är min nisch gör att det är färdigt, väldigt enkelt att placera […].65 

Det råder med andra ord en balansgång mellan att å ena sidan kunna utnyttja 
möjligheten att använda sin samiska etnicitet för att nå sina mål, samtidigt som 
man å andra sidan vill bli bedömd på lika villkor som andra personer inom samma 
bransch. Detta är en problematik som Jannok upplever som ständigt aktuell:

Den där balansgången brottas jag med varje dag, det är inte helt klart 
och tydligt det där. Hela tiden är man på gränsen, alltså vilket ben man 
ska stå på. Jag tror att jag har kommit fram till att det måste få vara 
från mitt perspektiv, oavsett om det är att jag vill spela på det eller att 
jag inte spelar på det så är det jag som same som ska få bestämma det, 
inte någon utifrån som ska placera mig i något fack. […] Det där är en 
väldigt tuff balansgång som jag tror är upphov till många identitets-
funderingar idag.66

I citatet framgår ytterligare en dimension som inte bör underskattas, nämligen 
viljan och rätten att få uppmärksamma sin kultur och etnicitet i de sammanhang 
där man själv tycker att det känns lämpligt. Det handlar inte om att inte vilja prata 
om sin kultur eller att man inte vill framstå som same: ”[…] man kan ju glömma 
bort sig för det är ju kul att prata om samer, det brinner jag ju också för…”.67 
Däremot finns en önskan om att själv få avgöra om detta ska vara centralt eller 
inte i olika sammanhang. Denna rätt till självbestämmande passar dock inte in 
i pressens sätt att arbeta med kategoriseringar, där nyanser och alternativa be-
skrivningar oftast inte har någon framträdande position.68

I det återkommande talet om ”två kulturer” i pressen förekom under 2006 en 
gränsdragning där rågången mellan svenskt och samiskt presenterades som klart 
och tydligt definierad. Kulturell sammanflätning mellan samiskt och svenskt 
var något som inträffade och kom till uttryck genom konstnärliga uttryck, men 
svenskhet och samiskhet beskrevs dessförinnan i termer av skilda etniciteter med 
fast definierade gränser. Dessa gränser uppmärksammades och utmanades också 
när fotografen Carola Grahn skildrades i svensk press med anledning av sin ut-
ställning Siellu born in Sápmi69, där hennes ambition att rucka på etablerade ste-
reotyper lyftes fram:

65  Jannok, intervju, s. 4.
66  Jannok, intervju, s. 5.
67  Jannok, intervju, s. 2.
68  Simonsen 2007, s. 29.
69  Fotografierna i Carola Grahns utställning illustrerar personer framställda i anslutning 

till etniskt samiska markörer i gränsöverskridande kontexter, se s. 184. 
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- Jag vill visa att samer inte bara håller på med renar, vi bor i hela Sver-
ige, utbildar oss till journalister, lärare och ingen[j]örer precis som an-
dra svenskar. Men samtidigt har vi dubbla identiteter, det samiska finns 
där men på olika sätt för varje individ.70

Också när Grahn förekommer i pressmaterialet noteras alltså en önskan och ett 
krav att få bli accepterad på individnivå, där var och en själv kan avgöra hur den 
samiska identiteten ska komma till uttryck. 

Same som same?

Under året 2007 hade Liselotte Wajstedts film Sámi Nieida Jojk premiär, en film 
där tittaren får följa Wajstedts eget arbete med att utforska och återta sin förlo-
rade samiska identitet. Redan året innan premiären började filmen uppmärksam-
mas i såväl svensk press som i Samefolket, och frågor kring etnicitet och identitet 
och rätten att vara och/eller känna sig som same var ett centralt tema när hennes 
arbete fördes på tal. 

70  VSP 2006, pärm 576, s. 69. Länstidningen Östersund 060410. 

Liselotte Wajstedt. Samefolket 2006, nr. 2, s. 10. 
Fotograf: Eivor Wajstedt. 
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I sammanhanget uppstod en ny form av identitetsdiskussion, nämligen den som 
behandlade den komplexitet som kunde uppstå om man var av samiskt ursprung 
men inte vuxit upp inom det som betraktas som samisk kontext. I det svenska 
pressklippsmaterialet framställdes problematiken enligt följande: 

Liselotte Wajstedt växte upp i Kiruna med en samisk mamma och en 
svensk pappa. Men det samiska arvet var ingenting man pratade högt 
om utanför familjen. – Jag har alltid vetat om att jag var same, men det 
skulle vara hemligt, tystas ner. Min mamma hade fått lära sig att den 
samiska identiteten var någonting fult. Men jag kände mig halv, och jag 
ville inte vara en halv människa.71

Här exemplifieras ett fenomen som var vanligt förekommande för tidsperioden, 
men som har sin förklaring betydligt längre tillbaka i tiden, nämligen det att den 
samiska etniciteten en gång varit en del av släktens identitet, men senare gått för-
lorad. Det är ingen slump att identitetsfrågor uppmärksammas i de undersökta 
artiklarna, snarare är det att betrakta som en förväntad följd mot bakgrund av hur 
den historiska utvecklingen sett ut. Det fokus som svensk samisk politik riktade 
gentemot fjällrenskötseln under första halvan av 1900-talet bar med sig en ambi-
tion att samer som stod utanför denna snäva definition helst skulle assimileras in 
i den svenska befolkningen. Den symbol som fick företräda den Andre och därmed 
fungera som svenskens motbild var den same som skiljde sig mest från svensken 
i vanor och levnadssätt, den nomadiserande fjällsamen. Andra samer, som inte 
passade in i den modell som upprättats av svensk statlig politik, förväntades suc-
cessivt övergå till svensk etnicitet och därigenom klippa banden till sitt samiska 
ursprung. Samtidigt som detta var den tydliga politiska agendan, var också atti-
tyden och inställningarna till samer och samiskhet mycket negativa under början 
av 1900-talet och många samer valde av denna anledning att göra sitt bästa för att 
dölja eller glömma sin samiska bakgrund.72 Christina Åhrén har visat hur denna 
problematik fått som praktisk konsekvens att föräldrar eller mor- och farföräld-
rar helt enkelt inte pratat om sitt samiska ursprung, utan istället valt att nedtona 
det så mycket som möjligt för att på så sätt skydda sina barn och barnbarn från 
att utsättas för den diskriminering de själva fått utstå under sitt liv. Detta ned-
tonande, som gjordes i all välmening när attityder till samiskhet var tydligt och 
öppet präglade av uppfattningar om samer som en underlägsen ras, ses dock i ett 
annat ljus under 2006. Barn och barnbarn är inte självklart tacksamma för att 

71  VSP 2006, pärm 582, s. 118. Norrländska Socialdemokraten 061102. 
72  Lantto 2000, s. 46; Gaup 2006, s. 89.
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det samiska inslaget i deras bakgrund utraderats eller dolts, och det är vanligt 
förekommande att söka sina samiska rötter och sitt samiska sammanhang.73 För 
Liselotte Wajstedt låg det samiska ursprunget väldigt nära samtidigt som det inte 
var tillgängligt, vilket var en av de största anledningarna till att hon gjorde filmen. 
Här berättar hon om hur hennes mammas samiska bakgrund väckt hennes nyfi-
kenhet för det samiska: 

Hon har alltid varit ett mysterium för mig. Dels är hon en ganska tyst 
person, och sen, hon har inte berättat nästan någonting om sin upp-
växt och sin samiskhet eller hur det var då. Och sedan pratade hon 
väldigt mycket med min moster […] och de pratar bara samiska med 
varandra, så jag har aldrig förstått vad de pratar om. […] Vad skulle 
jag egentligen ha vetat om henne, om jag hade förstått vad de pratade 
om? Jag kanske skulle ha känt henne på ett annat sätt. Det var ju säk-
ert därför som jag var så besatt av det också.74

Att vilja återta sitt samiska ursprung innebär också att man ibland måste förklara 
sig i samiska sammanhang, och det är inte alltid självklart att det bereds plats för 
ens försök att höra till.75 Detta ifrågasättande framträder också i Wajstedts fall, 
vilket kom till uttryck på följande sätt i Samefolket: 

Jag ville greppa allt på en gång och kastade mig över det. Jag kände att 
innan jag kan göra något annat så måste jag göra klart det här och bli 
klar med min samiska identitet. Jag ville komma nära alla de här de-
larna, kolten, språket, renarna… sen kan jag vara same på mitt eget sätt. 
[Journalist]: Varför är det så viktigt?

 – Ja, varför är det så viktigt. Shit, vilken svår fråga. Varför är det så 
viktigt att vara same… Jag vill vara same, det kanske bara är så. Det är 
svårt att sätta andra ord på det.76

Citatet ovan fångar en nyfikenhet över varför någon väljer att ”bli” same efter 
att ha vuxit upp utanför samisk kontext. Att välja samisk etnicitet kräver sin för-
klaring, vilken också efterfrågades från Samefolkets håll. Citatet visar också att 
sökandet efter ursprung inte skedde helt förutsättningslöst, utan tog vägen genom 
redan etablerade stereotyper och attribut som var tydligt kodade som samiska 

73  Åhrén 2008, s. 133-134.
74  Intervju med Liselotte Wajstedt, 111005, s. 12.
75  Christina Åhrén exemplifierar i sin avhandling att det att söka sina samiska rötter ibland bemöts 

med skepsis från samer som vuxit upp inom samisk kontext. Se Åhrén 2008, s. 131-132.
76  Samefolket 2006, nr. 2, s. 10. 
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markörer eller sammanhang. Den personliga, egna samiskheten utvecklades ge-
nom att förhålla sig till att vara same på det sätt som diskursen erbjöd:

Men för mig var det väldigt mycket att bara få kunskap om historien, 
var jag kommer ifrån och varför det var som det var, och det var hela 
sökandet, hela resan. Så att jag sökte ju upp alla sammanhang som jag 
trodde var samiska, och jag lärde mig ju jättemycket och det har väl 
fyllt det jag behövde, för att känna mig samisk.77

Om man istället, som Sofia Jannok, vuxit upp inom samisk kontext uttrycktes 
den samiska identiteten i Samefolket som något högst självklart som inte behövde 
ifrågasättas, här under rubriken ”Hela Sápmis Sofia”:

För Sofia är den samiska identiteten stark och den är ingenting som hon 
egentligen reflekterar över. Hon säger sig aldrig heller ha använt det 
samiska för att komma längre i sin karriär. – Jag är ju same för tusan, 
det är inte något mer med det.78

Sättet att betrakta olika typer av samiskhet inom det samiska kollektivet kan re-
lateras teoretiskt till samma typ av gränsdragning mellan Vi och Dom som sker 
mellan samiskt och svenskt, men den här gången dras gränsen istället mellan 
olika grupper av samer. Det är skillnad på att ”vara” same sedan barnsben och att 
”vilja bli” same trots att man inte har den kontextuella bakgrunden. Den som är 
positionerad inom det som betraktas som traditionellt samiskt sammanhang har 
också större möjlighet att accepteras fullt ut som varandes same, utan att detta 
ifrågasätts eller behöver förklaras. Christina Åhrén har visat att det samiska sam-
hället är tydligt segregerat. Hon använder sig av begreppen samisk etnocentrism 
och heterogenitet för att förklara uppdelningen mellan olika grupper av samer. I 
hennes intervjustudie visade det sig tydligt att de som sedan barnsben varit invol-
verade inom renskötseln också kopplade sin syn på vad en same ”var” till renen på 
ett eller annat sätt.79 

De beskrivningar som förekom i Samefolket speglade ett samiskt samhälle 
där gränser mellan renskötande och icke renskötande grupper var påtagliga. Hur 
denna uppdelning gjordes och vad den berodde på bottnar till stor del i svensk 
samepolitik som den såg ut i början av 1900-talet där de samiska rättigheterna 

77  Wajstedt, intervju, s. 8. Christina Åhrén använder begreppet ”sökande samer” i sin avhandling, 
som hon menar står för unga samer som inte vuxit upp i samisk miljö där sökandet efter identiteten 
blivit ett centralt tema som senare i processen lett till skapandet av en egen värdegrund och 
egna sätt att exempelvis förmedla samiska konstnärliga uttryck. Åhrén 2008, s. 175. 

78  Samefolket 2006, nr. 11-12, s. 13. 
79  Åhrén 2008, s. 171-174.
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gavs uteslutande till de samer som försörjde sig på enbart renskötsel. Den stora 
majoritet samer som inte tillhörde denna kategori hamnade därmed utanför nor-
men i föreställningen om vad en same ”var”. Uppdelningen skapade på detta sätt 
en klyfta mellan renskötande och icke renskötande samer som är påtaglig än idag. 
Carola Grahn menar att detta är något som märks när det gäller sättet att belysa 
samiska frågor i både svenska och samiska medier, men också i vardagen mer 
generellt: 

Jag upplever att det finns en vilja att dela upp inom det samiska, men 
jag funderar på hur det hänger ihop med att staten för länge sedan 
beslutade att endast ge rätten till land och vatten till de som kunde 
försörja sig på enbart renskötsel och inte till de som av olika anledn-
ingar inte helt försörjde sig på det, och då inte levde så som svenska 
staten krävde för att betrakta dem som samer. Staten bestämde redan 
då vad som var betydande samisk kultur och det påverkar oss fortfar-
ande, det är en struktur som är inbyggd i legala rättigheter och sätter 
renskötarna även nu i en unik position. Det går inte att bortse ifrån att 
de blivit de starkaste kulturbärarna och för vissa de enda som räknas, 
det är klart det skapar identitetskris hos en massa människor.80

En tydligt definierad grupp samer i Christina Åhréns studie var de som visserligen 
vuxit upp omgivna av andra samer, men som inte var medlemmar i någon sameby 
och därmed inte hade några särskilda rättigheter i form av jakt eller fiske. I fallet 
med denna grupp var identiteten starkt kopplad till just utanförskapet, där med-
vetenheten om rättighetsskillnader mellan de renskötande och de icke renskötan-
de samiska grupperna var ständigt närvarande. Åhrén har visat att det finns ett 
etnocentriskt mönster inom det samiska samhället, där ”olika individer klassifice-
ras och värderas utifrån en kulturell värderingsstege. En stege där olika individer 
och skilda kompetenser har varierande värde. Där det mest ursprungliga värde-
ras högst.”81 Betraktat utifrån framstår konflikterna samer emellan framförallt 
som en intern angelägenhet, när det vid en närmare analys till stor del egentligen 
handlar om en externt pålagd konflikt som adopterats av samerna själva.82

80  Grahn, intervju, s. 13. Citatet har delvis omformulerats och förtydligats 
av Grahn efter hennes genomläsning av texten. 

81  Åhrén 2008, s. 172-174. Citat 173-174. Se även Hägg 1997, s. 141. 
82  Edward Said uppmärksammar detta fenomen och menar att en del av styrkan (och därmed faran) i 

en västerländsk koloniserande diskurs är just det att tidigare koloniserade folk löper risk att anamma 
västerländska strukturer på sig själva, se Said 2004 [1978], s. 94. Se även Satu Gröndahl, ”Politik, Litteratur 
och makt” i Paulina de los Reyes och Satu Gröndahl (red.), Framtidens feminismer. Intersektionella 
interventioner i den feministiska debatten. Tankekraft förlag, Hägersten 2007, s. 25; Lantto 2000, s. 
8; Smith 1999, s. 23. Sofia Jannok använder i anslutning till denna diskussion begreppet ”koloniserat 
medvetande” och menar att kolonisationen sträckt sig längre än till enbart markfrågor; Jannok, s. 19. 



182

att representera och representeras

Att det är lättare att accepteras för en del och inte lika självklart för andra 
behöver också förstås i ljuset av att relationer inom det samiska samhället är cen-
trerade kring en släktskaps- och familjediskurs.83 Att presentera sig som same för 
andra samer innebär samtidigt en underliggande förväntan på att kunna redogöra 
för sitt ursprung, där släkten är av väsentlig betydelse för att kategorisera vem en 
människa ”är”:

[…] vi har ju det i hela vår kultur, som jag upplever i de flesta mi-
noriteters kultur att när man säger hej, då säger man ”hej jag heter 
Carola Grahn och [är släkt med] den och den, vem är du? Det ligger 
redan där, i att säga hej hos oss.84

Att komma som ”ny” i ett samiskt sammanhang leder mot bakgrund av detta ib-
land till en viss skepsis eller misstänksamhet som många gånger har sin grund i att 
det samiska samhället inte alltid kan placera personen ifråga inom en samisk kon-
text: ”Någon kanske tänker: ”nu passar det!”, fast det egentligen borde välkomnas 
att fler synliggör det samiska och bekräftar sin samiska identitet.”85 Om man 
däremot alltid haft en given plats finns en tydligare acceptans från samiskt håll, 
vilket speglas i Samefolkets representationer av Sofia Jannok. När ämnet lyfts vid 
intervjutillfället berättar Jannok att hon alltid upplevt sin position som same som 
självklar, och hon är tydlig med att hon hela tiden känt ett stort stöd från det sa-
miska folket. Hennes släkt har länge bestått av många starka karaktärer som på 
olika sätt har gjort sig påmind i det samiska rummet, och hon har därmed varit 
lätt att placera inom samiska sammanhang. Det engagemang för samiska frågor 
som hennes släkt och familj varit involverade i har dessutom inneburit att hon 
under hela livet befunnit sig på olika samiska arenor som exempelvis SSR-möten, 
sameskolan, på rengärden, same-SM och samiska konferenser. Jannok har med 
andra ord figurerat i samiska sammanhang sedan barnsben, vilket medfört att 
hennes plats inom samisk kontext varit självskriven långt innan hon började upp-
märksammas i medierna i samband med sin artistiska karriär.86 Jannoks position 
som same är också präglad av kopplingen till det renskötarsamiska samhället, och 
hon ingår därmed i gängse norm för vad en same antas ”ska” vara. Hennes egen 
och andra samers skilda förutsättningar för samisk tillhörighet är något Jannok 
är mycket medveten om, vilket hon problematiserar på följande sätt:

83  Svonni 1996, s. 114-115.
84  Grahn, intervju, s. 14.
85  Jannok, intervju, s. 18. Citatet har delvis omformulerats och förtydligats 

av Jannok efter hennes genomläsning av texten. 
86  Jannok, intervju, s. 18.
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Och även om det för mig är självklart att vara same, både utifrån och 
inifrån, så tycker jag det är synd att man ska behöva bli granskad av 
sina egna. Det borde inte spela någon som helst roll hur jag är same, 
bara att jag är det. Jag menar, vi är en väldigt liten befolkning, vi be-
höver varenda en som kan tänka sig stå för sin samiska identitet. Vi 
borde se till att acceptera och respektera varandra utifrån den bak-
grund var och en kommer ifrån, oavsett vilken den är, istället för att 
placera varandra in i osynliga och helt onödiga fack, där vissa anses 
ha mer ”rätt” än andra. Om detta synsätt är applicerat utifrån svenska 
myndigheter historiskt som vi sedan själva anammat, eller om vi kom-
mit på det själv, är irrelevant. Huvudsaken är att vi öppnar upp den 
oskrivna lagen om vem som får vara med.87 

Även om samisk identitet inte betraktas som alltigenom självklar för alla i alla 
sammanhang, finns det dock också fördelar med att befinna sig i en position mel-
lan samiskt och svenskt. Att inte kategoriseras helt som same eller helt som svensk 
öppnar också upp och skapar utrymme, och ger större möjligheter att uttrycka 
sådant som är provocerande och utmanande.88 

Ett tydligt inslag i de artiklar som skildrade konstnärligt utövande bland de 
kvinnor som representerades i svensk press under 2006 var deras engagemang 
att sprida information kring samisk kultur i det svenska samhället, både genom 
konstarten i sig och genom de uttalanden de gjorde i de olika artiklarna. I mina 
intervjuer med kvinnorna framstod detta engagemang dock inte alltid som någon 
tydligt uttalad ambition, utan kunde lika gärna vara något som kom ”på köpet”, 
som till exempel för Wajstedt:

[…] Det var inte det jag tänkte, å nu ska jag ut och sprida kunskap om 
samer, utan jag ville bara få kunskap själv om hur det var, men det gör 
man ju parallellt, det är ju utåtriktat den form av media man sysslar 
med, så då reflekterar jag ju ut tillbaka till världen, så då blir det ju en 
form av kunskapsspridare såklart.89

Inte heller Jannok hade kunskapsspridning som en medveten strategi, däremot 
har hon insett att hon får funktionen som kunskapsspridare eftersom de hon mö-
ter i publiken ofta vet mindre kring samiska frågor än vad hon kunnat föreställa 
sig. Av den anledningen har hon blivit mer medveten om att hon i sin roll som 
artist har möjlighet att påverka och väcka en nyfikenhet för samisk tematik, som 

87  Jannok, intervju, s. 18. Citatet har delvis omformulerats och förtydligats 
av Jannok efter hennes genomläsning av texten. 

88  Intervju med Annica Wennström, 111005, s. 14; Wajstedt, intervju, s. 10.
89  Wajstedt, intervju, s. 13. Wajstedt berättar i sammanhanget att hon i de projekt hon är engagerad i för tillfället 

har en mer uttalad ambition att sprida kunskap. När Sámi Nieida Jojk gjordes hade hon inga sådana tankar.
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i förlängningen förhoppningsvis kan leda till att någon söker information kring 
det samiska på egen hand ”[…] eller får en annan inställning när man läser media 
eller något sådant, då har jag vunnit jättemycket.”90 Carola Grahn är däremot 
tydlig med att kunskapsspridningen hela tiden varit en medveten handling från 
hennes sida:

90  Jannok, intervju, s. 9.

Bilder från utställningen Siellu born in Sápmi. Fotograf: Carola Grahn.
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Det var medvetet, det var så det började. Det började för jag blev så sur 
för att alla visste så lite och det skapade problem för mig i mötet med 
människor. Jag upplevde att svenskars okunskap om samer gjorde att 
de ville tvinga in mig i en förutbestämd same-mall, och att de dessutom 
sa att ”du passar inte in här, du är inte det” [same].91

I pressen framträdde denna tydliga kunskapsdiskurs återkommande, och de flesta 
av kvinnorna uttryckte i artiklarna att kunskapsnivån när det gäller samiska frå-
gor var alldeles för låg bland allmänheten i Sverige.92 

Författaren Annica Wennström som år 2006 debuterade med boken Lappskat-
teland formulerade problematiken på följande sätt i en intervju som publicerades 
angående hennes bok:93

- Det var ju faktiskt så att svenska staten bestämde vem som var same 
och inte. Och same var bara den som hade så många renar att det kunde 
anses vara en heltidssyssla. Resten blev bestulna på sin etniska tillhöri-
ghet. Det byggde på en enorm okunskap, för det har funnits fiskesamer 
och skogssamer och massor av samer som inte alls har haft rennäringen 
som huvudsyssla. […] Även om Annica Wennström upplever att svenska 
staten agerar bättre i samefrågan nu finns det fortfarande en stor okun-
skap om samerna och deras historia. – Jättefå vet att det finns olika 
språk, att det finns nord- och sydsamer och att alla inte är renägare.94 

Det historiska perspektivet var närvarande i flera av artiklarna där Wennström 
representerades, vilket till viss del kan förklaras genom att handlingen i hennes 
roman spänner över olika tidsperioder. Men det har också att göra med att Wenn-
ström upplevt att intervjusituationer många gånger initialt handlat om att höja 
journalisternas kunskapsnivå: 

För det första så blir det ju nästan en historielektion varje gång man 
träffar journalister till exempel. Och mycket av det vi pratar om kom-
mer ju naturligtvis inte med i artiklarna, men bara för att ge en bak-
grundshistoria till varför saker och ting har varit som det har varit 
och är som det är. Och då, jag är ju själv utbildad journalist, jag har 
ju jobbat som journalist förut, så att jag vet ju också hur det fungerar, 

91  Grahn, intervju, s. 14.
92  Exempelvis VSP 2006, pärm 575, s. 24, Piteå-Tidningen 060311 (Jannok); VSP 2006, pärm 580, s. 101, 

Svenska Dagbladet 060826 (Wennström); VSP 2006, pärm 576, s. 65, Världen Idag 060407 (Grahn). 
93  ”Lappskatteland är en släktkrönika och en berättelse om kärlek, fylld av sorg och av stolthet över ett 

kulturarv och ett folks historia som i det närmaste gått förlorade. Annica Wennström målar upp en pannå 
över fyra generationer kvinnor med starka band mellan sig men också med förnekelsens historia som 
gör det omöjligt för dem att nå varandra, och att förlåta.” Citatet är hämtat från bokens baksidestext i 
Annica Wennström, Lappskatteland. En familjesaga, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2006.

94  VSP 2006, pärm 580, s. 101. Svenska Dagbladet 060826. 
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så man får försöka… vara så tydlig som möjligt så att det inte går att 
missförstå, men det innebär att ibland blir det… det kan också bli re-
ducerande, om du förstår hur jag menar.95 

Wennström sätter fingret på den balansgång det innebär att å ena sidan framträda 
i medier (framförallt svenska) och utnyttja dess potential i termer av kunskaps-
spridning och marknadsföring, både för konstnären själv och för det samiska som 
helhet, och å andra sidan förhålla sig till historielösheten, som hela tiden bär med 
sig reproduktioner och förenklingar av det samiska. Mitt i detta dilemma får in-
formanterna ofta finna sig i att fungera som representanter för det samiska kol-
lektivet.96 För att försäkra sig om att det finns en grundläggande förståelse för det 
samiska måste man hela tiden ”börja om”, vilket innebär att det sällan blir tal om 
någon fördjupad diskussion. Wennström säger:

Man skulle ju kunna sätta in massor av saker i en annan kontext, 
fördjupa diskussionen eller, jag skulle kunna tycka att det var oer-
hört spännande att få prata om ”är det möjligt att skriva en samisk 
roman på svenska? Kommer jag att kunna få fram en samisk själ och 
en samisk kultursyn, samiska kulturella koder på svenska, går det?” 
[…] Men det är ju diskussioner som kräver förkunskaper, och det krävs 
också ett intresse att vilja fördjupa diskussionen, öppna upp för det 
samiska, dra in det i det allmängiltiga nyhetsflödet. Men det intresset 
finns faktiskt inte, inte så som jag upplever det.97

Det är med andra ord lätt att hamna i förenklade beskrivningar av det samiska, 
som tar sin utgångspunkt i journalisternas förkunskaper, som Wajstedt säger: 
”[…] det är väl klart att man kanske lägger nivån på vad man säger efter det 
såklart.”98 De gånger journalister verkligen varit insatta i samisk tematik med 
dess komplexitet har också både intervjusituation och slutresultat upplevts som 
betydligt mer tillfredsställande. Carola Grahn kommenterar detta på föjlande vis:

Vissa har ju en känsla av att lyssna in, att se vad som är intressant 
och också hitta vad jag tycker är intressant, vad jag vill förmedla. Och 
också att kunna se kritiskt på det och ha en intressant dialog. Det var 
särskilt en, han gjorde det så otroligt bra, han var så insatt och förstod 
min situation. Han förstod liksom kontexten av det jag gjorde, ur ett 
svenskt perspektiv.99

95  Wennström, intervju s. 2.
96  En problematik som även förekommer inom andra minoritetsgrupper, se exempelvis Eide 2010, s. 67, 70.
97  Wennström, intervju, s. 7.
98  Wajstedt, intervju, s. 13.
99  Grahn, intervju, s. 2.
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Oberoende av hur intervjuerna genomförts och vilka förkunskaper journalister, 
recensenter och andra haft poängterar Annica Wennström att hon hela tiden sett 
ett värde med att synliggöra det samiska i pressen, nästan oavsett vad som skrivs:

[…] för mig så var romanen ett sätt att jojka, jojken som minne, som ett 
kitt, så länge någon minns dig så länge lever du, och för mig var boken 
ett sätt att dra tillbaka mina släktingar i historien igen, vi finns, vi får 
inte vara osynliga… Och på samma sätt tycker jag att det är med ar-
tiklar, nästan oavsett vad som står där, så finns vi om det skrivs, så det 
är nog den inställningen som jag har haft. Att vi finns, vi har rätt att 
vara här, vi kan ta plats, det som har hänt oss är en del av svensk his-
toria, och samisk historia och den ska inte bara skrivas, den ska också 
pratas om och den ska läsas. Och då kan en artikel vara en ingång, om 
än så liten.100 

Wennström ger här ett tydligt exempel på en inneboende föränderlighet inom sa-
miska kulturella uttryck. Genom att jämföra med jojken, ett traditionellt samiskt 
uttryckssätt, belyser hon hur hennes egen jojk – romanen – fyller den funktion 
som jojken länge haft i egenskap av kulturbärare, men i förnyad form.101 Medie-
forskaren Elisabeth Eide och socialantropologen Anne Hege Simonsen menar att 
det att bli sedd och respekterad av sina medmänniskor har stor betydelse för indi-
videns välbefinnande. Ett sätt att uppnå detta är att bli uppmärksammad i medier. 
Det som syns finns, och här har traditionella massmedier som press fortfarande 
en stark position med sina stabila läsekretsar.102 I en studie där Eide intervjuat 
norska individer med minoritetsbakgrund beskrivs samma förhållningssätt till 
press och andra medier: den potentiella möjligheten att minska fördomar uppvä-
ger risken att framställas på ett ogynnsamt sätt.103 

Även om det bland de aktuella kvinnorna framställs som mer regel än un-
dantag att medieföreträdare inte är särskilt insatta i samisk kultur och historia 
betyder inte detta att samiska medier nödvändigtvis gör ”rätt” bara för att ut-
gångspunkten är samisk. En inläst och ämnesinsatt samisk journalist leder inte 
automatiskt till att en intervju blir bra och rättvisande. Också andra parametrar 
spelar in för huruvida en intervju blir bra eller inte och även från samiskt håll 
kategoriseras bilden av det samiska utifrån stereotypa beskrivningar med ren-
skötseln som norm, till exempel.104 På samma sätt kan också journalister göra in-
tervjuer av mycket hög kvalitet trots att de inte lever i geografisk närhet till samisk 

100  Wennström, intervju, s. 3. 
101  Också Liselotte Wajstedt berättade att filmen var ett sätt för henne att jojka. Se Wajstedt, intervju, s. 6-7.
102  Eide och Simonsen 2004, s. 22.
103  Eide 2010, s. 73.
104  Grahn, intervju, s. 3, 5.
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kultur, vilket Sofia Jannok har erfarenhet av från sina kontakter med utländska 
journalister: 

En sak som jag har tänkt på med det här med media och okunskap, att 
jag undrar om det inte bara handlar om viljan att göra bra research in-
nan, när journalister ska komma och göra intervjuer. När jag har varit 
i Kina på turné och gjort en hel dag med intervjuer som bara avlöst 
varandra, de är så pålästa. Man pratar samepolitik, de vet precis vad 
Sametinget är, hur det funkar, det är så aktuella frågor så man… med 
tolk emellan. Och jag tänker: hur kan det vara så att kinesiska journal-
ister har en sådan uppdaterad bild av det samiska samhället idag, än 
vad [svensk media] har?105

Medvetenheten om den okunskap och de stereotypa uppfattningar om vad som är 
att betrakta som samiskt är påtaglig i samtliga intervjuer jag genomfört. Konsten 
framställdes i svensk press som ett verktyg för att minska denna okunskap:

Att okunskapen om samer och deras liv är stor bland de flesta svenskar 
var något som fick Carola att visa alldeles vanliga, vardagliga, men för 
många svenskar exotiska situationer ur fyra samiska ungdomars liv. […] 
I skolan läser barnen i Sverige om Gustav Vasa, Kristoffer Columbus, 
indianer och eskimåer, men väldigt många vet inte vad en same är.106

Till syvende och sist har de intervjuade kvinnorna dock en mycket ödmjuk inställ-
ning till såväl press som journalister och det läggs ingen skuld på journalisterna 
vare sig som individer eller som yrkesgrupp: 

Många är väldigt schyssta, det handlar inte om att någon vill vara 
elak eller dum, det fattar jag ju verkligen, och alla är så himla positiva, 
alltså sen… så fort någon har fått reda på lite mer så är de bara… jät-
temånga skäms också ”men Gud det visste jag inte, vad pinsamt att 
jag inte visste det, jag ska ju ändå veta det här, det är ju ändå Sverige”. 
Det säger ju alla, så det är det jag menar att man kanske kan försöka 
nå allmänheten för jag tror det finns en otrolig välvilja där [bland 
journalister].107

I och med att kvinnorna är engagerade inom utåtriktade områden är de också i 
allra högsta grad beroende av uppmärksamhet och marknadsföring i medierna, 

105  Jannok, intervju, s. 15.
106  VSP 2006, pärm 576, s. 69. Länstidningen Östersund 060410. 
107  Jannok, intervju, s. 17.
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som ju bidrar till att deras konst får ökad spridning hos de målgrupper de vänder 
sig till bland allmänheten: 

Som författare är man ju också naturligtvis glad för… för varje läsare 
jag kan få så är ju det roligt, jag menar jag har ägnat flera år åt att 
skriva en bok så på det viset så är man ju glad att någon överhuvudta-
get är intresserad av att läsa.108

Själva intervjuerna tycker jag är lite jobbiga för jag är lite blyg och 
sådär. Men när det väl händer så är det en hjälp och en skjuts för filmen 
och projektet man gör, om det skrivs på ett bra sätt […].109

Att konfrontera enskilda journalister eller påtala brister inom journalistkåren är 
därför inte vare sig ett önskvärt eller gångbart alternativ, eftersom risken då är att 
man istället inte får någon marknadsföring i medierna. 

När det gäller Samefolket var kunskapsdiskursen inte alls lika märkbar och de 
artiklar som uppmärksammade kvinnornas konstnärliga uttryck lyfte inte fram 
kunskapsspridning som något framträdande tema. Detta kan förklaras med att 
Samefolket är just samisk press, där kunskapsnivån kring samiska frågor förut-
sätts vara högre hos tidskriftens läsare än vad som gäller svensk befolkning gene-
rellt. Denna uppfattning framkom också i några av intervjuerna, där det gjordes 
en tydlig skillnad mellan svenska medier och Samefolket: 

[…] då kommer man ju in i mer spännande diskussioner därför att där 
behöver vi inte uppfinna hjulet en gång till, så det är oftast intressant.110

Det frågas ju aldrig hur det känns att vara same till exempel. De 
frågorna får de ju skippa, det fokuserar mer på den andra delen som 
då, som skiljer sig från resten av, alltså det är väl så tänker jag, man 
ska fokusera på det som är speciellt, och då är det mer speciellt att man 
lever ett turnerande liv eller hur det är i studion eller varför man lever 
exceptionellt än att vara på rengärden.111

Dessutom fyller Samefolket en viktig funktion som bekräftare; det framstår i nå-
gon mån som mer ”värt” att bli accepterad och uppmärksammad i Samefolket än 

108  Wennström, intervju, s. 8.
109  Wajstedt, intervju, s. 4.
110  Wennström, intervju, s. 8.
111  Jannok, intervju, s. 17.
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i svensk press, åtminstone hos Wajstedt och Wennström, som fördjupat sig i sitt 
samiska ursprung i vuxen ålder:

När jag hade skrivit Lappskatteland så kände jag mig ganska… jag var 
lite orolig för hur den skulle mottas, beroende på… just den här histo-
rien om att vara klämd mittemellan. Det var också svårt därför att för 
mig vad det ju ett sätt att återerövra min historia, och min släkts his-
toria, och många andra släkters historia. Vilka vi var och vilka vi fick 
vara. Det var ett sånt stort steg så att ibland blev jag lite osäker; får jag 
ta den här platsen? […] för vi som kommer, vi som var de fattiga… vi 
har ett behov av bekräftelse, att vi får finnas, även från samiskt håll.112

Jag var ju så orolig hela tiden då över hur mycket jag kunde och kände 
att jag kunde för lite. […] Att jag visste att hon [Samefolkets journalist] 
var same och… Fast sen klickade vi ju personmässigt väldigt snabbt 
och blev kompisar väldigt fort och då blev det en annan form av kon-
takt, att jag fick ju förtroende för henne ganska direkt.113

I en rapport från DO framkommer det att svenska samer upplever att samer i me-
dier i första hand beskrivs utifrån dem som grupp, baserat på den bild av samer 
som florerat i statlig samepolitik. En del av kritiken består i att samer beskrivs 
som exotiska objekt klädda i kolt.114 Att avstå från att leva upp till bilden av det 
samiska, frångå normen och inte visa upp de exakta förväntade attributen leder 
till att man utifrån sett riskerar att uppfattas som mindre samisk. 

I de artiklar jag studerat för föreliggande kapitel framställdes kvinnorna un-
der 2006 både med och utan tydliga samiska etniska markörer.115 Vad som av-
gjorde huruvida dessa framhävdes eller inte berodde på varje enskild situation, 
där känslan måste vara rätt för att man skulle vilja visa upp det samiska. Vad 
man kunde tänka sig att använda sig av för slag samiska symboler (kolt, smycken 
etc.) var individuellt. Återigen är Israel Ruongs tal om externa och interna identi-
tetskriterier relevant, och det framgick tydligt att kvinnorna satte stort värde vid 
det symboliska, personliga innehållet i markörerna som sådana.116 Annica Wenn-
ström tydliggjorde detta vid intervjutillfället, då hon hämtade ett antal tennarm-
band som hon placerade framför oss på bordet: 

112  Wennström, intervju, s. 9.
113  Wajstedt, intervju, s. 14.
114  Pikkarainen och Brodin, 2008, s. 32.
115  I pressklippsarkivet framställdes samiska kvinnor 2006 med samiska markörer i 

47 procent av fotografierna, och utan samiska markörer i 53 procent. I Samefolket 
var fördelningen 56 procent med samisk markör och 44 procent utan.

116  Ruong 1981, s. 20-21.
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De här har jag alltid på mig. […] Det här är min mormor. Det här är 
min svärmor. Det här är min syster. Det här är min mamma. Det här 
är en vän… och en annan vän. Det här är ju ganska typiska samiska 
attribut, men… de har jag gärna på mig, därför de här…jag bär med 
mig mina släktingar när jag har de här, de som har gjort dem, och gett 
mig dem i gåva.117 

Wennström problematiserade samtidigt användningen av starka symboliska mar-
körer och menade att: ”[…] beroende på vad man vill prata om, så kan ibland 
starka etniska markörer ta bort fokuset från det man vill prata om”.118 Här fram-
står den strategiska essentialismen istället ”omvänd”: det finns ibland anledning 
att nedtona sin samiskhet för att på så sätt förmedla det man vill ha sagt. Också 
Jannok resonerade på samma sätt: 

117  Wennström, intervju, s. 12.
118  Wennström, intervju, s. 12.

Annica Wennström. Vilhelmina samiska pressklippsarkiv 2006, pärm 
580, s. 80. Västerbottens Folkblad 060821. Scanpix, Stockholm.
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-06 ser jag att jag fortfarande hade kolt på mig när jag sjöng, nu har 
jag slutat med det helt av den anledningen att jag vill skala bort at-
tributen för att… musiken ska stå fram tydligare, så att det inte blir för 
stort fokus på det samiska.119

I Samefolket uppmärksammades användandet av etniska markörer med utgångs-
punkt i rätten att vara same utan att för den skull leva upp till stereotypa uppfatt-
ningar av samiskhet: 

Scenkläderna har genom åren alltid varit kolten, men nu är det inte lika 
självklart längre, förutom på skolkonserter där Sofia känner en stark 
drivkraft att förmedla det samiska och lära barn och ungdomar om kul-
turen. – Vid andra tillfällen är det från gång till gång. Man känner av 
när det känns rätt. Det är inte kolten jag sjunger med. Identiteten sitter 
inte i ett klädesplagg. När en arrangör säger till mig ”visst har du din 
vackra dräkt på dig?” så sparkar jag bakut.120 

Här synliggörs en dubbelhet, nämligen skillnaden mellan att bära kolt beroende 
på vilken tillställning det handlar om. I skolsammanhang ansågs kolten kunna bi-
dra till att sprida kunskap om samisk kultur, medan användningen vid andra till-
fällen istället gärna kunde begränsas för att undvika att stereotypa uppfattningar 
om samisk kultur cementerades. Jag bad Jannok berätta om hur hon resonerade 
kring denna balansgång: 

Men skolkonserter… jag kommer inte ihåg, jag resonerade väl att jag 
var där i utbildningssyfte eller någonting. Och nu skulle jag ändå inte 
göra det för att jag skulle vilja visa upp en… det vore ännu mer ut-
bildande att visa på något helt vanligt faktiskt.121

Att ha rätten och möjligheten att själv avgöra när man vill understryka sin sa-
miska etnicitet genom etniska markörer är väsentlig för det egna välbefinnandet. 
Att vara strategiskt essentialistisk i vissa situationer innebär inte att man vill vara 
det i alla lägen, det är situationen som avgör när det känns riktigt att framhäva 
samisk etnicitet.122 

119  Jannok, intervju, 6.
120  Samefolket 2006, nr. 11-12, s. 13. 
121  Jannok, intervju, s. 6.
122  Se även Spivak 1993, s. 3-4. 
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Carola Grahn säger: ”[…] då måste man prata om specifika situationer, ett speci-
fikt verk, hur ska jag använda mig av den här… rollen just här?”123

Kraven utifrån på att etniska samiska markörer ska användas kan istället få 
omvänd effekt och skapa irritation och motstånd. Många gånger är det också av-
görande om sammanhanget är samiskt eller inte. För Jannok är användningen av 
kolten något hon numera helt väljer bort, med ett undantag: ”[…] eller nu har jag 
det om det är någon annan i publiken som har det, alltså om det är i ett samiskt 
sammanhang.”124 Också Wajstedt resonerar på detta sätt: 

Jag har väl ganska svårt kanske att vara den där… Skansenfiseringen, 
då man ska titta på mig, nej det tycker jag inte om. Men om det finns 
andra samer där, då kanske jag kan tänka mig att ha den.125

Sammanhanget, känslan, publiken och externa krav är alla av betydelse när det 
gäller att avgöra om man vill framställas som samisk eller inte i press eller i andra 
situationer. Men också inriktningen på projektet spelar roll, där samiska markö-
rer kan användas för att ytterligare belysa från vilket perspektiv något framställs. 
Grahn förklarar: 

[…] om jag gör ett konstverk eller en utställning som har med samisk 
tematik att göra, då kommer jag nog troligtvis att välja någonting 
med en samisk markör, och det handlar också om att jag berättar att 
jag gör det från ett insiderperspektiv och inte som en outsider, och det 
är ju stor skillnad.126

Huruvida man väljer att använda eller inte använda samiska markörer i samband 
med medierepresentationer är en balansgång som hela tiden behöver omvärderas 
och som också förändras med erfarenhet och tid. Hur man än väljer är det svårt 
att göra ”rätt”; att välja bort samiska symboler och attribut är ett sätt att osynlig-
göra det samiska, att framhäva samiska symboler riskerar att rikta sökarljuset 
enbart mot etnicitet, och därmed förminska allt annat man vill ha sagt.

123  Grahn, intervju, s. 10. Carola Grahn exemplifierar genom att berätta om en performance hon 
gjort inom ramen för hennes utbildning, där hon i skolans lokaler explicit lyft fram starka 
samiska symboler som flaggan och kolten och samtidigt satt upp affischer med texten ”Det 
är du som är främling här”. Detta, menar hon, hade hon aldrig valt att göra i exempelvis 
Jokkmokk eftersom det då inte hade fått varken samma betydelse eller önskvärd effekt.

124  Jannok, intervju, s. 6.
125  Wajstedt, intervju, s. 18.
126  Grahn, intervju, s. 16.
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Balansgång och gränsland – sammanfattande diskussion

Gemensamt för både svensk och samisk press var att Skaltjes position på den 
svenska arbetsmarknaden framställdes i mycket positiva ordalag. Skaltje betrak-
tades tydligt som en tillgång för båda parter, men vad det var som gjorde henne 
till en värdefull resurs förklarades på olika sätt beroende på om det handlade om 
svenska pressklipp eller Samefolket. Från svenskt håll fick Skaltje rollen som ”ex-
pert”, där hon antogs bidra till att rapporteringen avseende samiska ämnesområ-
den blev verklighetstrogen, vilket förväntades kunna garanteras genom hennes 
erfarenheter av samisk etnicitet och kultur. Skaltje gavs rollen som representant 
för det samiska, och det var tydligt att det fanns en förväntan på henne att hon i 
egenskap av same skulle kunna företräda en ”sann” samisk röst. Hennes funktion 
tog på detta sätt formen av ett samiskt ”alibi” i den svenska medierapportering-
en, där hennes erfarenheter från samisk kontext fungerade som bevis för hennes 
lämplighet på posten.127 De kulturella skillnaderna mellan svenskt och samiskt 
skrevs i den svenska pressen fram som en tillgång snarare än en motsättning. 
Relationen mellan samiskt och svenskt beskrevs därigenom som ett Vi-Ni förhål-
lande snarare än en uppdelning mellan Vi och Dom.128

I och med att Skaltje fick jobb på Sveriges Radio trädde hon in på en arbets-
marknad som delades med andra kvinnor av företrädesvis etniskt svenskt ur-
sprung. Skaltje hade på detta sätt ”civiliserats”, för att använda Loombas begrepp, 
in i den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som beskrivningarna av henne i 
svensk press bidrog till att upprätthålla och reproducera en annorlundahet som 
var svår att ta sig ur.129 Skaltje beskrevs i både text och bild som nästan likadan 
som vilken arbetsför svensk kvinna som helst, med en viss skillnad, som basera-
des på hennes samiska ursprung. Bhabhas resonemang kring mimicry och upp-
rätthållandet av en ”koloniserad Annan” bär med andra ord giltighet även när det 
gäller Skaljte.130 Förutsättningarna för Skaltje var därmed till det yttre desamma 
som för andra, men ändå inte, vilket kom till uttryck genom att hennes arbetsupp-
gifter var tydligt kopplade till det som betraktades som specifikt samiska intres-
seområden. 

Också från Samefolkets håll uttrycktes Skaltjes karriär i mycket positiva or-
dalag, men här gjordes istället en tydlig koppling till hur hennes position kunde 
gynna hela det samiska samhället. Den kritik och oro som framförts i Samefolket 
över att samiska kvinnor lämnar renskötseln för att ta anställning inom svensk 

127  Skaltjes erfarenheter får kort sagt funktionen som “bevis”. Se Scott 1991, s. 777. 
128  Hylland Eriksen menar att etnicitet innefattar ett upprätthållande av kontraster (Vi-Dom), 

men också, som i detta fall, komplementarisering; ”[…] ett gemensamt fält för diskurs och 
växelverkan mellan etniska grupper […].” Se Eriksen 1998, s. 39-40. Citat s. 40. 

129 Loomba 2006, s. 175.
130 Bhabha 1994, s. 86.
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arbetsmarknad var inte närvarande i detta sammanhang. Skaltje fick visserligen 
arbete inom en svensk kontext, men hennes arbetsuppgifter var fortfarande tyd-
ligt relaterade till samisk tematik. I och med detta fick hon rollen som en förebild 
för det samiska, och hennes position som same kan därmed beskrivas enligt ked-
jan samisk kvinna – samiskrelaterat arbete – bibehållen samiskhet – ”god” före-
bild. Detta ska ställas gentemot en potentiell motsatt utveckling som kan förklaras 
enligt modellen samisk kvinna – ickesamiskt arbete – förlorad samiskhet – ”då-
lig” förebild. Att Skaltjes arbetsuppgifter inom svensk arbetsmarknad var tydligt 
samiskt kodade blev med andra ord en garant för att hon kunde accepteras som 
same och vara delaktig inom det svenska arbetslivet. 

Skaltjes individuella karriär betraktades i Samefolket som en kollektiv samisk 
framgång, som innebar att hennes position på arbetsmarknaden också var för-
knippad med ansvar och skyldigheter för hela den samiska gruppen. Detta ansvar 
relaterades till samisk kultur i allmänhet, och till utvecklingen och bevarandet 
av samiska språk i synnerhet. För att följa Faircloughs modell131 så får språket på 
diskursiv nivå ytterst symbolisera tidigare och samtida politik och historia, som 
i sin tur påverkat och påverkar möjligheterna att använda sig av det, beroende på 
hur maktrelationer sett ut vid olika historiska tillfällen. Skaltjes arbete som radio-
producent och reporter utgjorde i sammanhanget en del av en diskursiv praktik, 
där journalistyrket i sig medförde en rad mer eller mindre fasta inslag (intervjuer, 
etablerade former för radioprogram etc.). Inom den diskursiva praktiken skapa-
des texterna/radioprogrammen, och det var också här de konsumerades genom 
radiolyssnande och läsande. Själva slutprodukten, radioprogrammet eller texten 
som den såg ut i sin publicerade form, nådde sedan läsaren/lyssnaren som därige-
nom hade möjlighet att påverka språkdiskursen, till exempel genom att det egna 
språket eller kunskaperna kring samisk kultur stärktes. 

Fokus på samiskt språk inom svensk arbetsmarknad blev ett sätt att synliggö-
ra samisk kultur inom svensk kontext, som också det möjliggjorde diskursiva för-
ändringar i sättet att betrakta det samiska. På individnivå blev Skaltjes framträ-
dande och uppmärksammade position en möjlighet till identifikation på ett flertal 
olika sätt. Den samisktalande fick bekräftelse i att det samiska språket var gång-
bart och accepterat. Den som identifierade sig som same men inte talade samiska 
kunde likväl identifiera sig med Skaltje mot bakgrund av att hennes etnicitet så 
tydligt skrevs fram. Och slutligen innebar Skaltjes uppmärksammade inträde på 
den svenska arbetsmarknaden att hon blev en potentiell förebild för andra – det 
var möjligt att vara samisk kvinna, bibehålla samisk etnicitet och samtidigt vara 
delaktig inom det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

131 Se figur 1.
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I svensk press framträdde en tydlig diskurs kring norm och avvikelse, där sa-
misk etnicitet vid upprepade tillfällen ställdes mot svenskheten som norm. Sa-
miskhet förutsattes vara annorlunda och exotiskt, både i den explicita texten och 
i det som inte skrevs ut. Detta kan relateras till Fairclough, som menar att en text 
aldrig bara är sitt explicita innehåll utan också måste analyseras på en djupare 
och mer abstrakt nivå: ”Any text is a combination of explicit meanings – what is 
actually śaid -́ and implicit meanings – what is left únsaid´ but taken for given, 
as presupposed”.132 Relaterat till denna studie fanns det i de texter som uppmärk-
sammade Skaltje ett antagande om vad samer och samiskhet var, och det var un-
derförstått att begreppen stod för det annorlunda och avlägsna, med ursprung i de 
nordliga delarna av Sverige. 

I de analyserade artiklarna från 2006 användes begreppet ”dubbelkulturell” 
återkommande i beskrivningen av de representerade kvinnorna, vilket skedde i 
både pressklippsarkivet och i Samefolket. Detta ”dubbla” hade en positiv innebörd 
och förmedlade ett antagande om att det bästa av två kulturer smältes samman 
i en och samma individ. Samtidigt underströks det samiska i detta dubbelkultu-
rella, som därigenom framställdes som primär etnicitet i sammanhanget. Att vara 
dubbelkulturell innebar i första hand att någon var same med svensk påverkan, 
ingenstans framgick det att någon var dubbelkulturell i motsatt bemärkelse. Att 
vara etniskt svensk innebar att vara en del av normen och behövde därmed inte 
poängteras, samisk etnicitet skrevs däremot fram som en motsats till svenskheten 
som norm.133

I pressmaterialet från 2006 framträdde en balansgång mellan olika diskur-
ser, som bland annat kom till uttryck genom att en ambivalens gjordes synlig i 
kvinnornas sätt att förmedla samisk kultur. Kvinnorna framställdes som å ena 
sidan angelägna att framhäva samiska etniska markörer för att kommunicera sa-
miskhet. Å andra sidan uttryckte de också en vilja att få vara samiska utan att 
för den sakens skull behöva markera och förtydliga den samiska etniciteten ge-
nom välkända stereotyper. Situationen avgjorde strategin och kvinnorna valde 
själva när de ville poängtera samiskhet genom etniskt samiska markörer, något 
som de också bekräftade i intervjuerna. Ambivalensen mellan att å ena sidan åbe-
ropa ”likhet” och å andra sidan hävda ”skillnad” var tydlig.134 I denna balansgång 
uppstod dock ett problem, som kan kopplas till Spivaks kritik gentemot sitt eget 

132  Fairclough 1995, s. 106-107.
133  Medieforskaren Merja Ellefson har visat att icke-svenskar markeras i texterna också i den svenska 

1930-talspressen, medan svensk etnicitet förutsätts vara den självklara normen. Samma tendens 
är tydlig också i föreliggande källmaterial. Se Ellefson 2007, s. 56. Idéhistorikern Mohammad 
Fazlhashemi menar med stöd av Edward Said att framställningen av de Andra framförallt är 
en skildring av den egna identiteten vilket möjliggör gränsdragningen mellan Vi och Dom; se 
Mohammad Fazlhashemi, ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i Michael Mc Eachrane 
och Louis Faye (red.), Sverige och de Andra. Natur och kultur, Stockholm 2001, s. 156-157.

134  Hall 2011b [1997], s. 238.
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begrepp, strategisk essentialism.135 Om avsikten var att sprida kunskap kring sa-
misk kultur, var också risken stor att man samtidigt reproducerade stereotyper 
för samiskhet. Skillnaden mellan vad som var en stereotyp i negativ bemärkelse 
och vad som fungerade som en positivt laddad samisk markör framstod som svår 
att hålla isär, och förändrades också med tid, erfarenhet och beroende på strategi. 
Samiska markörer är ”i sig” inte stereotypa, men blir det i vissa sammanhang be-
roende på mottagarens förkunskaper om, och förförståelse för, det samiska äm-
nesområdet. I detta finns också en annan betydelsefull parameter, nämligen att 
framställningen av en individ och dennes egenskaper, utseende, livsbetingelser 
etc. får betydelse som något mer generaliserbart än det egentligen är. Detta har 
också uppmärksammats i kanadensiskt presshistorisk forskning kring framställ-
ningen av urfolk i tidningar:

[…] virtually any presumed Aboriginal behaviour may become a colonial 
synecdoche, where the part stands in for the whole. This includes, for 
example, visual signifiers such as feathers, bows and arrows, and buck-
skins, as well as prosaic signifiers such as drunkenness, licentiousness, 
and laziness.136 

Kvinnornas verksamhet inom det konstnärliga fältet beskrevs inte som uttalat 
politisk vid något tillfälle i pressen. Deras ambitioner framställdes däremot som 
tydliga: att förmedla, förklara och uppvärdera uppfattningarna kring samisk kul-
tur i ett modernt svenskt samhälle. Kvinnorna fick visserligen uppmärksamhet 
för den konst de förmedlade, men värdet av deras arbete sett i ett etnopolitiskt 
perspektiv synliggjordes inte. Kvinnors etnopolitiska arbete kan kopplas till den 
kunskapsdiskurs som uppmärksammades i det samiska pressklippsarkivet när 
kvinnor framställdes i pressen under 2006. Ambitionen att förmedla kunskap 
kring samisk kultur var ett genomgående tema i representationen av dessa kvin-
nor, och det framgick tydligt i artiklarna att det var det svenska majoritetssam-
hället tillsammans med journalistkåren som ansågs vara i behov av en förhöjd 
kunskapsnivå i frågor som rörde samisk tematik. Detta framgick också tydligt i 
mina intervjuer med kvinnorna när denna fråga togs upp.

Kvinnornas position som både samiska och svenska i pressmaterialet fram-
stod som en gynnsam sådan, där det exempelvis var ”tillåtet” för kvinnor att ut-
tala sig kritiskt om majoritetssamhällets brister, utan att för den sakens skull ris-
kera att bli stigmatiserade eller stämplade som konfliktsökande samer. Kvinnorna 
fick på detta sätt inte bara vara kulturbärare, utan i sin position som konstnärer 

135  Spivak 1993, s. 3-4.
136  Anderson och Robertson 2011, s. 9.
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hade de också rollen som kulturutbildare inom ämnesområdet samisk kultur. Det 
arbete och de verksamheter som bedrevs av samiska kvinnor och kretsade kring 
samisk tematik, bidrog med andra ord till att nyansera den gängse bilden av samer 
i Sverige. Att som samisk, kvinnlig konstnär bli representerad i pressen fungerade 
som ett verktyg för att, medvetet eller inte, förändra och förbättra attityden gente-
mot samer och samerelaterade ämnen. Kvinnornas konst fungerade som en slags 
aktivism, ett sätt att råda bot på okunskap och förutfattade meningar via andra 
kanaler än genom traditionell skolutbildning och/eller politik. Viljan att förmedla 
en annan bild än den som stereotypen för det samiska erbjuder fanns närvarande 
vid framställningar av alla kvinnor som uppmärksammades i det svenska källma-
terialet i anslutning till detta tema. 

I tidigare kapitel visade jag att kvinnors övergång från samiska till svenska kon-
texter uppmärksammades i både samisk och svensk press under undersöknings-
året 1966. Då försökte man förklara och förstå utvecklingen, inte utan oro för den 
samiska kulturens framtid. År 2006 var situationen en annan, och nu framträdde 
ett behov att försöka förklara och förstå varför kvinnorna agerade i motsatt rikt-
ning och nu sökte sig tillbaka till en samisk etnicitet de gått miste om. Frågor som 
berörde identitet gavs stort utrymme i det analyserade källmaterialet, och det var 
tydligt att temat uppfattades som både komplext och svårfångat. Identitetsfrågan 
föreföll framförallt tillhöra svensk press och det var också här den samiska identi-
teten diskuterades, förhandlades och synliggjordes tydligast. Kvinnors samiskhet 
lyftes i svensk press fram som normbrytande i jämförelse med svensk etnicitet 
och identitet, och beskrivningar av ”traditionell” samisk etnicitet varvades med 
texter där ”modern”, gränsöverskridande samisk etnicitet stod i fokus. I Samefol-
ket fokuserades identitetsfrågor istället kring gränsdragningen mellan olika sätt 
att vara samisk på. Skillnader beskrevs utifrån ett internt samiskt perspektiv, där 
det vi kan kalla ”nysamisk” etnicitet sattes under lupp. Gränsdragning mellan Vi 
och Dom skedde med andra ord i både svensk och samisk press, men utifrån skilda 
utgångspunkter och perspektiv. Från båda perspektiven var normen för vad som 
var att betrakta som samiskt central, och samiska kvinnor positionerades i mal-
lar som motsvarade uppfattningen av vad en samisk kvinna ”var”. Kvinnornas val 
att nedtona sin samiska etnicitet i vissa (oftast svenska) sammanhang kan i sam-
manhanget ses som ett motstånd; att välja att inte manifestera samiskhet blir ett 
försök att förändra och diversifiera bilden av det samiska istället för att foga sig i 
gängse stereotyp.137 Att gå utanför etablerade normer innebär dock i sig ett riskta-
gande som kan få potentiella konsekvenser. Att underkommunicera sin samiskhet 
leder på samma gång till ett osynliggörande av samisk kultur som i sin tur riskerar 

137  Foucault menar att motstånd kan göras i alla typer av maktrelationer, även om motståndet inte alla gånger 
behöver betraktas som vare sig logiskt eller konstruktivt. Se Foucault, Rabinow och Hurley 1997, s. 291-293.
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att få negativa konsekvenser för det samiska kollektivet som helhet. Detta visades 
i svensk press genom att autenticiteten i den samiska etniciteten ifrågasattes: är 
man verkligen same om man inte tydligt visar det genom stereotyper och etniska 
markörer? I Samefolket anas samma fråga, men omvänd: är man verkligen same 
bara för att man använder sig av etniskt samiska markörer och stereotyper? Tolk-
ningar och bedömningar av samiskhet som förmedlas genom press beror med an-
dra ord i grund och botten på vilket perspektiv man utgår ifrån.
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en avslutande diskussion

I denna avhandling har syftet varit att undersöka framställningen av samiska 
kvinnor i svensk och samisk press under tidsperioden 1966-2006. Med fokus på 
åren 1966, 1986 och 2006 har representationer i svenska tidningar och tidskrif-
ter samt i den samiska tidskriften Samefolket analyserats, där bilden av samiska 
kvinnor problematiserats ur ett postkolonialt perspektiv och med ett diskursana-
lytiskt tillvägagångssätt. Undersökningen har gått från ett bredare perspektiv där 
källmaterialet kategoriserats och kartlagts kvantitativt, till en närmare analys av 
ett mindre antal teman som varit centrala för de undersökta åren. De publicerade 
artiklarna har kompletterats med ett eget intervjumaterial, där ett antal av de 
kvinnor som förekommit i pressmaterialet kommenterat representationerna av 
sig själva. I föreliggande kapitel återstår att diskutera avhandlingens övergripande 
resultat, samt att relatera dessa till de teoretiska perspektiv och de metoder som 
varit vägledande genom avhandlingsprocessen. Avslutningsvis pekar jag på några 
möjliga vägar att se framåt: vad krävs och vad kan göras för att komma vidare i 
arbetet med att höja den generella kunskapsnivån, minska historielösheten samt 
utveckla forskningen kring samisk tematik? 

Den kvantitativa genomgången av källmaterialet fungerade som en fond för att 
få en överblick över vilka ämnen som uppmärksammats i de fall samiska kvinnor 
framställts i svensk och samisk press. Vad som var relevant att uppmärksamma 
under de olika undersökningsåren skiljde sig till viss del åt, där historisk kontext 
påverkade vilka teman som togs upp vid varje tidsperiod.

I pressmaterialet framträdde under alla undersökningsår en etnicitetsdiskurs, 
där beskrivningar av samiska kvinnor baserades på etnisk specificitet utifrån 
uppfattningar och hänvisningar till sådant som betecknades som särskilt samiskt. 
I såväl pressklippsarkivet som i Samefolket utgjorde samisk etnicitet grunden 
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för representation; det var för att något var samiskt som det uppmärksammats 
i pressen, vilket därmed var en av förklaringarna till varför etnicitetsdiskursen 
framträdde så pass tydligt. 

Diskursen kring samiskhet var fast förankrad över tid, vilket innebar att de 
som föll utanför ramen för vad som uppfattades som samiskt inte heller hade nå-
got garanterat utrymme i pressen. Detta har också synliggjorts i forskning kring 
svensk 1930-talspress, där de samer som inte var renskötare fick en slags icke-
roll; ”[d]e var förvisso svenska medborgare men inte ”riktiga” svenskar – de var ju 
samer – samtidigt som de inte heller var ”riktiga” samer.1 

Annorlundahet framställdes genom att beskriva det samiska som skiljt från 
det svenska och kvinnorna gavs, framförallt i svensk press, betydelse utifrån sin 
position som icke-svenska kvinnor. Representationerna av samiska kvinnor fung-
erade därmed som en motbild till en föreställd, ”normal” svensk kvinna, som fick 
symbolisera det kända och välbekanta i motsats till en obekant samiskhet.2 Be-
skrivningen av samiskhet var på detta sätt samtidigt ett sätt att definiera svensk-
het.3 De kvinnor som fick en position som samiska i källmaterialet förklarades 
under samtliga undersökningsår utifrån stabila stereotyper där föreställningen 
om samisk äkthet var central. Talet om äkthet antydde att det existerade grader 
av samiskhet, där det mest traditionella också beskrevs vara det mest autentiska i 
både Samefolket och i det svenska pressklippsmaterialet.4 Det är lätt att se att de 
uppfattningar kring samisk etnicitet som ursprungligen formulerades av svensk 
statlig samepolitik fortfarande hade stort genomslag i det analyserade pressmate-
rialet under hela undersökningsperioden, och diskursen kring vad som var ”äkta 
samiskt” kan kopplas tydligt till en statligt utformad stereotyp om den nomadise-
rande, renskötande och naturnära samen.5 Representationer av samiska kvinnor 
(och samer generellt för den delen) i svensk press var under hela tidsperioden be-
gränsade sett till pressutbudet som helhet. Detta bar också med sig att de gånger 
samer faktiskt representerades låg fokus på det annorlunda och lättförståeliga, 
som inte löpte risk att misstolkas i det allmänna informationsflödet. Att kommu-
nicera samiskhet i form av kläder eller andra samiska markörer och samtidigt 
vilja göra sin röst hörd utifrån en annan position (yrke, föräldraskap, idrottspres-
tationer till exempel) var praktiskt taget omöjligt utan en samtidig förväntan att 

1  Ellefson 2007, s. 151.
2  Se Saids resonemang om att Orienten bidragit till att definiera västerlandet genom att just vara dess 

föreställda motpol; Said 2004 [1978], s. 64, 88. Också Tuhiwai Smith hävdar att den Andre har en konstant 
plats i det västerländska medvetandet, och i det som verkar tyst eller osynligt, Smith 1999, s. 14.

3  Detta ligger väl i linje med Sara Hagström Yamamotos forskning, där hon visat att 
svenskhet definierades utifrån en samtidig beskrivning av samer som annorlunda i 
skolbokstexter under första delen av 1900-talet. Se Yamamoto 2010, s. 69, 75. 

4  Talet om äkthet bär också med sig ett antagande om ”oäkhet”, där definitionerna för äktheten 
samtidigt definierar vad som betraktas som oäkta. Se Gaup 2006, s. 94-95.

5  Samma sätt att betrakta samiskhet visade sig också i Ellefsens undersökning 
av svensk 1930-talspress, se Ellefson 2007, s. 151.
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redogöra för sitt etniskt samiska ursprung. Det fanns ett behov att uppmärksam-
ma annorlundaheten i alla sammanhang, och det annorlunda förklarades till stor 
del i relation till etnicitet. 

En annan central diskurs i källmaterialet som kan relateras till hur samiska 
kvinnor framställs baserades på kön som särskiljande parameter. Detta innebar 
att det gjordes skillnad mellan klart definierade uppfattningar om vad som ansågs 
vara ”kvinnligt” och ”manligt”. De beskrivningar som utgick från genusdiskursen 
tonade ner betydelsen av etnicitet och ersattes istället av förklaringsmodeller där 
kvinnor och män utgjorde två huvudsakliga motpoler. I både det svenska och det 
samiska källmaterialet framträdde genusdiskursen tydligast i frågor som rörde 
arbetsmarknad (det blev alltmer ”typiskt” för samiska kvinnor att arbeta utanför 
renskötseln), renskötsel (det var ”typiskt” för samiska kvinnor att endast vara del-
vis aktiva inom renskötseln) och politiskt engagemang (det var alltmer ”typiskt” 
att samiska kvinnor var politiskt engagerade). Skillnad och annorlundahet ställ-
des här gentemot en föreställd manlighet som jämförande kategori, och relationer 
mellan svensk och samisk etnicitet hade en perifer betydelse i dessa samman-
hang. Etnicitets- och genusdiskurserna gick dock inte att helt separera från varan-
dra som fristående kategorier.6 I de utsagor som återfanns inom genusdiskursen 
fanns exempelvis utrymme för kritik gentemot den egna etniska gruppen, som 
emellanåt anklagades för att – just för att det handlade om samisk kontext – ha en 
bristande förmåga att lyfta fram och hantera problem av genusrelaterad karaktär. 

De beskrivningar som relaterades till en genusdiskurs behöver samtidigt pro-
blematiseras i anslutning till generell svensk jämställdhetsutveckling. I Sverige 
är jämställdhet som idé nära förknippat med begreppet svenskhet.7 Detta ställer 
till problem för tolkningen och utformandet av ett jämställdhetsbegrepp som är 
anpassat till samiska förutsättningar, eftersom det inte går att ta förgivet att man 
från samiskt håll vill relateras till eller kan känna samhörighet med en svensk, 
majoritetsanpassad jämställdhetsdiskurs.8 Då tolkningsföreträdet i jämställd-
hetsfrågor utgår från etniskt svenska kvinnors uppfattningar, erfarenheter och 
ideal betraktas andra kvinnor, i det här fallet samiska, istället som traditions-
bundna och ojämställda.9 Därmed blir en tolkning som utgår från antingen en ge-
nusdiskurs eller en etnicitetsdiskurs bristfällig och det finns anledning att öppna 
för andra kategorier som också är av mer eller mindre betydelse i olika samman-
hang. Som Nira Yuval-Davis uttrycker det:

6  Yuval-Davis 2006b, s. 200.
7  Carbin 2010, s. 34; Molina och de los Reyes 2002, s. 304-305.
8  Halsaa 2009, s. 4.
9  Molina och de los Reyes 2002, s. 307; de los Reyes 1998, s. 19.
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[…], while people can identify exclusively with one identity category (i.e. 
only as Blacks, only as women, only as gays etc.), their concrete social lo-
cation is constructed along multiple axes of difference – such as gender, 
class, race and ethnicity, stage in life cycle, sexuality, ability and so on.10 

Under undersökningsperioden framställdes samiska kvinnor visserligen som an-
norlunda, men denna annorlundahet beskrevs framförallt i termer av kön och/
eller etnicitet.11 Att befinna sig utanför normerna i andra avseenden framstod som 
ovanligt för att inte säga omöjligt i såväl svensk och samisk press, något som den 
norska pedagogen Susanne V. Knudsen också noterat i sin forskning om hur samer 
framställts i undervisningstexter:

There are no fat Sámi, no limping Sámi, no blind Sámi, no Sámi in a 
wheel chair. The Sámi have no extraordinary bodies. In the normaliza-
tion of the Sámi, the disabilities are made invisible and excluded. In the 
texts and illustrations, the Sámi are constructed with a healthy identity, 
with functional and fit bodies. In that sense they are all the same; and 
the homogenization is intertwined with the first position of ethnicity. 
The Sámi are even more normal than the Norwegians in this textbook.12

Både de analyserade texterna och intervjuerna i min studie visade att samisk-
het i stor utsträckning framställdes genom intertextuella referenser där medie-
diskursen med dess väletablerade konventioner, kombinerat med den generella 
okunskapen kring samiska frågor bland majoriteten av Sveriges befolkning, i allra 
högsta grad påverkade vad som publicerades i den svenska pressen. Situationen 
kan snarast beskrivas som ett moment 22; i Sverige är det allmänt känt att kun-
skaperna kring samer varit och är låg. Konsekvenserna blev därmed att det som 
uppmärksammades gång på gång höll sig på en elementär nivå, och möjligheterna 
till fördjupade diskussioner som kunde framställa samiskhet ur heterogena och 
alternativa perspektiv blev därmed begränsade. 

I de konventioner som omger medieproduktionen finns ett uppenbart krav på 
tydlighet. Denna tydlighet skapas bland annat genom polarisering, dramaturgi 
och ett uppmärksammande av det som inte hör till det vardagliga.13 Resultaten i 
denna avhandling pekar dock på att gränsen mellan att vara tydlig och att repro-
ducera stereotyper är hårfin. Stereotypa beskrivningar av vad som var samiskt fö-
rekom under hela undersökningsperioden, även om det kan noteras att de skrevs 

10  Yuval-Davis 2006a, s. 200.
11 Också ålder skrivs under undersökningens första nedslagsår som “specifikt” för samiska kvinnor. 
12 Susanne V. Knudsen, ”Intersectionality - A theoretical inspiration in the Analysis of Minority 

Cultures and Identities in textbooks” i Eric Bruillard, Bente Aamotsbakken, Susanne V. Knudsen 
och Mike Horsely (red.), Caught in the Web or Lost in the Textbook. IARTEM 2006, s. 73.

13 Eide och Simonsen 2004, s. 10.
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fram mindre explicit ju längre fram i tiden det rörde sig om. Detta innebar inte att 
de försvunnit, utan att de tog sig andra och mer subtila uttryck än tidigare. Fortfa-
rande under det sista undersökningsåret var det dock vanligt att samiska kvinnor 
beskrevs utifrån förenklingar som snabbt och enkelt kategoriserade och förklara-
de något som samiskt, och därmed cementerade skillnaden mellan ett svenskt Vi 
och ett samiskt Dom. Dessa stereotyper reproducerades dock inte bara från majo-
ritetens perspektiv, utan var något som skedde även från samiskt håll. Förmedling 
av stereotyper gjordes inte uteslutande för att tillgodose majoritetspressens behov 
av tydlighet; de etniska markörerna var många gånger på ytan desamma inom det 
samiska samhället och kunde mycket väl lyftas fram frivilligt av kvinnorna själva 
och ha en helt annan betydelse beroende på om de sågs ur ett internt samiskt 
perspektiv eller ett externt icke-samiskt. Detta gjordes med mer eller mindre em-
fas beroende på vilken kontext eller vilket sammanhang det handlade om, där 
journalistisk praktik, aktörers strategier och diskursiva förväntningar styrde hur 
den slutgiltiga ”texten” såg ut, för att använda Faircloughs terminologi. Det rådde 
med andra ord en växelverkan mellan å ena sidan stereotypa beskrivningar som 
formulerades och reproducerades på sociokulturell nivå, och å andra sidan stra-
tegiskt essentialistiska framställningar som manifesterades och tolkades inom en 
diskursiv praktik.14 Denna process bidrog sammantaget till att bilden av ”den sa-
miska kvinnan” höll sig inom ramen för vad som är att förvänta. 

Med kunskap och erfarenhet av samiska kontexter säger etniska markörer 
mycket mer än vad som är möjligt att uttolka för den oerfarne. Ett tydligt exem-
pel utgörs av kolten. Av de flesta läsare uppfattas den som en traditionell samisk 
dräkt som symboliserar det kollektivt samiska utan någon vidare betydelse. För 
en person med mer detaljerad kunskap kan kolten däremot betyda mycket mer 
än så. Detaljer, färgval, dekorering och hantverk berättar varifrån den kommer. 
Dräkten är också omgiven av normer som har betydelse i bemärkelsen kön, social 
status, ålder etc. Utöver detta har varje enskild kolt sin egen historia, bunden till 
familje- och släkttraditioner.15 Det som av de flesta uppfattas som homogena be-
skrivningar av samiska personer i kolt kan med andra ord för en ämnesmässigt 
insatt individ ha en annan, mer heterogen, betydelse. Förförståelsen har också 
relevans i andra sammanhang där samiskhet inte framställs överhuvudtaget i text 
eller bild. I dessa fall faller sannolikt personen i fråga in i kategorin ”svensk” för 
de flesta läsare, medan det för någon med kännedom om individens samiska ur-
sprung istället är en same som framställs, även om detta inte skrivits ut. 

14  Fairclough 2010, s. 133; Fairclough 1995, s. 59. 
15  Susanna Jannok Porsbo, Samedräkter i Sverige. Skrifter från Ájtte 3. Svenskt Fjäll- 

och Samemuseum. Duottar- ja Sámemusea. Jokkmokk 1999, s. 9, 17. 
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Den samiska äktheten som ideal var visserligen tydlig under hela undersök-
ningsperioden, men det var också uppenbart att motståndet och förhandlingarna 
kring vad som framställdes som genuint samiskt växte sig starkare hos de repre-
senterade kvinnorna ju längre tiden gick. Koppling till traditioner och stereotyper 
var genomgående stark, men möjligheterna att framstå som same på andra sätt 
än vad som inrymdes i stereotyper blev mer uttalade med tiden. Att problematise-
ra rådande normer kring samiskhet var i slutet av undersökningsperioden snarare 
regel än undantag, där kvinnor tydligt vågade utmana bilden av det äkta samiska 
och kräva en större flexibilitet för vad samiskhet kunde få inbegripa.16 I detta in-
gick sökandet efter en personlig samisk identitet, ett ämne som började uppmärk-
sammas redan under det första undersökningsåret och som blev mer tydligt med 
tiden i både svensk och samisk press. 

I det föränderliga moderna samiska samhället har förhållandet mellan genera-
tionerna förändrats, och det är inte längre självklart att äldre generationers syn på 
samisk identitet stämmer överens med yngre individers uppfattningar. Även om 
man föds som same innebär inte detta per automatik att den samiska identiteten 
får möjlighet att utvecklas. Det krävs också ett ställningstagande från föräldrar-
nas sida, som måste ta ett aktivt beslut om barnen ska bli samer.17 Man kan inte 
räkna med att ”ärva” en livsstil och leva på samma sätt som ens föräldrar eller 
mor- och farföräldrar, vilket Eikjok framhåller när hon diskuterar samisk identi-
tet i anslutning till modernitet: ”Each person is challenged to create her own ”sto-
ries about herself”, defining her identity from the many possibilities available”.18 
I detta identitetsarbete är det ofrånkomligt att bilden av samiska kvinnor såsom 
de förmedlas i pressen också spelar in och har betydelse för den personliga upp-
fattningen av vad samisk identitet består av, där var och en måste förhålla sig till 
den bild som framställs. Här rådde en tydlig ambivalens; det blev allt mer legitimt 
att uppmärksamma att man kan vara same på varierande sätt, både i svensk press 
och i Samefolket, men detta kunde bara ske genom att samiskhet likväl manifes-
terades i relation till stereotyper och etablerade ”sanningar” vilket därmed säker-
ställde reproducerandet av rådande diskurs. 

Begreppet strategisk essentialism var relevant i sammanhanget och hade be-
tydelse för kvinnors val att framhäva eller nedtona samisk etnicitet under samt-
liga undersökningsår. Situationen avgjorde om samiskhet var något kvinnor ville 
kommunicera, för att på så sätt få ökad uppmärksamhet och inflytande över vad 
som framställdes i pressen. Ett framhävande av samisk etnicitet innebar dock 

16  Gaup menar att detta är en generationsfråga; samiska barn vars föräldrar stridit för samiska rättigheter 
lever i en annan tid, och har också större möjligheter att utveckla sin samiska identitet samtidigt som de 
också har råd att ironisera över samiskhet på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Se Gaup 2006, s. 95.

17  Amft 2000, s. 183.
18  Eikjok 2007, s. 110.
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samtidigt att heterogeniteten bland kvinnor inom den samiska gruppen hamnade 
i skymundan, till förmån för en standardiserad version av ett föreställt samiskt 
kollektiv. Så länge beslutet att framstå som same är ens eget är det oproblematiskt, 
men risken är att makten över huruvida samiskhet ska lyftas fram eller inte för-
skjuts till att ligga hos andra än de samiska kvinnorna själva, och det ”strategiska” 
därmed endast blir ”essentialistiskt”.19 Elisabeth Eide har uppmärksammat denna 
problematik i sin forskning kring etniska minoriteters strategiska användning av 
essentialism i en norsk kontext: 

The problem occurs when the practice of strategic essentialism is not the 
result of a deliberate choice and an assessment of a delicate balance, but 
rather is partly the result of media conventionalism that requires people 
and groups to essentialize themselves in order to highlight issues that 
have nothing to do with their daily ontology of being Norwegian and/or 
a minority within.20 

Makten att definiera vad som bör ingå i representationerna kring det samiska lig-
ger till stor del hos journalister och medieproducenter.21 Givetvis är journalister 
bundna till de konventioner som fältet erbjuder, men de är samtidigt individer 
som också ingår i den diskurs där de verkar. Elisabeth Eide hävdar exempelvis att 
gränserna mellan det professionella och privata inte alltid är tydliga: ”Journalists 
enter and leave their professional role, they are human beings as well, and a large 
part of the othering stems from their experiences in their nonjournalistic life”.22 
Eide menar att journalistik inte enbart ska betraktas som avgjord av yttre förut-
sättningar, utan att det även finns utrymme för reflektion och förbättring hos den 
enskilda journalisten.23 I och med att medieproducenter och journalister många 
gånger hade begränsade kunskaper kring samisk historia och kultur och samti-
digt var bundna till de regler och riktlinjer som gällt inom branschen, blev också 
alternativen för hur samiskhet kunde framställas begränsade till de stereotyper 
och föreställningar man sedan innan visste var gångbara. Diskursen kring sa-
miskhet begränsade vad som var möjligt att säga, och alternativa representationer 
som positionerats långt ifrån etablerade stereotyper fick därmed inte något ut-
rymme.24 I ljuset av detta kan strategisk essentialism ha varit ett sätt att anpassa 
sig till denna diskurs från samiskt håll. Konsekvensen riskerade att bli att man 

19  Spivak 1993, s. 3-4.
20  Eide 2010, s. 76.
21  Eva J:son Lönn redogör för hur innehållet i nyhetsmedier påverkas av en rad olika faktorer där 

organisatoriska förutsättningar, redaktionell praxis och individuella arbetssätt anges som relevanta 
tillsammans med externa faktorer som institutionella eller kulturella ramar. Se Lönn 2005, s. 26.

22  Eide 2011, s. 23.
23  Ibid., s. ix-x.
24  Fairclough 1995, s. 58; Winther Jørgensen och Phillips 1999, s. 19-20.
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använde sig av samma stereotyper som man andra gånger vände sig emot. Att 
värna samiskhet och använda stereotyper i syfte att göra sin röst hörd ledde med 
andra ord paradoxalt nog till att kunskapsnivån kring det samiska som förmed-
lades i pressen stannade vid en nivå som var illa överensstämmande med samers 
heterogena livssituationer idag. Om man som läsare inte personligen känner sam-
er och på det sättet kan nyansera bilden av det samiska, är det lätt att ”köpa” den 
beskrivning som serveras genom pressen.25 På detta sätt skapades i källmaterialet 
under samtliga undersökningsår en uppfattning om samiska kvinnor som definie-
rades utifrån stereotypa beskrivningar av samiskhet som var desamma oavsett 
vilket år det rörde sig om. 

Under samtliga undersökningsår framställdes samiska kvinnor frekvent i 
relation till kulturella teman, en tendens som blev allt tydligare med tiden. Den 
etnopolitiska mobiliseringen vid tiden för undersökningens första år skapade in-
tresse och nyfikenhet för samisk kultur, vilket gav intresset för kulturfrågor en 
skjuts framåt. Att värna om samiska kulturyttringar var också ett medvetet po-
litiskt drag under det första undersökningsåret, då samiska kvinnor erbjöds rik-
tade satsningar för att vidareutbilda sig inom exempelvis sameslöjd. Utöver detta 
kan ökningen av antalet artiklar med kulturell inriktning tolkas i ljuset av den 
förändrade könssammansättningen inom journalistkåren. Fler kvinnliga jour-
nalister ledde till en ökad rapportering av områden som ansågs ligga kvinnorna 
närmast hjärtat, där konst, litteratur och övrig finkultur var exempel på detta. 
Framställningar av samer i svensk press generellt handlar i allt större utsträck-
ning om konflikter och/eller problem, vilket också stämmer väl överens med hur 
situationen ser ut internationellt när etniska minoriteter representeras.26 Resul-
taten i denna avhandling visar dock att detta måste tolkas utifrån ett könsper-
spektiv, då detsamma inte gäller om vi enbart tittar på gruppen samiska kvinnor. 
Konflikter och motsättningar såväl inom det samiska samhället som mellan mi-
noritets- och majoritetsgrupper förekom visserligen också i ökande utsträckning 
när kvinnor framställdes, men det var som tema betraktat inte alls lika vanligt 
som temat kultur. Också på den kulturella spelplanen diskuterades relationerna 
mellan svenskt och samiskt, inte sällan i termer av ojämlika maktrelationer och 
påpekanden om koloniala mönster. Kvinnornas kritik lyftes dock fram som en 
tillgång för både samiskt och svenskt samhälle snarare än som ett uttryck för 
konflikter eller problem. Konstnärliga uttrycksformer fick fungera som plattform 
för identitetsdiskussioner, där det var gränslandet mellan det samiska och det 
svenska som stod i fokus. I detta gränsland öppnade sig nya möjligheter, där det 
samiska och det svenska möttes på ett sätt som var accepterat ur både samiskt och 

25  Eide och Simonsen 2007, s.13; Van Dijk 2000, s. 36.
26  Öhman 2011, s. 27-28, 34-35; Van Dijk 2000, s. 38.
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svenskt perspektiv. Kvinnornas konst fick funktionen av en brygga mellan mino-
ritets- och majoritetskultur där det samiska beskrevs ha en självklar och viktig 
position. Dessa kvinnor satte kulturkrockar och gränsöverskridande identiteter i 
fokus, och lyfte fram frågor som manade till debatt inom både svenskt och samiskt 
samhälle. Genom litteratur, film och konst etc. tog de tillfället i akt att lyfta fram 
och återskapa samisk historia och bidrog därmed till en ökad medvetenhet om det 
förflutna såväl i det samiska som i det svenska samhället. Kopplingen till samisk 
etnopolitisk mobilisering var därigenom tydlig, men dessa samiska kvinnor ver-
kade från ett annat perspektiv än det uttalat partipolitiska. Den forskning som 
hittills gjorts kring samisk etnopolitisk mobilisering har varit tydligt fokuserad 
på hur den konkreta politiken utvecklats över tid, där manliga samiska företrä-
dare haft en självklar central roll medan det inte gått att identifiera kvinnor i nå-
gon tydligt framträdande politisk position.27 Värdet av den forskning som gjorts 
i anslutning till detta tema bör inte förringas, men jag menar däremot att berät-
telsen kring samisk etnopolitisk mobilisering behöver kompletteras. Det som kan 
identifieras som politik inom sedvanliga strukturer är en viktig del för att förstå 
historisk utveckling och nutida efterverkningar, men politik kan aldrig på egen 
hand utgöra det enda meningsbärande elementet inom den diskursiva och/eller 
sociokulturella praktiken.28 I linje med Rauna Kuokkanen anser jag det relevant 
att fråga sig vad det är som utgör politik: 

It needs to be emphazised here that the question is not merely how many 
women there are in Sami politics but more fundamentally, what are the 
ways and structures, discourses and processes in which Sami politics is 
practised.29

Opinionsbildning och aktivism som sker parallellt och på andra nivåer i sam-
hället är också av stor betydelse i arbetet med attitydförändringar och opinions-
bildande och här spelar samiska kvinnors arbete, genom exempelvis konst och 
kulturella uttryck, en viktig roll. Att ”utbilda” genom konst och genom den med-
ieuppmärksamhet det bär med sig blir också en möjlighet att påverka den övergri-
pande diskursen kring det samiska. Konsten i sig utgör ”texten”, för att referera 
till Fairclough. Den kommunikation som sker i den diskursiva praktiken – att  
publiken nås av konsten genom exempelvis medier och/eller konstutställningar – 
inryms i den diskursiva praktiken. Genom de intryck och den kunskap som in-

27  Undantagen är Elsa Laula och Karin Stenberg, se Kuokkanen 2007, s. 76; Stoor 2007, s. 23; Anne 
Woulab, ”Skrevet for livet: Samiske kvinner tar til ordet i begynnelsen av 1900-tallet”. Opublicerad 
C-uppsats, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet, Umeå 2004, s. 32-41. För en grundläggande 
genomgång av svensk samisk (manlig) etnopolitisk mobilisering, se Lantto 2000; Lantto 2003.

28  Fairclough 2010, s. 3, 231.
29  Kuokkanen 2007, s. 84.
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hämtas via diskursiv praktik skapas utrymme för attitydförändringar kring det 
samiska, vilket i en förlängning öppnar för möjligheter att förändra förhållandena 
i den sociokulturella praktiken (politik, diskurser kring samiskhet etc.).30 Detta 
innebär givetvis inte att man måste vara engagerad inom kultur för att kunna 
agera politiskt, men det kulturella engagemanget bär med sig en medial uppmärk-
samhet som kan utnyttjas av dem som representeras och därmed få konstruktiva 
konsekvenser i ett större perspektiv.

Gång på gång har det uppmärksammats att kunskapsbristen kring samisk te-
matik är utbredd i det svenska samhället.31 Utbildning kring samiska frågor är 
generellt sett bristfällig på alla nivåer inom det svenska skolsystemet vilket i sin 
tur reproducerar en bibehållen låg kunskapsnivå. Detta gör att de allra flesta ska-
par sin uppfattning om det samiska genom andra kanaler. En del har personliga 
kontakter med samer, men de allra flesta har det inte. Sannolikt får detta som 
konsekvens att den information vi nås av genom press och övriga medier väger 
tungt när uppfattningar om samiskt samhälle och kultur formas.32 Eftersom all-
mänheten inte har utrustats med grundläggande kunskap kan läsaren inte heller 
värdera det som står och avgöra om det är rimligt eller inte. För att en förändring 
ska kunna ske krävs insatser på flera plan, där ett erkännande av och kunskaper 
kring Sveriges koloniala historia behöver integreras i det svenska skolsystemet, 
bland den svenska allmänheten och inte minst hos de journalister och mediepro-
ducenter som har makten att avgöra hur samiskhet representeras. 

I detta avhandlingens sista kapitel kan det vara värt att påminna om att de 
artiklar, teman och enskilda individer som uppmärksammats i resultatpresenta-
tion och analys inte i sig representerar gruppen ”samiska kvinnor” som helhet. De 
kvinnor som uppmärksammats i såväl det samiska pressklippsarkivet som i Sam-
efolket har företrädesvis gjort det för att de framstått som och förutsatts vara sa-
miska. Majoriteten av alla samiska kvinnor har dock sannolikt inte alls framställts 
i pressen, och därmed inte heller kunnat ingå i en analys. Av den anledningen bör 
denna avhandling läsas med en kritisk blick och en medvetenhet om att samiska 
kvinnor framförallt utgörs av individer som inte representerats i tidningar och 
tidskrifter, och som därmed inte ingår i källmaterialet till denna studie.

30  Se figur 1.
31  Pikkarainen och Brodin 2008; Sköld 2005, s. 15; Den svenska allmänhetens kunskaper om samer, 2004.
32  Mediernas stora betydelse i skapandet av uppfattningar om etniska 

minoriteter beskrivs i Van Dijk 2000, s. 36-37.
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Framtida forskning

Forskning bidrar visserligen med svar på frågor inom de områden som undersöks, 
men samtidigt uppstår i forskningsprocessen hela tiden nya frågetecken i behov 
av att rätas ut. I den bemärkelsen är denna avhandling inget undantag, och det är 
lätt att peka ut ett antal olika riktningar som är i behov av fördjupade studier. Fö-
religgande avhandling har fokuserat på kön och etnicitet som huvudsakliga jäm-
förelsegrunder, samt hur dessa begrepp måste förstås i relation till varandra för 
att åstadkomma rimliga analyser. Kategorierna ”svenskt” och ”samiskt”, har stått 
i fokus och analyserats utifrån sin specifika historiska kontext, men här finns flera 
utvecklingsmöjligheter, där mer differentierade studier skulle vara av relevans. 
Vilka resultat skulle framkomma om bilden av samiska kvinnor ställdes mot bil-
den av norrländska kvinnor i olika tidsmässiga kontexter, till exempel? I denna 
avhandling har inte geografiska skillnader i pressens framställningar analyserats. 
Här finns också utrymme för ytterligare, mer nyanserade studier, där lokala skill-
nader sannolikt skulle uppträda. 

Förutom behovet av mer differentierade analyser har framförallt tre huvud-
sakliga områden identifierats, som tarvar fortsatt uppmärksamhet och fördjup-
ning. För det första finns fortfarande ett stort behov av ytterligare forskning som 
uppmärksammar genusfrågor inom det samiska samhället. I denna avhandling 
var det kvinnor som stod i fokus, men samma undersökning skulle mycket väl låta 
sig göras med inriktning mot framställningen av samiska män. Hur reproducerar 
press och övriga medier kategorin ”samiska män”, och hur har detta utvecklats 
över tid? En studie med fokus på mäns representationer skulle sannolikt tillföra 
ytterligare dimensioner också till föreliggande studie, där det i nuläget inte va-
rit möjligt att göra jämförelser mellan kvinnors och mäns representationer. Med 
tanke på hur samiskt och svenskt samhälle förändrats under 1900-talet vore det 
intressant att se vad dessa förändringar fått för konsekvenser uppfattningar av. 
Vad blev följderna för manliga renskötare när renskötseln rationaliserades, exem-
pelvis? Hur skapades och reproducerades bilden av samiska män i press och andra 
medier, och kanske ännu mer relevant, hur har samiska män inte framställts? Hur 
har ”samisk manlighet” förhandlats och framställts i medier över tid och vad har 
detta fått för potentiella konsekvenser för uppfattningen av den egna identiteten? 
Hur har manlighet förhandlats i relation till samisk etnicitet och/eller andra me-
ningsbärande kategorier?

För det andra finns ett behov av studier kring hur samiska frågor hanterats 
och hanteras inom det svenska utbildningssystemet. Okunskapen och historielös-
heten kring samiska frågor är utbredd i Sverige, vilket får konsekvenser på många 
olika nivåer, inte minst för sätten på vilka samer representeras i medier. Här har 
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det svenska utbildningssystemet ett ansvar, som kräver insatser på svensk skolpo-
litisk nivå. Så länge ingenting förändras vad gäller undervisningen kring samiska 
frågor, går det inte heller att förvänta sig att den generella kunskapsnivån kring 
samisk historia, kultur och samhälle höjs. Frågorna att diskutera är många: hur 
har styrdokumenten sett ut och utvecklats när det gäller förmedling av kunskaper 
kring samisk tematik? Hur har samer skildrats i de skolböcker som elever i Sverige 
använt sig av? Har bilden som förmedlats av samer förändrats över tid? I anslut-
ning till dessa frågor uppstår också ofelbart en diskussion kring skuldbördan, som 
behöver lyftas och hanteras på ett konstruktivt sätt också i skolan. Hur kan man 
förhålla sig till uppfattningen om Sverige och svenskhet i termer av rättvisa, frihet 
och mänsklighet och samtidigt acceptera att Sveriges historia inte är alltigenom 
god? Hur kan Sveriges historia läras ut på ett annat, mer nyanserat sätt? Här finns 
stora möjligheter till komparation, inte bara över tid och geografisk plats i Sverige, 
utan också internationellt. Hur har dessa frågor uppmärksammats och hanterats 
inom skolverksamheten i andra länder med ett kolonialt förflutet, exempelvis i 
Nya Zeeland, Australien eller Kanada? 

Ett tredje område i behov av ytterligare forskning är av mer inomvetenskaplig 
karaktär och handlar om etik. I denna avhandling har ambitionen varit att ta ett 
steg mot en mer medveten etisk forskning kring samisk tematik. Min och andra 
enskilda forskares individuella försök är dock inte tillräckliga för att på ett mer 
omfattande plan problematisera relationen mellan vetenskapsproduktion, makt 
och kunskap i relation till det samiska ämnesområdet. Framtida forskning kring 
samisk tematik står inför en utmaning som inte längre går att negligera, men som 
också bör betraktas som en möjlighet för att nå ett steg längre och ansluta till en 
internationell, vetenskaplig urfolksdiskurs. Historisk och annan forskning kring 
det samiska ämnesområdet behöver granskas med en kritisk blick, för att i för-
längningen åstadkomma en förändring. Jag hävdar, i enlighet med historikern 
Gunlög Fur: 

Det är också en utmaning till akademisk historia i Sverige att ta itu med 
den svenska kolonisationens förflutna och nuvarande konsekvenser för 
att kunna bli ett redskap för respekt och värdighet för all mänsklig vari-
ation och erfarenhet.33

 
Här uppstår frågeställningar som: Vilken betydelse har forskning kring samisk 
tematik haft för dem som forskningen berör? Vem har haft makten att bedöma vil-
ken forskning som ska bedrivas? Vilka möjligheter till inflytande och medbestäm-

33 Fur 1999, s. 652.
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mande har samer haft? För att återknyta till Linda Tuhiwai Smiths frågor: Vems 
är forskningen? I vems intresse görs den? Vem drar nytta av den? Vem ska utföra 
den? Och till sist, hur ska forskningsresultaten spridas?34 Med utgångspunkt i 
dessa och andra relaterade frågor har etiska riktlinjer utformas i många av de 
länder som har en kolonial historia. Forskning kring urfolksfrågor kräver i dessa 
länder med andra ord att den enskilde forskaren medvetet förhåller sig till frågor 
kring makt, kunskap och ett kolonialt förflutet inom en vetenskaplig diskurs. Hur 
har etiska riktlinjer utvecklats i de länder där de finns? Vilka fallgropar å ena 
sidan och positiva erfarenheter å andra sidan kan identifieras? Och slutligen, hur 
kan historien kring, arbetet med och implementeringen av etiska riktlinjer i an-
dra länder bidra till att förändra och förbättra den vetenskapliga diskursen kring 
samisk tematik inom en svensk akademisk kontext?

Denna avhandling har behandlat föreställningar om samiska kvinnor så som 
de framställts i svensk och samisk press. Däremot har ingenting berättats om hur 
samiska kvinnor är. Istället kan vi med de resultat som presenterats i avhandling-
en få lite bättre syn på hur relationer mellan svenskhet och samiskhet, kvinnligt 
och manligt formulerats i pressen, och hur dessa relationer ständigt reproduceras 
inom ramen för en pågående kolonial diskurs.35

34  Smith 1999, s. 10. 
35  Se även Anderson och Robertson 2011, s. 14.
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8. čoahkkáigeassu

Doavttirgráda barggu Att representera och representeras. Samiska kvinnor i 
svensk och samisk press 1966-2006 (Ovddastit ja ovddastuvvot. Sámi nissonolb-
mot ruoŧa ja sámi mediain 1966- 2006) ulbmil lea leamašan kártet ja suokkardit 
mainnalágiin ruoŧa ja sámi media govvidit sámi nissoniid ja guorahallat movt 
media lea huksen ja ovdanbuktán ”sámi nissonolbmoža” gova. Lean guorahallan 
movt ruoŧa áviissat, áigečállagat ja sámi áviissa Samefolket leat govahallan sá-
menissoniid jagiid 1966, 1986 ja 2006. Lean problematiseren sámenissoniid gova 
medias maŋŋekolonisttalaš oaidninčiegas diskursaanalyhtalaš vuogi mielde. 
Guorahallan lea vuolgán viiddis oaidningeahčastagas, gos kvantitiivalaččat lean 
juohkán ja kárten gáldomateriála, lagat suokkardeapmái, guovddáš unnit fáddáo-
siide namuhuvvon jagiid. Guorahallojuvvon artihkkaliidda lean lasihan iežan jea-
rahallanmateriála, gos muhtun nissonat geat leat mielde preassamateriálas ieža 
leat beassan čielggadit movt sii leat govviduvvon.

Vuosttáš kapihtal čilge fáttá ja ovdanbuktá dutkanbarggu obbalaš ulbmila.  
Kapihttalis muitalan dutkamuša váldogáldomateriála birra. Gáldomateriála lea 
preassamateriála maid lean viežžan guovtti báikkis; áigečállagis Samefolket ja  
Vualtjere sámi preassaárkiivas. Lean guorahallan buot artihkkaliid mat ilbme 
jagiin 1966, 1986 ja 2006 ja buot artihkkaliid gos nissonolbmot leat oassin leat 
mielde čuovvovaš analiissas. 

Nubbi kapihtal sisttisdoallá oanehis historjjálaš duogáš gos čilgen ruoŧa stáhta 
sámepolitihka, sámi etnopolitihkalaš organiserema, dásseárvolihkadusa ja eará 
guoskevaš servodatovdánemiid, ulbmil lea sajuštit empiralaš gávdnosiid rivttes 
historjjálaš kontekstii. 

Goalmmát kapihtal geahččá obbalaččat maŋŋekolonialaš ja diskursaanalyhtalaš 
vuolggasajiid mat leat vuođđun dutkamuša dulkomii ja analysii. Dáppe defineren 
makkár teorehtalaš doahpagiid geavahan maŋil barggus čilgen dihte dutkamuša 
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empiralaš osiid, gos čilgen doahpagiid nugo orientaliisma, čearddalašvuohta ja 
intersektionalitehta. Teorehtalaš ja diskursaanalyhtalaš doahpagat vuolggahit 
gažaldagaid mii, movt ja manne ja movt čuohcá. Gažaldagat doibmet analysare-
aidun dutkamušas ja veahkehit gávdnat ja problematisere empiralaš gávdnosiid 
iešguđetge oaidninčiegain. Dan kapihttalis digaštalan maiddái dutki ehtalaš me-
arrádusaid, ja dutkama vejolaš objeavttaoainnu. 

Njealját kapihttalis ovdanbuvttán vuosttáš empiralaš oasseguorahallama gos 
suokkardan mainnalágiin ruoŧa media ovddasta sámenissoniid jagiid 1966/67, 
1986 ja 2006. Álggus čilgen movt lean čohkken, sirren ja guorahallan materiála 
ja maiddái vejolaš váttisvuođaid. Dasto čilgen oanehaččat movt ruoŧa media lea 
ovdánan guorahallanáigodagas, gos erenoamážit journalisttaámmáha professio-
naliseren ja rievdán sohkabealidilálašvuođat leat guovddážis. De ovdanbuvttán 
oasseguorahallama bohtosiid, maid digaštallojuvvo kapihttala loahpaoasis. 

Viđát kapihttalis guorahalan artihkkaliid sámi áigečállagis Samefolket, gos 
vuolggasadjin lea daid seammá jagiid go ovdal. Álggus čilgen obbalaččat unnit-
logu- ja eamiálbmogiid media. Čuovvovaččat čilgejuvvo oasseguorahallama boh-
tosiid temáhtalaččat, ja loahpalaš ságastallan čoahkkáigeassá kapihttala. 

Guđát kapihttalii čohkken muhtun fáttáid mat leat leamašan guovddážis si-
hke sámi- ja ruoŧa mediain vuosttáš ja maŋemus guorahallanjagiid. Das buohtas-
tahttán ruoŧa media ja Samefolket, áššiin gos nissonat leat čalmmustahtton gál-
domateriálain. Dasalassin sisttisdoallá kapihtal jearahallamat gos nissonat ieža 
muitalit movt sii oidnet mainnalágiin media lea govvehan sin.

Čihččet ja maŋemus kapihttalis jotket digaštallamat mat leat álggahuvvon 
ovddit kapihttaliin. Das digaštalan maiddái movt sáhttá čilget sámi nissoniid 
gova dutkamuša teorehtalaš vuolggasajiid ektui ja movt, manne ja movt čuohcá 
– gažaldagaid ektui.
Dat mii lea leamaš dehálaš čalmmustahttit guorahallamii válljejuvvon jagiin ii 
leat seammá juohke válljejuvvon jagis dan dihte go historjjálaš duogáš váikkuha 
makkár fáttát bohtet bajás juohke áigodagas, maiddái čearddalašvuohta ja soh-
kabealli leat oasit maid ferte mielde váldit vai buorebut ipmirdit bohtosiid. Pre-
assamateriálii ihtá buot jagiid etnisitehtadiskursa gos sámenissoniid čilgejumit 
leat vuolgán etnalaš erenoamášvuođas mii lea huksejuvvon guottuin ja čujuhit nu 
gohčoduvvon sámi erenoamášvuođaide. Dat mii gullá sámevuhtii (sámediskursa) 
lea čavga rámmaid siste juoga mii mielddisbuktá ahte dat geat gahččet rámmaid 
olggobeallái eai nu sihkkarit oidno medias. Medias govvidit earáláganvuođa ja 
čilgejit sámevuođa sirrejuvvon ruoŧŧelašvuođas, ja nissonolbmot, erenoamážit 
ruoŧa mediain, ožžot beroštumi ii-ruoŧŧelaš nissonin. Sámenissoniid govat doib-
met dasto jurddašuvvon “dábáláš” ruoŧa nissonolbmoža vuostegovvan, gos ruoŧa 
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nisson symbolisere dat mii lea oahpis ja dovddus ja sámi nisson symbolisere fas 
amas sámevuođa. 

Nissonolbmot geat ožžot saji sápmelažžan sámi gáldomateriálas leat buohkat, 
buot jagiin, čilgejuvvon bistevaš stereotiippalaš govaid mielde gos jurddašeapmi 
mii guoská “albma” sámevuhtii lea guovddážis. Hupmu albma sámevuođa birra 
orru čájeheamen ahte gávdnot sámevuođas ceahkit, gos árbevirolaš eallinvuogit 
govviduvvot autenttalaččamusat, sihke Samefolket – bláđis ja ruoŧa preassama-
teriálas. Sáhttá čielgasit oaidnit ahte oainnut sámiid etnisitehta birra vulget ruoŧa 
stáhta sámepolitihkas ja vuhtto guorahallon materiálas olles áigodagas. Ságastal-
lan (diskursa) mii muitala mii dat “albma sámevuohta” lea sáhttá čatnat ruoŧa 
stáhta ráhkaduvvon stereotiippalaš govvii, gos johttisápmelaš gii eallá lahka lu-
onddu doaibmánorbman. 

Sámenissoniid ovddastusat (ja sámi ovddastusat obbalaččat) leat ruoŧa 
mediain olles áigodagas leamašan ráddjejuvvon go geahččá preassafálaldagaid 
ollislaččat. Dat mielddisbuktá ahte daid háviid go sámit duođas bohtet ovdán 
medias de deattuhuvvojit earalágánvuođat ja dat mii lea álki ipmirdit, mii ii 
leat vejolaš boastut dulkot dábálaš mediarávnnjis. Čájehit sámevuođa biktasiid 
dahje eará sámemihtilmasvuođaid bokte ja seammás muitalit gii don leat eará 
geahčastagas (omd. ámmáhis, váhnenvuođas, valáštallamis) lea masá veadjeme-
ahttun go vurdojuvvo ahte seammás galggašii muitalit etnalaš sámevuođa birra. 
Lea vissa álo dárbu fuomášuhttit earalágánvuođa buot oktavuođain, ja dat mii lea 
erenoamáš dahje earalágán čilgejuvvo dávjá etnisitehta ektui. 

Eará guovddáš diskursa gáldomateriálas mii sáhttá čatnat dasa movt sá-
menissonat govviduvvot lea sohkabealli mii doaibmá sierra parameterin. Dát 
mearkkaša ahte earuha gaskal dat mii “gullá” nissoniidda ja dat mii “gullá” 
dievdduide. Digaštallamat mat vulget sohkabealle-diskurssas jaskkodahttet 
etnisitehtamearkkašumi, ja baicce čilgejit ahte nissonat ja dievddut gullet gu-
okte vuostálastti jovkui. Sihke ruoŧa ja sámi gáldomateriálain boahtá sohkabe-
allediskursa ovdán gažaldagain mat gusket bargomárkanii (gos šaddá eanet ja 
eanet “mihtilmas” sámi nissoniidda bargat olggobeale boazodoalu, boazodollui 
(gos lea “mihtilmas” ahte sámi nissonat dušše barget oasseáiggis) ja politihkalaš 
beroštupmái (gos šaddá eanet ja eanet “mihtilmas” ahte sámi nissonat oassálas-
tet). Erohus ja earáláganvuohta biddjojuvvo dasto vuostá jurddašuvvon diev-
domáilmmi buohtastahtti kategoriijan, ja oktavuođat gaskal ruoŧa ja sámi etni-
sitehta eai mearkkaš šat nu olu dakkár oktavuođain. Ii leat dattege vejolaš ollásit 
sirret etnisitehta- ja sohkabeallediskurssa nubbi nuppis sierra kategoriijan. Soh-
kabeallediskurssa cealkámušain sáhttá kritihkalaš jienat ilbmat etnalaš joavkku 
siste, gos muhtumin sáhttá gullat – justte dan dihte go lea sáhka sámi konteavst-
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tas – ahte váilot návccat buktit ovdán ja ságastallat váttisvuođaid birra mat gullet 
sohkabealledigaštallamii. 

Čilgehusat maid čatnašuvvet sohkabeallediskursii fertejit seammás problema-
tiseret go geahččá makkár ruoŧa dásseárvo-ovdaneapmi lea obbalaččat. Ruoŧas 
čuožžu dásseárvu-doaba hui lahka dat mii duođas lea ruoŧŧelašvuohta. Dat mield-
disbuktá váttisvuođaid go galgá dulkot ja hukset dásseárvo-doahpaga mii lea hei-
vehuvvon sámi eavttuide, go ii leat vissis ahte sámiid bealis háliidit dahje máht-
tet dovdat oktavuođa ruoŧa, eanetlohkui, heivehuvvon dásseárvodiskursii. Dasto 
šaddá dulkojupmi mii vuolgá juogo soahkabealle-diskurssas dahje etnisitehta-
diskurssas váilevaš ja lea dasto ágga geavahišgoahtit eará kategoriijaid maid sáht-
tet leat unnit ja eanet dehálaččat iešguđetge oktavuođain. 

Guorahallanáigodagas ovdanbuktojuvvojitge nissonolbmot earáláganin, muh-
to earáláganvuohta čilgejuvvo eanas áiggiid sohkabeali dahje/ja etnisitehta ek-
tui. Leahkit eará oktavuođain norpmaid olggobealde orru leamen eahpedábálaš 
ja meastá juo veadjemeahttun sihke ruoŧa ja sámi áviissain. Sihke guorahallon 
teavsttat ja jearahallamat mu barggus čájehit ahte sámevuođa čilgejuvvojit re-
fereanssaid bokte mat leat teavsttaid siste, dasgo mediadiskurssa sajáiduvvon 
konvenšuvnnat ovttas ruoŧa álbmoga obbalaš diehtemeahttunvuođain sámi 
áššiid hárrái váikkuhit diehttelasat dat maid ruoŧa media álmmuha. Dilli šaddá 
nu gohčoduvvon “moment 22”:n: Ruoŧas lea dovddus ahte olbmot dihtet unnán sá-
miid birra. Váikkuhusat das leat ahte dieđut mat bohtet ovdán bissot vuolimus dá-
sis, ja vejolaš čiekŋalis digaštallamat, maid sáhttet čájehit eará gova sámevuođas 
eará oaidningeahčastagain, jávket. 

Mediabuktagiid konvenšuvnnain lea mihtu ahte galgá leat čielggas dat mii álm-
muhuvvo. Polariserema, dramaturgiija ja fuomášuhttit dat mii ii gula árgabeaivái, 
leat oasit mat dahket ášši čielggašin. Dan barggu bohtosat čujuhit goit dasa ahte 
rádji gaskal dan ahte čielga gova ovdanbuktit ja stereotiippaid buvttadit lea oalle 
váttis doalahit. Stereotiippalaš čilgehusat das mii lea sámi ja ii gávdnojit miehtá 
guorahallanáigodaga vaikko unno maŋemus guorahallanjagiid. Muhto maiddái 
maŋemus guorahallanjagi lea hui dábálaš ovdanbuktit álkes čilgehusaid sámi 
nissoniid birra mat jođánit kategorisere sin sápmelažžan, ja dan bokte duođaštit 
erohusaid gaskal ruoŧŧelaš Mii ja sámi Sii. Dakkár stereotiippat eai boađe dušše 
eanetlogu oaidninčiegas muhto ihtet maiddái sámiid bealis. Ahte nu dáhpahuvvá 
ii leat dušše dan dihte go háliidit majoritehtaservodaga duhtadit čielga govaiguin; 
čearddalaš mearkkat leat dávjá daid seammá sámi servodagas ja nissonat sáhttet 
ieža daid ovdanbuktit eará mearkkašumiin, das gitta geahččágo siskkáldas sámi 
oaidninčiegas dahje olgguldas ii-sámi oaidninčiegas. Dat deattuhuvvo unnit dahje 
eanet ja vuolgá das man oktavuođas dahje konteavsttas leat, gos journalisttalaš 
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praktihkka, sierra oasseválddiid strategiijat ja diskursiivalaš vuordámušat me-
arridit makkárin loahpalaš media-teaksta šaddá. Albma sámivuohta ideálan lea 
čielggas olles guorahallanáigodagas, muhto lea maiddái čielggas ahte vuosttilde-
apmi ja digaštallamat dan birra mii boahtá ovdan albma sámivuohtan stuorru 
govvejuvvon nissoniid gaskkas jagis jahkái. Čanasteamit árbevieruide ja stere-
otiippaide leat čađat nannosat, muhto vejolašvuođat leahkit sápmelaš eará vugiid 
bokte go dat mii lea stereotiippalaš sámi šaddet dábáleabbo áiggi mielde. Gažadit 
mearrideaddji norpmaid sámevuođa ektui lea guorahallanáigodaga loahpas hui 
dábálaš, nissonolbmot dustet vuosttildit albma sámevuođa ja gáibidit ahte norb-
ma viidu. Dasa gullá sámi identitehta ohcaleapmi, fáddá mii ilbmá juo vuosttáš 
guorahallanjagis, ja mii šaddá dábáleabbo jagis jahkái sihke sámi- ja ruoŧa 
mediain. Das lea guovtteoaivilvuohta; dávjjibut lea ortnegis čájehit sámevuođa 
iešguđet vugiid mielde, sihke ruoŧa mediain ja Samefolket-bláđis, muhto dat 
sáhttá dušše dáhpáhuvvat jus sámevuohta čájehuvvo stereotiippaid ja sajáiduv-
von “duohtavuođaid” ektui juoga mii sihkkarastá ahte mearrideaddji diskursa 
joatkašuvvá. Doaba strategalaš essentialismma lea dan oktavuođas guovddážis 
ja váikkuha movt nissonolbmot válljejit ovdanbuktit dahje čiehkat iežaset sámi 
identitehta buot guorahallanjagiin. Dilli mearrida jus sámevuohta lea juoga maid 
nissonolbmot háliidit čájehit vai dainnalágiin oažžut eanet fuomášumi ja mear-
ridanváldi das mii boahtá medias ovdan. Ovdandoallat sámi čearddalašvuođa 
máksá gal seammás ahte nissoniid iešguđetláganvuođat sámi joavkku siskko-
bealde jávket ja standardiserejuvvon veršuvdna jurddašuvvon sámi kollektiiva 
boahtá daid sadjái. Nu guhká go ieš mearrida čájehit sámevuođas de ii čuožžil 
váttisvuođa, muhto lea vejolaš ahte váldi mearridit čájehago sámevuođa dahje ii 
lea earáid duohkin, de sáhttá jearrat jus dat mii lea “strategalaš” šaddá dušše fal 
“essentiála”. 

Journalisttain ja mediabuvttadeddjiin leat sin buktagiid bokte ollu fápmu me-
arridit maid galgá sámevuhtii gullat. Go sis dávjá váilo máhttu sámi kultuvrras ja 
historjjás ja go leat čatnon iežaset suorggi njuolggadusaide ja oaivadusaide unnut 
maiddái válljenvejolašvuođat movt sáhtášit ovdanbuktit sámevuođa ja boađus lea 
dávjá ahte geavahit stereotiippaid ja jurdagiid maid juo dihtet doibmet. Diskursa 
mii guoská sámevuhtii rádje dan maid sáhttá dadjat, ja eará oainnut mat leat gu-
hkkin eret sajáiduvvon stereotiippalaš govaid eai oaččo saji. Beroštit sámevuođas 
ja geavahit stereotiippaid vai du jietna galgá gullot mielddisbuktá dađe bahábut 
ahte máhttu sámiid birra medias bisso oktageardánis dásis gos ii oainne movt sá-
miid otná eallindiliid leat. Jus lohkki ii dovdda sámiid persovnnalaččaid ja dain-
nalágiin ieš máhttá ođasmáhttit gova sámiin de šaddá beare álki “oastit” gova 
mii medias boahtá ovdán. Dainnalágiin ráhkaduvvo gáldomateriálas nai govva 



220

att representera och representeras

mii vuolgá stereotiippalaš čilgehusain ja mii muitala makkárin sámi nissonat leat, 
beroškeahttá guđe guorahallanjagis geahččá.

Buot guorahallanjagiid ovdanbuktojuvvojit nissonolbmot dávjá kultuvrralaš 
dáhpáhusaid oktavuođas, juoga mii šaddá eanet ja eanet dábálaš. Etnopolihtalaš 
rávdnji mii leavvái vuosttaš guorahallanjagi bovttii beroštumi ja sáhkkitvuođa 
sámi áššiid hárrái. Beroštit sámi kulturáššiin lei maiddái dan jagi miellaevttolaš 
jurdda ruoŧa politihkkariid bealis, ledje máŋga oahppofálaldaga sámi nissoniidda 
earret eará sámi duojis. Sáhttá maid oaidnit ahte eanet nissonolbmo journalisttat 
dagahedje ahte artihkkalat mat guske kultuvrii ja duodjái lassánedje go sii čálle 
dáidaga, girjjálašvuođa ja eará fáttáid birra mat gullet dan nu gohčoduvvon “fiin-
na kultuvrii”. Muđui han lea nu ahte dat mii čállojuvvo sámiid birra ruoŧa medias 
dábálaččat muitala riidduid ja/dahje váttisvuođaid birra, juoga mii lea dábálaš 
maiddái gaskariikkalaččat go etnalaš minoritehtaid birra čállet. Dán barggu boh-
tosat muitalit goit ahte mii fertet dulkot dan sohkabealle-geahčastagas, go ii doala 
deaivása go dušše fal geahččat sámi nissoniidda. Riiddut ja vuostálasvuođat sihke 
sámi servodaga siskkobealde ja unnit- ja eanetlogu joavkkuid gaskkas ihtet dávjji-
but maiddái go ovddastit nissonolbmuid medias muhto guhkkin eret nu dávjá go 
lea kultuvrralaš fáttás sáhka. Diehttelasat digaštallet maiddái kultuvrralaš šiljus 
ruoŧa ja sámi gaskavuođaid ja dávjá bohtet oainnut ovdán mat gusket eahpe-
dássásaš fápmostruktuvrraide ja koloniserema vuogádahkii. Mearkkašahtti lea 
ahte artihkkaliin govahallet dávjá nissonolbmuid oainnut resursan sihke sámi ja 
ruoŧa servodahkii dan sajis go juoga negatiiva. Dáiddalaš dajadanvuogit doibmet 
vuođđun identitehta-digaštallamiidda, dakko gokko rádji lea gaska sámi- ja ruoŧa 
servodaga. Digaštallamat dahket vejolažžan sámi – ja ruoŧa kultuvrraide deaiv-
vadit báikkis mii lea dohkkehuvvon goappeš joavkkus. Nissoniid dáidda doaibmá 
dasto šaldin gaskal unnit- ja eanetlogu gos sámevuođas lea diehttelas sadji. Dat 
nissonolbmot gehččet dárkilit kultuvrralaš vuostevuođaid ja seaguhus identiteh-
taid, ja ovdanbuktet áššiid mat bivdet digaštallama sihke sámi- ja ruoŧa servoda-
ga siste. Girjjálašvuođa, filmma ja dáidaga bokte sii geahččalit čájehit ja ođđasis 
muitalit sámi historjjá ja dainnalágiin veahkehit addit áddejumi ovddeš sámi – ja 
ruoŧa servodaga birra. Sámi nissonolbmot bidjet etno-polihtalaččat buot návccaid 
oktii muhto barget eará čiegas go bellodatpolitihkkarat dahket. Dutkan mii dán 
rádjái lea čađahuvvon sámi etno-polihtalaš mobiliserema birra lea geahččan movt 
politihkka lea ovdánan áiggiid čađa, gos sámi dievdduin leamašan diehttelas 
guovddáš sadji muhto gos nissonolbmot hárve leat gávdnamis čielga politihkalaš 
sajis. In oaivvil ahte dain dutkamušain ii leat árvu muhto oaivvildan ahte ferte 
lasihit dieđuid sámi etno-polihtalaš mobiliserema muitalussii. Árbevirolaš vuogá-
dagas lea politihkka dehálaš oassi vai ipmirdit historjjálaš ovdáneami ja movt dat 
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lea váikkuhan otná beaivái, muhto politihkka ii sáhte goassige iešalddis lea áidna 
mearrideaddji oassi diskursiiva ja/dahje socio-kultuvrralaš praktihka siskkobe-
alde. Oaivilráhkadeapmi ja aktivisma mat dáhpahuvvet buohtalaga ja máŋga dá-
sis servodagas leat hui dehálaččat guottuid rievdadeamis ja oaivilráhkadeamis ja 
das leat nissonolbmuid barggut dehálaččat earret eará dáiddalaš ja kultuvrralaš 
olggosbuktimiid bokte. “Oahpahit” dáidaga bokte ja geavahit dan fuomášumi mii 
medias oidno addá maiddái vejolašvuohta váikkuhit sámevuođa obbalaš diskursii. 
Dat ii dieđusge bágge olmmoš leat oassin kultuvrras vai sáhttá politihkalaččat bar-
gat, muhto kultuvrralaš beroštumi mielde čuovvu maid medialaš fuomášupmi mii 
lea vejolaš geavahit dain geat govvejuvvojit ja dainnalágiin addit konstruktiivalaš 
bohtosiid viidát perspektiivas.

Dávjá gullo ahte ruoŧa servodagas dihtet unnán sámiid ja sámi kultuvrra 
birra. Ruoŧa skuvlavuogádagas eai báljo oahpat sámiid birra, juoga mii sihk-
karastá ahte máhttu sámiid birra bisso vuolimus dásis. Dat mielddisbuktá ahte 
eanas olbmot gullet sámiid birra eará kanálaid bokte. Muhtumat dovdet sámiid 
persovnnalaččat muhto eanas olbmot eai daga dan. Sáhttá lohkat ahte eanas olb-
mot ruoŧa álbmogis gullet sámiid áššiid birra medias, juoga mii jáhkkimis da-
gaha ahte dat dieđut váikkuhit movt olbmot jurddašit sámi servodaga ja kultuvrra 
birra. Das go stuorra oassi olbmuin eai leat vuođđodieđut dain áššiin de eat sáhte 
árvvoštallatge orrutgo vuoiggalaš dahje ii. Jus galgat nagodit rievdadit dili de lea 
dárbu bargat máŋga dásis, lea dárbbašlaš ahte Ruoŧa koloniala historjá dohkke-
huvvo ja oahpahuvvo ruoŧa skuvllain, ruoŧa álbmogis ja eandaliige journalisttaide 
ja mediabuvttadeddjiide geaid luhtte lea fápmu mearridit movt ovdanbuktet ja 
govvidit sámevuođa. 

Doavttirgrádabarggus lean gieđahallan movt sámi nissoniid govva boahtá ov-
dan ruoŧa ja sámi mediain. In leat muitalan makkárat sámi nissonat duođas leat. 
Bohtosiin maid ovdanbuvttán barggustan sáhttit baicce oaidnit movt ruoŧa ja 
sámi gaskavuođaid leat ovdanbukton medias, ja movt dan seammá gaskavuohta 
ihtala koloniala ságastallamii.

Översättning: Marja Skum
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9. summary

In this doctoral thesis titled, To Represent and be Represented. Sami Women in 
Swedish and Sami press, 1966-2006, the aim has been to map out and analyse 
how the image of ”the Sami woman” was (re)constructed in Swedish and Sami 
newspapers and magazines, including the Sami magazine Samefolket. Focusing 
on the years 1966, 1986 and 2006, the representations have been problematised 
from a postcolonial perspective, using a discourse analytical approach. As source 
materials, the Sami magazine Samefolket and the Vilhelmina Sami press clip-
pings archive were used. The analysed press clippings were then supplemented by 
a set of interviews with five of the women who appeared in the articles and who 
provided comments on the media representation of themselves. The anaysis has 
moved from a broader perspective in which the source materials were categorised 
quantitatively, to a qualitative analysis of a small number of themes that were cen-
tral to the years studied. 

Concepts such as orientalism, intersectionality, and strategic essentialism 
were central throughout the work, and the dissertation includes discussions on 
ethics, knowledge and power as well as scrutinizing the hegemonic Western per-
spective in connection to Sami related research. The theoretical and discourse 
analytical approach gives light to the questions what, how, why and with what 
consequences, which were posed throughout the study in order to identify and 
analyse the empirical findings from different angles. 

In the different years of investigation, different subject areas were given vary-
ing degrees of attention, depending on historical context. Discourses of ethnicity 
and gender had to be considered simultaniously in order to better understand the 
findings. When focusing on the representation of women through a Sami ethnic 
perspective, stereotypes and characteristics of a defined “Saminess” were obser-
ved, based on perceptions that referred to a notion of a Sami authenticity. As a 
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consequence, those who fell outside of this authenthicity also risked being exclu-
ded from the media coverage. Especially in the Swedish press Sami women were 
given importance based on their position as non-Swedish women. Representa-
tion of Sami women served as a counterpart to the notion of a “normal” Swedish 
woman that symbolised the known and familiar, as opposed to the unknown an 
unfamiliar Sami woman. The source materials from all three years, showed that 
Sami women were given a position as Sami through stereotypical explanations of 
Sami ethnicity, where the idea of a specific Sami identity was central. 

The fact that authenticity is discussed in the articles suggests that there ex-
isted degrees of “Saminess”, where the most traditional was also thought to be 
the most authentic. The relation to the Swedish Sami policy, as it was formulated 
in the beginning of the 20th century, was evident in the analysed press materials 
throughout the investigated time periods, and the discourse of what was regarded 
as “genuinly Sami”, could be clearly linked to a stereotype of the nomadic reindeer 
herder, formed by the nation state. This was observed in Swedish as well as Sami 
press.

Another discourse visible in the source materials was based on gender as a dis-
tinguishing parameter. This meant differentiating between well-defined notions 
of what is considered ”feminine” and ”masculine.” In these cases, ethnicity did 
not appear to be as important as gender, and was instead replaced by explanatory 
models that focused on differences between men and women. The discourse of 
gender was most evident in issues that focused on employment (it was seen as 
increasingly “typical” that Sami women worked outside the reindeer herding bu-
sinesses), reindeer herding (it was seen as increasingly “typical” that Sami women 
were only partially active in reindeer herding), and political engagement (it was 
seen as increasingly “typical” that Sami women were politically active). However, 
ethnicity and gender discourses were not possible to separate from each other as 
different categories. For instance, within the gender discourse, there were themes 
of criticism within the Sami ethnic group, which was sometimes accused of being 
unable to recognise and deal with gender-related problems.

The commentary related to a gender discourse needs to be problematised from 
a perspective which includes the general Swedish gender equality development. In 
Sweden, gender equality as a concept is closely related to the concept of “Swedish-
ness”. This creates problems when interpreting the gender concept in relation to 
a Sami context. It can not be presumed that the Swedish dominant gender equa-
lity discourse is considered appealing from a Sami perspective. Instead, it is im-
portant to acknowledge other categories than only gender or only ethnicity when 
discussing the Sami society. Representations of Sami women in the press were 
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focused on difference, but these differences were primarily discribed in terms of 
gender and/or ethnicity. To deviate from the norm in other respects was unusual, 
if not to say impossible in both Swedish and Sami press. 

The power to decide what should be included in the representations of the 
Sami lies mainly with journalists and media producers. Furthermore, knowledge 
about Sami issues in the Swedish society is very much connected to the media, 
especially given the fact that Sami related issues are not necessarily included in 
the Swedish educational system. However, knowledge about Sami issues is gene-
rally low also among journalists. The situation can thus be described as a catch 
22, where knowledge about Sami issues is generally low in Sweden and the media 
reproduces and reflects this by furthering the lack of knowledge. The consequen-
ces are that explanaitions about Sami culture and society are kept at a basic level, 
and opportunities for in-depth discussions that could represent “Saminess” from 
heterogenous and alternative perspectives are limited.

Media representations need to be clear and explicit in order to be easily under-
stood. This clarity is produced by polarisation and drama, focusing on things that 
differ from everyday life. However, the results of this thesis suggests that the line 
between clarity on one hand and reproducing stereotypes on the other, is subtle. 
During all three years covered by this study, stereotypical descriptions were com-
mon even though they were formulated less explicitly in the later years. Still, in 
the last year of investigation, it was very common to describe Sami women based 
on simplifications that quickly and easily categorised and explained them as Sami, 
perpetuating the difference between a Swedish “Us” and a Sami “Them”. This was 
notable in both Swedish and Sami press with more or less emphasis depending 
on context, on journalistic practice or on the women’s strategies and discursive 
expectations.

The Sami authenticity as an ideal was certainly evident throughout the study, 
however, it was also apparent that the resistance to and negotiations on what was 
to be considered genuinly Sami grew stronger as time went on. Connections to 
traditions and stereotypes were consistently strong, but the desire to appear as 
Sami in other ways than what was expected became more pronounced in later 
years, and women were clearly challenging the notion of the authentic Sami iden-
tity. This included a search for a personal Sami identity, a topic that was given at-
tention already in the first year covered by this study, but became more apparent 
in both Swedish and Sami press as time passed by. A clear ambivalence was noted: 
it was increasingly legitimate to affirm that one can be Sami in various ways; ho-
wever, this was only possible by relating to stereotypes and established “truths” 
about “Saminess”, which ensured the reproduction of the prevailing discourse. 
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The concept of strategic essentialism is relevant in this context. Women chose to 
emphasise or conceal Sami ethnicity, depending on the situation and the context. 

An emphasis on Sami ethnicity meant that the heterogeniety among Sami wo-
men was dismissed and replaced by a standardised notion of a Sami collective. 
As long as the decision to appear as Sami was one’s own it was not problematic, 
however, as the power to decide whether “Saminess” was to be manifested or not, 
did not always lie with the Sami women themselves, they ran the risk of going from 
“strategic” to becoming nothing but “essential”. 

In all three years covered by this study, Sami women were frequently repre-
sented in relation to cultural themes, a trend that became even clearer with time. 
The ethno-political mobilisation was vivid during the time, creating interest and 
curiosity for Sami culture. Women’s artistic expressions served as a platform for 
identity discussions, where the interface between Sami and Swedish society and 
culture were in focus. In this borderland, new possibilities opened up, creating a 
space for Swedish and Sami interaction to take place. Women’s artistic expres-
sions served as a bridge between minority and majority culture since it appeared 
to be accepted and acknowledged from a Sami as well a a Swedish perspective. 
Women focused on cultural clashes and hybrid identities, raising questions that 
called for debate in both Swedish and Sami society. Through literature, film and 
art etc. they took the opportunity to highlight and recreate Sami history, thereby 
contributing to an increased awareness of the past in connection to the present in 
both Sami and Swedish contexts. The link to Sami ethno-political mobilisation 
was thus clear, but these Sami women acted from a different position than the 
explicit political arena. 

Time and again it has been observed that the lack of knowledge concerning 
Sami issues is prevalent in Swedish society. Education on Sami issues is generally 
poor at all levels of the Swedish school system, which in turn ensures a continued 
low level of knowledge amongst the dominant population. This means that the 
vast majority acquire their knowledge and understanding of the Sami through 
other channels. Some have personal contacts with Sami, but most Swedish pe-
ople do not. As a consequence, the majority of the Swedish population learn about 
Sami culture, history and society through press and other media. Since large parts 
of the population are not equipped with basic knowledge about Sami issues, they 
can not be expected to be able to determine whether the information is reasonable 
or not. To accomplish a change to this issue, actions on several different levels are 
required. Information about Sami history, culture and society needs to be inter-
grated as natural parts of the curriculum in all levels of Swedish schooling. This 
information also needs to be passed on to the Swedish population as well as jour-



227

summary

nalists and the media producers that have the power to determine how “Saminess” 
is represented in media. 

Översättning: Kristina Sehlin MacNeil





229

10. käll- och litteraturförteckning

Intervjuer
Samtliga minnesanteckningar, ljudupptagningar och utskrifter förvaras hos för-
fattaren efter informanternas tillstånd.
Telefonintervju med Louise Deutken, 110927. (Minnesanteckningar)
Telefonintervju med Katarina Hällgren, 111130. (Minnesanteckningar)
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Offert från Riksarkivet/SVAR 2002-01-10, Dnr: SVAR 53-2002/67.

Vilhelmina Folkbibliotek
Vilhelmina samiska pressklippsarkiv (VSP)
1966, 1967, 1986, 2006
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Tryckta källor

TIDSKRIFTER
Dagny: tidning för svenska kvinnorörelsen (1906):2, Fredrika-Bremer-förbundet.
Samefolket 1961, 1966, 1967, 1986, 2006.

OFFENTLIGT TRYCK
Departementsserien (Ds)
Ds 1998:8. Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys. Fritzes, Stock-
holm 1998. 

Statens offentliga utredningar (SOU)
SOU 2005:41. Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration 

och strukturell diskriminering. Fritzes, Stockholm 2005. 
SOU 2006:19. Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. 
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SOU 2006:21. Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella 
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231

käll- och litteraturförteckning

Övriga tryckta källor samt bearbetningar

Alatalo, Marita, Vindbruk och rennäring – om kumulativa effekter. Meddelande 
12. Länsstyrelsen Västerbotten 2011.

Aléx, Lena, ”Balancing Within Various Discourses – The Art of Being Old and Li-
ving as a Sami Woman” i Health Care for Women International 27 (2006):10, 
s. 873-892.

Allard, Christina, Two sides of the coin – rights and duties. The interface between 
environmental law and Saami law based on a comparison with Aoteoaroa/
New Zealand and Canada. Luleå University of Technology, Luleå 2006. 

Amft, Andrea, Sápmi i förändringens tid. En studie av samers levnadsvillkor 
under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Skrifter från forsk-
ningsprogrammet Kulturgräns Norr, 20, Umeå 2000. 

Anderson, Mark Cronlund och Robertson, Carmen L., Seeing red. A history of 
Natives in Canadian newspapers. University of Manitoba Press, Manitoba 
2011.

Andersson Odén, Tomas, 2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tid-
ningars bokstäver - i siffror. Arbetsrapport. Institutionen för journalistik 
och masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg 2002.

Andersson Odén, Tomas, 2004 års publicistiska bokslut. D. 1, Om tidningars 
redaktioner och innehåll. Arbetsrapport. Institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg 2005.

Axelsson, Per och Sköld, Peter, ”Samisk forskning – eftersatt och efterfrågad” i 
Tvärsnitt (2006):1, s. 18-22.

Balto, Asta, Samisk barneoppdragelse i endring. Ad Notam, Oslo 1997.

Barruk, Henrik, Samiskan i Sverige. Rapport från språkkampanjrådet. Sam-
etinget 2008.

Barth, Fredrik, Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture 
difference. Scandinavian university books, Oslo 1969. 

Bauman, Zygmunt och Vecchi, Benedetto, Identity. Conversations with Benedetto 
Vecchi. Polity Press, Cambridge 2004.



232

att representera och representeras

Beach, Hugh, Reindeer-herd management in transition. The case of Tuorpon 
Saameby in northern Sweden. Uppsala studies in cultural anthropology, 
Uppsala 1981.

Beach, Hugh, ”The Place of Women in the Modern Saameby: an Issue in Legal 
Anthropology” i Ymer nr 102, Stockholm 1982, s. 127-142.

Beach, Hugh, ”After the fallout. Chernobyl and the saami” i Cultural survival 
quarterly (1989):13, s. 72-75. 

Berg, Linda, InterNacionalistas. Identifikation och främlingskap i svenska so-
lidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Etnologiska skrifter 43, 
h:ström Text och kultur, Umeå 2007. 

Bergman, Solveig och Rönnblom, Malin, ”Kvinnors politiska organisering idag” i 
Renée Frangeur (red.), Gråt gärna – men forska. Rapport från konferensen 
6-7 mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning. Forums skrift-
serie 2, Linköping 2001.

Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt. Metod-
bok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Studentlitteratur, Lund 
2005.

Bhabha, Homi K., The location of culture. Routledge, London 1994.

Bird, Elizabeth S., ”Indians are Like That. Negotiating Identity in a Media World” i 
Karen Ross och Peter Playdon (red.), Black marks. Minority ethnic audiences 
and media. Ashgate, Aldershot 2001.

Blind, Ellacarin, ”Att förlora sitt språk. Samers berättelser om nomadskoletiden” 
i Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. SOU 
2006:19. Fritzes, Stockholm 2006.

Brah, Avtar, Cartographies of diaspora. Contesting identities. Routledge, London 
1996.

Brune, Ylva, ”Därför behövs invandrar- och minoritetsmedia!” i Invandrar- och 
minoritetsmedia i Sverige. Rikskonferensrapport 2000. Afrika Forum, Mal-
mö 2000.

Brune, Ylva, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, 
flyktingar och rasistiskt våld. Göteborgsstudier i journalistik och masskom-
munikation 37, Göteborg 2004. 



233

käll- och litteraturförteckning

Bull, Tove, ”Kunnskapspolitikk, forskningsetikk og det samiske samfunnet” i Sa-
misk forskning og forskningsetikk. De nasjonale forskningsetiske komiteer. 
Oslo 2002.

Burr, Vivien, Social constructionism. Routledge, London 2003.

Carbin, Maria och Tornhill, Sofie, ”Intersektionalitet - ett oanvändbart begrepp?” 
i Kvinnovetenskaplig tidskrift (2004):3, s. 111-114.

Carbin, Maria, Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig 
politik. Statsvetenskapliga instutitionen, Stockholms universitet, Stockholm 
2010.

Carlsson, Ulla och Facht, Ulrika, Medie-Sverige, statistik och analys. NORDI-
COM-Sverige, Göteborg 2007.

Carlsson, Eric, Medierad övervakning. En studie av övervakningens betydelser 
i svensk dagspress. Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
2009.

Cottle, Simon, ”Media Research and Ethnic Minorities: Mapping the Field” i Si-
mon Cottle (red.), Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural 
Boundaries. Open University Press, Buckingham 2000.

Crenshaw, Kimberle, ”Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, 
and Violence against Women of Color” i Stanford Law Review 43 (1991): 6, 
s. 1241-1299. 

Cromdal, Jakob, Sparrman, Anna, Evaldsson, Ann-Carita och Adelswärd, Viveka, 
”Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild” i Anna Sparrman 
(red.), Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, 
text och bild. Carlsson, Stockholm 2009.

de los Reyes, Paulina, ”Jämställdhet på svenskt vis” i Invandrare & minoriteter 
(1998):2, s. 17-19. 

de los Reyes, Paulina och Gröndahl, Satu (red.), Framtidens feminismer. Inter-
sektionella interventioner i den feministiska debatten. Tankekraft förlag, 
Hägersten 2007.

de los Reyes, Paulina, Molina, Irene och Mulinari, Diana (red.), Maktens (o)lika 
förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift 
till Wuokko Knocke. Atlas, Stockholm 2002.



234

att representera och representeras

de los Reyes, Paulina, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering” i 
Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och struk-
turell diskriminering. SOU 2005:41. Fritzes, Stockholm 2005. 

Den svenska allmänhetens kunskaper om samer. Rapport. Jordbruksdeparte-
mentet, Stockholm 2004.

Djerf Pierre, Monika, ”Journalistikens kön: fältets struktur och logik under 
1900-talet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 24 (2003):2, s. 29-52.

Djerf Pierre, Monika och Löfgren Nilsson, Monica, ”Gender-typing in the news-
room: the feminization of Swedish television news production, 1958-2000” 
i Marjan de Bruin och Karen Ross (red.), Gender and newsroom cultures. 
Identities at work. Cresskill, Hampton 2004.

Edström, Maria, ”Kön i journalistikforskning”, i Birgitta Ney (red.) Kraftfält. In-
stitutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms univer-
sitet, Stockholm 1998.

Eikjok, Jorunn, Kvinner og menn mellom to verdener. Samisk kvinne- og mann-
sidentitet i endring. Universitetet i Tromsø, Tromsø 1989.

Eikjok, Jorunn, ”Indigenous Women in the North. The struggle for Rights and 
feminism” i Indigenous Affairs nr 3, IWGIA 2003, s. 38-41.

Eikjok, Jorunn, “Gender in Sápmi. Socio-cultural Transformations and New Chal-
lenges” i Indigenous Affairs nr 1-2, IWGIA 2004, s. 52-57.

Eikjok, Jorunn, “Gender, Essentialism and Feminism in Samiland”, i Making 
Space for Indigenous Feminism. Joyce Green (red.), Fernwood Publishing, 
Winnipeg Manitoba 2007.

Eide, Elisabeth och Hege Simonsen, Anne, Å se verden fra et annet sted. Medier, 
norskhet og fremmedhet. Cappelen, Oslo 2004.

Eide, Elisabeth och Hege Simonsen, Anne, Mistenkelige utlendinger. Minoriteter 
i norsk presse gjennom hundre år. Høyskoleforlaget Norwegian Academic 
Press, Kristiansand 2007.

Eide, Elisabeth och Hege Simonsen, Anne, Verden skapes hjemmefra. Unipub for-
lag, Oslo 2008. 

Eide, Elisabeth, ”Strategic Essentialism and Ethnification: Hand in Glove?” i 
Nordicom Review 31 (2010):2, s. 63-78.



235

käll- och litteraturförteckning

Eide, Elisabeth, Down There and Up Here. Orientalism and Othering in Feature 
Stories. Hampton Press, New York 2011.

Ekstrand, Anita, ”Pressarkiv, bibliotek och bokbuss - samiska kulturbevarare.” i 
Kerstin Abukhanfusa (red.), Skuggsidor. Riksarkivet, Stockholm 1999.

Ellefson, Merja, ”Staten är vår herde god”. Representationer av annorlundahet 
och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar. Institutionen för journalis-
tik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, Stockholm 2007. 

Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism. Nya Doxa, Nora 1998. 

Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, Håkan (red.), Globalise-
ringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkul-
turella samhället. Nya Doxa, Nora 1999

Eriksson, Madeleine, (Re)producing a periphery. Popular representations of the 
Swedish North. Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 
2010.

Eriksson Baaz, Maria, ”Biståndet och partnerskapets problematik.” i Michael Mc 
Eachrane och Louis Faye (red.), Sverige och de Andra. Natur och Kultur, 
Stockholm 2001.

Essed, Philomena, ”Vardagsrasism” i Paulina de los Reyes och Masoud Kamali 
(red.), Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 
strukturell diskriminering. SOU 2005:41. Fritzes, Stockholm 2005.

Evjen, Bjørg, ”’Jeg trodde jeg var bare same, ikke lulesame’. Om ’lulesame’ og ’lu-
lesamisk område’ som nye politiske og identitetsskapende begrep” i Per Ax-
elsson och Peter Sköld (red.) Ett folk, ett land. Sápmi i historia och nutid. 
Skrifter från Centrum för Samisk forskning, Umeå 2005. 

Fairclough, Norman, Language and power. Longman, London 1989. 

Fairclough, Norman, Discourse and social change. Polity Press, Cambridge 1992.

Fairclough, Norman, Media discourse. Edward Arnold, London 1995.

Fairclough, Norman, ”The discourse of New Labour: critical discourse analysis” i 
Margaret Wetherell, Stephanie Taylor och Simeon J. Yates (red.), Discourse 
as Data. A Guide for Analysis. Sage, London 2001.

Fairclough, Norman, Critical discourse analysis. The critical study of language. 
Longman, Harlow 2010.



236

att representera och representeras

Fazlhashemi, Mohammad, ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i 
Michael Mc Eachrane och Louis Faye (red.), Sverige och de Andra. Natur och 
kultur, Stockholm 2001.

Fjellström, Phebe, Samernas samhälle i tradition och nutid. Norstedt förlag, 
Stockholm 1985.

Florin, Christina, Sommestad, Lena och Wikander, Ulla (red.), Kvinnor mot kvin-
nor. Om systerskapets svårigheter. Norstedt, Stockholm 1999.

Florin, Christina och Nilsson, Bengt, ”Något som liknar en oblodig revolution…”. 
Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen. Umeå universitet, 
Umeå 2000.

Foucault, Michel, Rabinow, Paul, och Hurley, Robert, Essential works of Foucault, 
1954-1984. Vol. 1, Ethics: subjectivity and truth. New Press, New York 1997. 

Foucault, Michel, Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de 
France den 2 december 1970. B. Östlings bokförlag, Stockholm 1993. 

Foucault Michel, ”Diskursen ska inte uppfattas som…” i Thomas Götselius och 
Ulf Olsson (red.). Diskursernas kamp. Brutus Östlings bokförlag, Eslöv 2008 
[1994].

Frändén, Märit, ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släktnamnsbyten 
hos samer i Sverige 1920-2009. Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
2010.

Gunlög Fur, ”Ädla vildar, grymma barbarer och postmoderna historier” i Histo-
risk Tidskrift (1999):4, s. 637-652. 

Gaski, Lina, ”Sami Identity as a Discursive Formation. Essentialism and Ambiva-
lence” i Henry Minde (red.) Indigenous Peoples. Self-determination, Know-
ledge, Indigeneity. Eburon, Delft 2008.

Gaup, Káren Elle, ”Historie, minne og myte i moderne samisk identitetsbygging” 
i Diedut (2006): 3, s. 85-98.

Gaup, Káren Elle, ”Ethical challenges in selecting research subjects with regard 
to fieldwork in Sápmi” i Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkka: seminára ra-
porta, Kárášjohka 23.-24.10. 2006. Sámi instituhtta, Guovdageaidnu/Kau-
tokeino 2008.

Green, Carina, ”Indigeniety. Idea and political reality” i Peter Sköld (red.) Männis-
kor i norr. Samisk forskning på nya vägar. Centrum för Samisk forskning, 
Umeå 2008.



237

käll- och litteraturförteckning

Green, Carina, Managing Laponia. A World Heritage as arena for Sami Ethno-
politics in Sweden. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 47, Uppsala 
2009.

Grewal, Mandeep, ”Mass Media and the Reconfiguration of Gender Identities. The 
Bharatiya Nari in the United States” i Gender Technology and Development 
7 (2003):1, s. 53-73.

Gröndahl, Satu, ”Politik, Litteratur och makt” i Paulina de los Reyes och Satu 
Gröndahl (red.), Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i 
den feministiska debatten. Tankekraft förlag, Hägersten 2007.

Hætta, Odd Mathis, Samene. Historie, kultur, samfunn. Grøndahl og Dreyers 
Forlag AB, Oslo 1994.

Hadenius, Stig och Weibull, Lennart, Massmedier. En bok om press, radio & TV. 
Bonnier, Stockholm 2003.

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, och Wadbring, Ingela, Massmedier. Press, ra-
dio och TV i den digitala tidsåldern. Ekerlid, Stockholm 2008.

Hall, Stuart, ”The Local and the Global: Globalization and Ethnicity” i Anne Mc-
Clintock, Aamir Mufti och Ella Shohat (red.), Dangerous liaisons. Gender, 
nation, and postcolonial perspectives. University of Minnesota Press, Min-
neapolis 1997.

Hall, Stuart, ”När inträffade ’det postkoloniala?’ Tänkande vid gränsen” i Cathari-
na Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens 
kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 
samhället. Nya Doxa, Nora 1999a.

Hall, Stuart, ”Kulturell identitet och diaspora” i Catharina Eriksson, Maria Eriks-
son Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postko-
loniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, 
Nora 1999b.

Hall, Stuart, ”The Work of Representation” i Stuart Hall (red.), Representation. 
Cultural representations and signifying practices. London, Thousand Oaks, 
New Delhi, Singapore 2011a [1997]. 

Hall, Stuart, ”The Spectacle of the Other” i Stuart Hall (red.), Representation. 
Cultural representations and signifying practices. London, Thousand Oaks, 
New Delhi, Singapore 2011b [1997].



238

att representera och representeras

Halsaa, Beatrice, ”Samisk feminisme”, presentation på seminariet Flerstemt fe-
minisme eller søsterskap til besvær? FEMM-nettverket og Norsk Kvinnes-
aksforening (arr.), Oslo 2009. Internetadress: http://www.3plums.no/blog/
wp-content/upLoads/Beatrice_Halsaa.pdf, 15 mars 2012.

Hansen, Lars Ivar och Olsen, Bjørnar, Samernas historia fram till 1750. Liber, 
Stockholm 2006.

Hassler, Sven, Sjölander, Per och Ericsson, AnnJessica, ”Construction of a data-
base on health and living conditions of the Swedish Saami population” i Pat-
rik Lantto och Peter Sköld (red.) Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, 
identitet och gränser i historiens sken. Skrifter från Centrum för Samisk 
forskning 1. Umeå universitet, Umeå 2004.

Hassler, Sven, The health condition in the Sami population of Sweden, 1961-2002. 
Causes of death and incidences of cancer and cardiovascular diseases. De-
partment of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå 
2005.

Hedenborg, Susanna och Wikander, Ulla, Makt och försörjning. Studentlittera-
tur, Lund 2003.

Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720-2000. 
Studentlitteratur, Lund 2006. 

Hesse-Biber, Sharlene Nagy, ”Oral History. A Collaborative Method of (Auto)Bio-
graphy Interview” i Sharlene Nagy Hesse-Biber och Patricia Leavy, The prac-
tice of qualitative research. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006.

Henrysson, Sten, Samernas Skolgång till 1956. Scriptum 35, Umeå 1992.

Hirvonen, Vuokko, ”Skärningspunkter mellan nationalitet, etnicitet och genus. 
Den samiska kvinnan - medborgare i fyra länder, medlem av urbefolkning” i 
Multiethnica (2007):30, s. 13-17.

Hirvonen, Vuokko, Voices from Sápmi. Sámi women’s path to authorship. DAT, 
Guovdageaidnu/Kautokeino 2008.

hooks, bell, Ain’t I a woman. Black women and feminism. South End Press, Bos-
ton 1981. 

Hvitfelt, Håkan, På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. Beredskapsnämn-
den för psykologiskt försvar, Stockholm 1985.



239

käll- och litteraturförteckning

Hägg, Kerstin, ”Individuella och kollektiva identiteter. Om klass, kön och etnicitet 
i samtal med samiska kvinnor” i Gudrun Nordborg (red.), Makt & kön. B. 
Östlings bokförlag, Eslöv 1997.

Jacobsson, Maria, ”Global Media Monitoring Project, Nationell rapport Sverige”, 
2005.

Jansson, André, Mediekultur och samhälle. En introduktion till kulturteoretiska 
perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Studentlittera-
tur, Lund 2002.

Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt. Studentlitteratur, Lund 2006.

Jernsletten, Jorunn, Bissie dajve. Relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-
Njaarke sїjte. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Institutt for 
historie og religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø, Tromsø 2009,

Johansson, Henning, Samerna och sameundervisningen i Sverige. Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, Umeå 1977.

Johansson, Peter, Samerna - ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av 
svensk samepolitik 1986-2005. Institutionen för globala studier, Göteborgs 
universitet, Göteborg 2008.

Johansson, Staffan och Lundgren, Nils-Gustav, Vad kostar en ren? En ekonomisk 
och politisk analys. Ds 1998:8. Fritzes, Stockholm 1998.

Joks, Solveig, Las mujeres samis del reno. Editorial centro de estudios Ramón 
Areces, S.A, Madrid 2006.

Jonsson, Åsa Nordin, ”Árbediehtu/Árbbediehto/Aerpimaahtoe: Sametingets po-
licydokument för traditionell kunskap”. Sametinget, 2010. Internetadress: 
http://www.sametinget.se/26119, 15 mars 2012.

Kaiser, Niclas, Mental health problems among the Swedish reindeer-herding 
Sami population in perspective of intersectionality, organisational culture 
and acculturation. Department of Clinical Sciences, Umeå University, Umeå 
2011.

Kalleberg, Ragnvald, ”Om vitenskapelig ydmykhet” i Samisk forskning og forsk-
ningsetikk. De nasjonale forskningsetiske komiteer, Oslo 2002.

Kjellström, Rolf, Samernas liv. Andra utökade upplagan, Carlsson bokförlag, 
Stockholm 2000.



240

att representera och representeras

Knudsen, Susanne V., ”Intersectionality - A theoretical inspiration in the Ana-
lysis of Minority Cultures and Identities in textbooks” i Eric Bruillard, Bente 
Aamotsbakken, Susanne V. Knudsen och Mike Horsely (red.), Caught in the 
Web or Lost in the Textbook. IARTEM 2006.

Kulchyski, Peter Keith, Like the sound of a drum. Aboriginal cultural politics in 
Denendeh and Nunavut. University of Manitoba Press, Winnipeg 2005.

Kuokkanen, Rauna, “Sámi Women, Autonomy, and Decolonization in the Age of 
Globalization”, Rethinking Nordic Colonialism. A Postcolonial Exhibition 
Project in Five Acts. Act 4: Beyond Subject and State? Indigenous Interests 
in the Age of Globalization. Arctic Center, University of Lapland, Rovaniemi 
2006.

Kuokkanen, Rauna, “Myths and Realities of Sami Women: A Post-Colonial Femi-
nist Analysis for the Decolonization and Transformation of Sami Society”, i 
Making Space for Indigenous Feminism. Joyce Green (red.), Fernwood Pu-
blishing, Winnipeg Manitoba 2007. 

Kuokkanen, Rauna, ”From research as colonialism to reclaiming autonomy. 
Toward a research ethics framework in Sápmi” i Sáme- ja álgoálbmotdut-
kama etihkka. Seminára raporta, Kárášjohka 23.-24.10. 2006. Sámi insti-
tuhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 2008.

Kuokkanen, Rauna, ”Self-determination and Indigenous Women – ”Whose Voice 
Is it We Hear in the Sámi Parliament?” i International Journal on Minority 
and Group Rights, nr 18. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2011, s. 39-62.

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 1997.

”Kvinnor i riksdagen”. Informationsenheten, Sveriges riksdag, 2006. Internet-
adress: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bestall/Informationsmaterial/Fak-
tablad/Kvinnor-i-riksdagen-8/, 16 mars 2012.

Kvinnor och män på arbetsmarknaden. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 1997.

Labba, Nils Gustav, Faran över? Sameland efter Tjernobyl med två-års facit i 
hand. Svenska Samernas Riksförbund, Umeå 1988.

LaRoque, Emma, When the Other is me. Native Resistance Discourse 1850-1990. 
University of Manitoba press, Winnipeg Manitoba 2011.

Lantto, Patrik, ”Språkrör, budbärare, väktare, förkunnare och upplysare. En ana-
lys av Samefolkets egen tidning/Samefolket och dess roll för de svenska sam-
ernas etnopolitiska mobilisering 1918-1962” i Peter Sköld och Kristina Kram 



241

käll- och litteraturförteckning

(red.), Kulturkonfrontation i Lappmarken. Kulturens frontlinjer 13, Umeå 
1998.

Lantto, Patrik, Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska mobi-
lisering 1900-1950. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr 
32, Umeå 2000.

Lantto, Patrik, Att göra sin stämma hörd. Svenska Samernas Riksförbund, 
samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962. Skrifter från forsknings-
programmet Kulturgräns Norr 47, Umeå 2003.

Lantto, Patrik, Lappväsendet. Skrifter från Centrum för Samisk forskning 14, 
Umeå 2012.

Laula, Elsa, Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Facsimi-
leupplaga Gaaltije, Östersund 2003 [Stockholm 1904].

Ledman, Anna-Lill, ”Maskiner i renskötseln. Samefolkets bild av samekvinnor i 
ett mekaniserat samhälle” i Axelsson och Sköld (red.) Ett folk, ett land. Sápmi 
i historia och nutid. Skrifter från Centrum för Samisk forskning, Umeå 2005.

Ledman, Anna-Lill, ”Etik och reflexivitet i samisk forskning” i Åsa Bergenheim 
(red.) Forska rätt. Texter om etik och historisk forskning. Skrifter från insti-
tutionen för historiska studier. Umeå universitet. Umeå 2007.

Lehtola, Veli-Pekka, The Sámi People. Traditions in Transition. Kustannus-Punt-
si, Inari 2002.

Lindmark, Daniel, ”Diaspora, Integration and Cantonization. Swedish colonial 
education from a theoretical, comparative, and concluding perspective” i 
Daniel Lindmark (red.), Education and Colonialism. Swedish Schooling 
Projects in Colonial Areas, 1638-1878. Skrifter från forskningsprogrammet 
kulturgräns norr 29, Umeå 2000.

Lindroth, Marjo, ”Identity and Power. Paradoxes of Indigenousness as a Political 
Strategy”, Paper presented at the annual meeting of the ISA’s 50th Annual 
Convention ”Exploring the Past, Anticipating the Future”, Marriott Marquis, 
New York 2009. 

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forsknings-
fält. Tankekraft, Stockholm 2006.

Lundahl, Mikela, Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi. Glänta, Gö-
teborg 2005.



242

att representera och representeras

Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker. Samerna och staten under sexhund-
ra år. Rabén Prisma, Stockholm 1998.

Lundmark, Lennart, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm”. Svenska sta-
tens samepolitik i rasismens tidevarv. Kulturens frontlinjer 41/Norrbot-
tensakademiens skriftserie. Norrlands universitetsförlag, Umeå 2002.

Lundmark, Lennart, Samernas skatteland. Institutionen för rättshistorisk forsk-
ning. Serien III, rättshistoriska skrifter, åttonde bandet. Rönnells Antikva-
riat, Stockholm 2006.

Lundmark, Lennart, Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Ordfront förlag, 
Stockholm 2008. 

Lönn, Eva J:son, Jobb(iga) nyheter. Om dagstidningars bevakning av arbetsmil-
jöfrågor. Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, Umeå 2005.

Manns, Ulla, ”Den första vågen. En översikt om svensk kvinnorörelse fram till 
rösträtten” i Renée Frangeur, (red.), Gråt gärna – men forska. Rapport från 
konferensen 6-7 mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning. 
Forums skriftserie 2, Linköping 2001.

Marainen, Johannes, ”Samisk identitet” i Bo Claesson (red.) Samer och ur-
sprungsbefolkningars rättigheter. Värdegrunden 6. Centrum för värde-
grundsstudier, Göteborgs universitet, Göteborg 2003.

Mattsson, Katarina, ”Ekonomisk rasism. Föreställningar om de Andra inom eko-
nomisk invandrarforskning” i Michel Mc Eachrane och Louis Faye (red.), 
Sverige och de Andra. Natur och kultur, Stockholm 2001.

McCall, Leslie, ”The Complexity of Intersectionality” i Signs 30 (2005):3, s. 1771-
1800.

McClintock, Anne, ”The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ’Post-Colonialism’” 
i Social Text (1992): 31/32, s. 84-98.

McClintock, Anne, Imperial leather. Race, gender and sexuality in the colonial 
contest. Routledge, London 1995. 

Minh-ha, Trinh T., ”Olikhet. Sär-skilt för kvinnor i tredje världen” i Catharina 
Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens 
kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 
samhället. Nya Doxa, Nora 1999. 

Mohanty, Chandra Talpade, ”Under Western eyes. Feminist scholarship and colo-
nial discourses” i Boundary 2 12 (1984):3, s. 333-358.



243

käll- och litteraturförteckning

Mohanty, Chandra Talpade, Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, prakti-
serad solidaritet. Tankekraft, Stockholm 2006.

Molina, Irene och de los Reyes, Paulina, “Kalla mörkret natt” i Paulina de los Rey-
es, Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. 
Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift till Wuokko 
Knocke. Atlas, Stockholm 2002.

Morris, Rosalind C., Can the subaltern speak? Reflections on the history of an 
idea. Columbia University Press, New York 2010.

Mouffe, Chantal, ”Feminism, citizenship and radical democratic politics” i The re-
turn of the political. Verso, London 1993.

Mörkenstam, Ulf, Om ”Lapparnes privilegier”. Föreställningar om samiskhet i 
svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm Studies in Politics 67, Stockholm 
1999. 

Nagel, Joane, ”Constructing Ethnicity. Creating and Recreating Ethnic Identity 
and Culture” i Social Problems 41 (1994):1, s. 152-176.

Nilsson, Lena Maria, Sami lifestyle and health. Epidemiological studies from 
northern Sweden. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå 
universitet, Umeå 2012.

Nordin, Åsa, Relationer i ett samiskt samhälle. En studie av skötesrensystemet i 
Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. Samiska studier, Umeå 
universitet, Umeå 2002.

Nordin, Åsa, Renskötseln är mitt liv. En analys av den samiska renskötselns eko-
nomiska anpassning. Skrifter från Centrum för Samisk forskning 10, Umeå 
universitet, Umeå 2007. 

Nohrstedt, Stig Arne och Camauër, Leonor, ”Introduktion” i Stig Arne Nohrstedt 
och Leonor Camauër (red.), Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för 
den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21. Fritzes, Stockholm 2006.

Nutti, Ylva Jannok, Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik. Lärares per-
spektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. 
Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska universitet, Luleå 
2010.

Nystad, Ragnhild L., ”Urfolkskvinner – mellom etnisitet og kjønn” i Terje Bran-
tenberg, Janne Hansen och Henry Minde (red.), Becoming Visible. Indige-
nous Politics and Self-Government. Proceedings of the Conference on In-



244

att representera och representeras

digenous Politics and Self-Government, 8-10 November 1993, University of 
Tromsø, Sámi Dutkamiid Guovdás – Centre for Sámi Studies, Tromsø 1995.

Olofsson, Jonas och Schånberg, Ingela, ”Brist på arbetskraft. Arbetsmarknadens 
kvinnonämnd och Arbetsmarknadens yrkesråd och kvinnors yrkesutbild-
ning 1951-1973” i Jonas Olofsson och Ingela Schånberg (red.), Yrkesutbild-
ningen i går och i dag. Studentlitteratur, Lund 2000.

Persson, Inger, ”Etnisk identitet och postkolonial teori” i Vigdis Stordahl 
(red.), Samisk identitet, kontinuitet og endring. Diedut nr. 3. Sámi 
Instituhtta,Gouvdageaidnu/Kautokeino 2006.

Pettersen, Torunn, Eikjok, Jorunn, och Keskitalo, Aili, Vil de ikke eller slipper 
de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sam-
etinget i Norge. Sámi instituhtta, Kautokeino 2002.

Pettersen, Torunn, ”Some ethical aspects regarding development and use of offical 
Sámi statistics” i Sáme- ja álgoálbmotdutkama etihkkas. Seminára raporta, 
Kárášjohka 23.-24.10. 2006. Sámi instituhtta, Guovdageaidnu/Kautokeino 
2008.

Pietikäinen, Sari, Discourses of Differentiation. Ethnic Representations in News-
paper Texts. Department of Communication, University of Jyväskylä. Jy-
väskylä 2000.

Pietikäinen, Sari, “Indigenous Identity in Print: Representations of the Sami in 
News Discourse” i Discourse & Society 14 (2003):5, s. 581-609.

Pietikäinen, Sari och Hujanen, Jaana, ”At the Crossroads of Ethnicity, Place and 
Identity: Representations of Northern People and Regions in Finnish News 
Discourse” i Media, Culture & Society 25 (2003):2, s. 251-268.

Pietikäinen, Sari, ”Broadcasting Indigenous Voices. Sami Minority Media Produc-
tion” i European Journal of Communication 23 (2008a):2, s. 173-191.

Pietikäinen, Sari, ”’To breathe two airs’. Empowering indigenous Sámi media” i 
Pamela Wilson och Michelle Stewart (red.) Global indigenous media. Cultu-
res, poetics, and politics. Duke University Press, Durham 2008b. 

Pikkarainen, Heidi och Brodin, Björn, Diskriminering av nationella minoriteter 
inom utbildningsväsendet. DO:s rapportserie. Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, nr. 2 2008.



245

käll- och litteraturförteckning

Porsanger, Jelena, ”An Essay about Indigenous Methodology” i Per Bäckström, 
Kristin Jernsletten och Cathrine Theodorsen (red.) Special issue on Northern 
minorities. Nordlit nr.15, Faculty of Humanities, University of Tromsø 2004.

Porsbo, Susanna Jannok, Samedräkter i Sverige. Skrifter från Ájtte 3. Svenskt 
Fjäll- och Samemuseum. Duottar- ja Sámemusea, Jokkmokk 1999. 

Päiviö, Nils-Johan, Från skattemannarätt till nyttjanderätt. En rättshistorisk 
studie av utvecklingen av samernas rättigheter från slutet av 1500-talet till 
1886 års renbeteslag. Uppsala 2011.

Riseth, Jan Åge, Sami Reindeer Management Under Technological Change 1960-
1990: Implications for Common-Pool Resource Use Under Various Natural 
and Institutional Conditions. A comparative Analysis of Regional Develop-
ment Paths in West Finnmark, North Trøndelag, and South Trøndelag/Hed-
mark, Norway. Norges landbrukshøgskole, Ås 2000, vol 1-2.

Rosén, Bengt, ”Nils Hövenmark – inte bara apotekare” i Unicornis (2005):1, s. 
2-8.

Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda. Atlas, Stockholm 2002.

Ruong, Israel, ”Samerna. Identitet och identitetskriterier” i Nordnytt (1981):11, s. 
17-32.

Ruong, Israel, Samerna i historien och nutiden. Bonnierfakta bokförlag, 1982 
[1969]. 

Ruong, Israel och Ruong, Maja, Index till Samefolkets egen tidning - Samefolket 
1918-1973 med historisk kommentar. Stiftelsen Samefolket, Östersund 1985.

Ruong, Israel, ”Studier i lapsk kultur i Pite lappmark och angränsande områden” i 
Svenska landsmål och svenskt folkliv 1943-1944. Stockholm 1945.

Rönnblom, Malin, Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad poli-
tik. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 3, Umeå universitet, Umeå 
2002.

Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. In-
stitutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms univer-
sitet, Stockholm 2000.

Said, Edward W., Orientalism. Ordfront. Stockholm 2004 [1978].

”Sametingets jämställdhetsprogram”, Sametinget 2004. Internetadress: http://
www.sametinget.se/1327, 15 mars 2012.



246

att representera och representeras

”Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2007-2009”. Sametinget 2006. 
Internetadress: http://www.sametinget.se/1164, 20 mars 2012.

Schånberg, Ingela, ”SAF och genusordningen. Från kvinnokollektiv till individu-
ella könsvariationer 1948-1973” i Josephine Askegård, Kjersti Bosdotter och 
Klaus Misgeld (red.) Kvinnor tar plats. Arbetsmarknad och industriarbete 
på 1900-talet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm 2002.

Scott, Joan Wallach, ”The evidence of experience” i Critical Inquiry 17 (1991):4, 
s. 773-797. 

Shohat, Ella, ”Notes on the ’Post-Colonial’” i Social Text (1992): 31/32, s. 99-113.

Shohat, Ella och Stam, Robert, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and 
the media. Routledge, London 1994.

Simonsen, Anne Hege ”’Ekte samer’ - ambivalente avisfortellinger” i Elisabeth 
Eide och Anne Hege Simonsen, Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk 
presse gjennom hundre år. Høyskoleforlaget Norwegian Academic Press, 
Kristiansand 2007.

Sjögren, David, Den säkra zonen. Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den 
särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Insti-
tutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå 2010.

Skogerbø, Eli, ”Sami Media - Identity Projects in a Changing Society” i Karen Ross 
och Peter Playdon (red.), Black marks. Minority ethnic audiences and media. 
Ashgate, Aldershot 2001.

Sköld, Peter, ”Samisk forskning inför framtiden” i Per Axelsson och Peter Sköld 
(red.), Igår, idag, imorgon – Samerna, politiken och vetenskapen. Skrifter 
från Centrum för Samisk Forskning 4, Umeå 2005.

Sköld, Peter, ”Development, adjustment and conflict: the Sami and reindeer hus-
bandry in Sweden in the light of political, social and economic changes” i 
Hans Antonen och Ulf Jansson (red.), Agriculture and forestry in Sweden 
since 1900. Unit for Forest an Agricultural History (ANH). The Royal Swe-
dish Academy of Agriculture and Forestry, Stockholm 2011.

Smith, Linda Tuhiwai, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Pe-
oples. Zed Books Ltd, London & New York 1999.

Sollors, Werner, Theories of ethnicity. A classical reader. Macmillan, London 
1996.

Sommestad, Lena, Från mejerska till mejerist. Arkiv, Lund 1992.



247

käll- och litteraturförteckning

Spivak, Gayatri Chakravorty, Outside in the teaching machine. Routledge, London 
1993.

Spivak, Gayatri Chakravorty, Donna Landry, och Gerald M. MacLean (red.), The 
Spivak reader. Selected works of Gayatri Chakravorty Spivak. Routledge, 
New York 1996.

Pressmeddelande angående beviljade medel från Stiftelsen J.C. Kempes Min-
nesfond 2002-04-08: Internetadress: http://www.expertsvar.se/redaktor/
pressmeddelanden/arkivetsvenskapm.4.1a44e4b2116ee53b4308000478.ht
ml;jsessionid=8BB0382EFCCA2B200226EBC6641BD92D?page=1304&ac
tion=archiveView&prid=1042&sv.url=12.7d19253117a6d96b99800033, 15 
mars 2012.

Stokes, Jane C., How to do media & cultural studies. Sage, London 2003.

Stoor, Krister, Juoiganmuitalusat – jojkberättelser. En studie av jojkens narra-
tiva egenskaper. Samiska studier, Umeå universitet, Umeå 2007.

Stordahl, Vigdis, ”Samekvinnans plass i organisasjonene” i Ottar (1990):2, s. 42-
46.

Stordahl, Vigdis och Eriksen Lindi, Gudrun, ”Sáráhkká: samisk internasjonal 
kvinnebevegelse” i Mira, Oslo 1994. 

Stordahl, Vigdis, Same i den moderne verden. Endring och kontinuitet i et samisk 
lokalsamfunn. Andra upplagan. Davvi Girji OS, Karasjok 1998 [1996]. 

Stordahl, Vigdis, ”Sametinget, kvinner begrenset adgang? Reflektioner over de-
batten om kvinnerepresentasjonen på Sametinget” i Samer, makt og demo-
krati. Bjørn Bjerkli og Per Selle (red.), Gyldendal, Oslo 2003.

Svonni, Mikael, Samiska Skolbarns Samiska. En undersökning av minoritets-
språksbehärskning i en språkbyteskontext. Umeå studies in the humanities 
113, Umeå 1993.

Svonni, Mikael, ”Saami Language as a Marker of Ethnic Identity among the Saa-
mi” i Irja Seurujärvi-Kari och Ulla-Maija Kulonen (red.), Essays on Indige-
nous Identity and rights. Helsinki University Press, Helsinki 1996.

Swirsky, Ruth, ”Migration and dislocation. Echoes of loss within Jewish women’s 
narratives” i Avtar Brah, Mary J. Hickman och Máirtín Mac an Ghaill (red.), 
Thinking identities. Ethnicity, racism and culture. Macmillan, Basingstoke 
1999.



248

att representera och representeras

Thomasson, Lars, ”Samefolket - samernas röst i debatten” i Presshistorisk års-
bok. Vol 14. Föreningen Pressarkivets vänner, Stockholm 1997.

Thomasson, Lars, ”Daniel Mortensson (Mortensen) - en samisk kulturarbetare i 
vid bemärkelse” i Oknytt (2011):1-2, s. 43-60.

Thompson, Paul, The Voice of the Past. Oral History. Tredje upplagan. Oxford 
University Press, Oxford 2000 [1978].

Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina, och Eriksson Baaz, Maria (red.), Globalise-
ringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkul-
turella samhället. Nya Doxa, Nora 1999.

Tigervall, Carina, Folkhemsk film. Med ”invandraren” i rollen som den sympatis-
ke Andre. Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen 38, Umeå 
universitet, Umeå 2005.

Torstendahl, Rolf, ”Källkritik, metod och vetenskap” i Historisk tidskrift 125 
(2005):2, s. 209-217.

Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans.
Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada, and Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada, 2010. Internetadress: http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/
eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf, 25 januari 2012. 

Valmyndigheten. Internetadress: http://www.val.se/tidigare_val/same2009/sta-
tistik/index.html, 15 mars 2012.

Values and Ethics. Guidelines for Ethical Conduct in Aboriginal and Torres Strait 
Islander Health Research, National Health and Medical Research Council, 
Commonwealth of Australia, 2003. Internetadress: http://www.nhmrc.gov.
au/_files_nhmrc/publications/attachments/e52.pdf, 15 mars 2012.

Van Dijk, Teun A., ”New(s) racism: A Discourse Analytical Approach” i Simon 
Cottle (red.), Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural Bounda-
ries. Open University Press, Buckingham 2000.

Wallmark, Lennart, “Same-Ätnam, sällskapet lapska odlingens framtid – aktuellt 
kulturkontaktorgan” i Bland Sveriges samer 1961-1962. Årsskrift utgiven av 
Svenska missionssällskapet kyrkan och samerna, Stockholm 1962.

Wennström, Annica, Lappskatteland. En familjesaga. Wahlström & Widstrand, 
Stockholm 2006.



249

käll- och litteraturförteckning

Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie och Yates, Simeon J., Discourse theory 
and practice. A reader. Sage, London 2001.

Wilson, Pamela och Stewart, Michelle (red.), Global indigenous media. Cultures, 
poetics, and politics. Duke University Press, Durham 2008.

Wikström, Hanna, (O)möjliga positioner: familjer från Iran & postkoloniala re-
flektioner. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 
2007.

Wikström, Hanna, Etnicitet. Liber, Malmö 2009. 

Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och 
metod. Studentlitteratur, Lund 2000.

Woulab, Anne, ”Skrevet for livet: Samiske kvinner tar til ordet i begynnelsen av 
1900-tallet”. Opublicerad C-uppsats, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå uni-
versitet, Umeå 2004. 

Yamamoto, Sara Hagström, I gränslandet mellan svenskt och samiskt. Identitets-
diskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal. Institutio-
nen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Uppsala 2010.
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