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1 Inledning 

1.1 Ämnesval  

Anders Sunnas målning ”30 km tvång” (se bilaga 1) var med på utställningen 

Modernautställningen 2018 på Moderna Museet tillsammans med flera andra verk av honom 

och ett par andra konstnärer med bakgrund från Sápmi. Totalt var det ett fyrtiotal konstnärers 

verk som visades, och syftet med utställningen var att synliggöra det svenska samhället 

genom konsten och belysa aktuella tendenser och praktiker i vår samtid. Kriser som klimatet, 

krafter av antidemokrati och det populistiska främjar en våg av rasism och homofobi, vilket 

fick konstnärer med ett historiskt- och sociopolitiskt engagemang att presenterade konstverk 

med olika teman och från olika bakgrunder (Ljungberg et al (red.) 2018, 20).  

 

Konstutställningen ”Låt älven leva. Viljan till självbestämmande och en ny världslighet” 

visades på Tensta konsthall under perioden 5 februari till 22 april 2019.  Ett fyrtiotal samiska 

konstnärer visade arbeten med kopplingar till Alta-konflikten i norska Sápmi för 40 år sedan. 

Utställningens syfte var att synliggöra ett resultat av tre års samtal mellan konstnärer och 

andra aktörer inom det kulturella fältet från Sápmi (tenstakonsthall.se). Frågor om samernas 

kultur och villkor har uppmärksammats alltmer inom konsten på senare år, såväl 

internationellt, exempelvis på den internationella samtidskonst-utställningen Documenta i 

Kassel, Tyskland 2017, som i Sverige. 

 

Den här undersökningen handlar om en skärningspunkt mellan nutid och dåtid gällande 

konflikten mellan Sunnas familj och svenska staten. I skärningspunkten inrymms också 

konflikten i Alta/Karesuando mellan samerna och den norska staten i slutet av 1970-talet och 

idag mellan den samiska kulturen och den svenska kulturpolitiken. I mars 2019 var det ett 

toppmöte inom den svenska och samiska kulturpolitiken om stödet till den samiska kulturen. 

Enligt tidskriften Samefolket nummer 3 (21), får den samiska kulturen inte nog med stöd, 

vilket kommer att diskuteras i slutet av uppsatsen, under avsnittet resultat och diskussion. 

 

Alta-konflikten kan betraktas som ett startskott för utvecklingen av samiska myndigheter, 

verksamheter etc. Anders Sunnas konflikt handlar om oenigheten mellan familjerna Sunna 

(Anders pappa och Anders tre farbröders familjer), Sattajärvis sameby och Norrbottens 

Länsstyrelse år 1971, på grund av en ersättning som koncessionshavare för skötseln av 

skötesrenägarens renar får. Familjen Sunna ville inte sköta fler koncessionsrenar än deras 
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egna och gjorde motstånd mot rennäringslagens villkor (anderssunna.com, way). Norrbottens 

Länsstyrelse började kritisera Sunna-familjerna år 1972 för deras renskötsel (Sunna 2009, 

13).  År 1978 återkallades alla renmärken1 som stod på familjen Sunnas sida i konflikten, 

1981 återkallades familjen Sunnas renmärken av Länsstyrelsen i Norrbotten, de ansåg att 

lösningen var en tvångsförflyttning från Sattajärvi sameby till Mounio sameby och Sunnas 

renar fördes bort av polispatrull och skötesrenägare från Sattajärvi sameby (anderssunna.com, 

way). 

 

Sommaren 1986 kom en grupp skötesrenägare och polis till rengärdet under en pågående 

kalvmärkning. Deras uppgift var att tvångsförflytta alla renar till Mounio. Då ska man ha i åtanke att 

skötesrenägarna redan 1983 sökte tillstånd av länsstyrelsen att få slakta våra renar. Men nu fanns det en 

täckmantel till förfogande om man blev påkommen med att ha våra renar, man sa då att man bara 

återförde dem till Mounio (anderssunna.com, way). 

 

Sunnas familj fick ingen chans att slutföra kalvmärkningen och även om Sunnas familj 

motsatte sig tvångsflytten var de ändå tvungna att flytta renarna så att de fick dricka vatten. 

Men utan deras vetskap försvann många av Sunnas renar under tvångflytten. 

Arbetet och metoden som användes för att flytta renarna resulterades i ett 30 km långt 

stängsel, för att Sunnas renar inte skulle kunna komma tillbaka till det ursprungliga 

betesområdet (anderssunna.com, way). Enligt Sunna försvann hundratals renar i flytten och i 

närheten hade det funnits ett slakteri. Senare kom det fram att renarna hade fraktats med 

begravningsbil. Därefter ville Länsstyrelsen i Norrbotten mörklägga tvångflyttningen genom 

att hitta på en ansökan till att tillhöra Mounio sameby, vilket Sunna menar inte är sant (ibid.)  

Detta ledde till att länsstyrelsen i Norrbotten blev inblandad och ifrågasatte Sunnas renskötsel 

(ibid). 

 

Alta-konflikten skapades av ett spänningsfält mellan minoritet och nationalitet, där samerna 

kände sig åsidosatta när ett vattenkraftverk skulle ta plats på samisk mark och de samiska 

konstnärerna spelade en framträdande roll under åren 1978 till 1982. Med parollen ”låt älven 

leva” protesterade samerna och fick sedan den norska staten att tillsätta en utredning om ett 

förslag till ett sameting och år 1989 ratificerades konventionen ILO 169 av Norge, vilket gav 

samerna rätt till mark och land (samer.se, 1111). Konventionen ILO 169 om ursprungsfolk 

och stamfolk är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO år 

                                                
1 För att kunna äga ett renmärke måste man tillhöra en sameby som privatperson eller en sameby om renen är 

omärkt. Renen märks med ett snitt i både höger och vänster öra och det talar om vem som äger renen. 

(https://www.sametinget.se/renmarken). 

https://www.sametinget.se/renmarken
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1989. Den innebär att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas 

även på ursprungsbefolkningar (www.ilo.org).  

 

Under vintern 2013 samlades 500 samiska demonstranter från hela Sápmi i Stockholm om 

gruvexploateringen i Kallak/Gállok, utanför Jokkmokk. Protesterna om gruvan handlar om att 

uppmärksamma konsekvenserna för människor och miljön, precis som i Alta, Norge. Därför 

kan protesterna om rätten till mark och vatten från gruvexploateringen i Gállok tycks ha blivit 

Sveriges Alta, som handlar om samernas rättskamp om konventionen ILO 169 (Samer.se, 

4315). Den åttonde april 2015 röstade den svenska riksdagen ner förslaget att ratificera ILO 

169, en konvention till skydd för samers och andra ursprungsfolks rättigheter (Samer.se, 

4935). 

 

Konflikterna som berör Anders Sunna och andra samiska konstnärer delar en gemensam 

utgångspunkt. Utifrån frustrationen och vreden från tvångsförflyttningar till gruvexploatering, 

förvandlas känslorna till konstnärligt skapande bland annat på bildområdet. Vilket i sin tur 

har lett till aktiviteter bland professionella bildkonstnärer, textilkonstnärer och musiker i 

Sverige och Sápmi. Bildkonstnären Anders Sunna och många andra samiska konstnärer 

gestaltar konflikterna med den svenska staten i sin konst. Samtidigt finns det kopplingar till 

det svenska samhället i form av kulturpolitiken, genom bidrag, ersättning och stöd från 

nationell nivå till lokal nivå.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i studien är att beskriva och tolka Anders Sunnas målning ”30 km tvång” ur ett samiskt 

och ett kulturpolitiskt perspektiv. Det senare innebär att studien också ska beskriva stödet till 

samisk konst. 

 

Frågeställningar 

o Vilka budskap förs fram i Anders Sunnas konst och hur uppfattar han att hans samiska 

ursprung och identitet har påverkat hans konstskapande? 

o Hur förhåller sig Anders Sunnas konst till verk av samiska konstnärer som var aktiva i 

Alta-konflikten? 

http://www.ilo.org/


8 
 

o Hur är stödet till den samiska konsten i den statliga kulturpolitiken, den regionala 

kulturpolitiken och Sametinget motiverat och utformat och vilket kulturbegrepp 

använder man sig av? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med ett samiskt perspektiv i studien, kommer jag att bortse från nationsgränserna inom 

Sápmi. Min studie avgränsas till Sverige och Sápmi och regionerna Norrbotten, Västerbotten 

och Jämtland Härjedalen och respektive kulturpolitik. Studien har också begränsats till en 

bild av Anders Sunna, för att kretsa studien runt bilden och utgå från två perspektiv, samiskt 

och kulturpolitiskt perspektiv. Ett ytterligare perspektiv tillämpas, regionalt perspektiv för 

analysen av kulturbegreppet i respektive myndighet. Ingen bildanalys kommer genomföras på 

någon av Alta-konstnärernas konstverk, utan en koppling till konstnärer som deltog i 

protesterna kommer att tillämpas istället för bildanalys och hänvisas till konstutställningen 

”Låt älven leva” på Tenstakonsthall från 2019. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten sammanfattas tidigare forskning kring samernas konst och kultur, 

historia och samers särskilda rättigheter för att förstå Anders Sunnas konstverk ”30 km 

tvång”. Här nedan sammanfattas tidigare studier om samisk- och svensk kulturpolitik och hur 

stödet till samisk konst och kultur motiveras och prioriteras. 

1.4.1 Kulturpolitiken på nationell och regional nivå  

 

 Kultursociologen Peter Duelund från Danmark var projektledare i ett forskningsuppdrag att 

sammanställa en modell för de fem nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland och 

Danmark), men också de små nationerna med bland annat Sápmi. Denna modell, The Nordic 

Cultural Model (2003), ger en bred översikt på de nordiska länderna och små nationerna med 

ett jämförande perspektiv och syftet att beskriva, analysera och utvärdera respektive nationers 

kulturpolitik sedan efterkrigstiden. Peter Duelund med respektive 60 forskare har kommit 

fram till skillnader och likheter mellan länderna, exempelvis har länderna utformat och 

utvecklat en kulturpolitik specifikt sedan efterkrigstiden. Sverige och Norge har präglats av 

den geografiska placeringen, då Norge haft större population av bönder, fiskare och invånare 

på landsbygden. Sverige har byggt kulturpolitiken från aristokratiskt och borgerligt kulturarv 
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(2003, 538). Detta har resulterat i olika inflytande på respektive kulturpolitiks legitimering 

och ideologi (ibid, 539). 

 

Denna jämförelse blir relevant till min undersökning då boken diskuterar kulturpolitiken i 

Sápmi, men inte bildområdet som kommer att studeras i denna studien med ett samiskt, - 

regionalt och kulturpolitiskt perspektiv till skillnad från rapportens jämförande perspektiv och 

internationella perspektiv. Perspektiven kan skildra vilket eller vilka kulturbegrepp som 

används och får betydelse för inom respektive kulturinstitution.  

 

Harald Gaski och Lena Kappfjell är författarna till rapporten Samisk kultur i norden – en 

perspektiverende rapport (2002) och är ett annat projekt som är en del av det stora nordiska 

forskningsprojektet. Projektet finansierades av respektive kulturminister i de nordiska 

länderna och av Nordisk Kulturfond. Eftersom Sápmi är beläget över 3 nordiska länder, finns 

det möjligheter att utveckla den samiska kulturen-, politiken- och ekonomin till 

gränsöverskridande diskurser som kan lösa problem om samernas rättigheter som ett urfolk 

(2002, 7). I rapporten framställs en värderande presentation av samisk kulturpolitik och ger 

en översikt på såväl kvalitativ som kvantitativ studie på samisk kultur och beskriver hur 

stödet kanaliseras via olika myndigheter och råd till den samiska kulturen (Gaski och 

Kappfjell 2002, 11).   

 

1.4.3 Samisk konst och estetik 

 

Charlotte Bydler har en doktorsexamen i konstvetenskap och undervisar vid Institutionen för 

kultur och lärande inom ämnet konstvetenskap sedan 2003 på Södertörns högskola i 

Stockholm. Charlotte Bydler har skrivit artikeln Forhandlinger om det samtidlige – Anders 

Sunnas kunstnerskap (2010) i tidsskriften Ottar (nummer 4) för Tromsø Museum-

Universitetsmuseet. Denna artikel handlar om Anders Sunna och hans konstnärskap i Sápmi 

och Sverige. Vidare i artikeln diskuterar Bydler den samiska samtidskonsten i relation till den 

traditionella samiska konsten, vilket denna studie inte kommer göra. Denna studie kommer 

fokusera vad Sunnas konst ger för budskap och hur Sunnas konst förhåller sig till Alta-

konstnärernas konstverk. Artikeln redogör för Sunnas politiska konst och aktivism, men 

också hans vrede gentemot svenska staten, vilket länkas till denna studie. I denna studie 

undersöks stödet till den samiska konsten, vilket skiljer sig från artikeln. Bydler redogör i 

artikeln för att en interkulturell kompetens krävs för att förstå samisk samtidskonst och att 
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Sunna bortser från gränsen mellan institutioner för samtidskonst och duodji/dáidda2 (Bydler 

2010, 13). 

 

Sámi art and aesthetics: contemporary perspectives är en antologi av Svein Aamold, Elin 

Haugdal och Ulla Langkjaer Jörgensen (red.), den berör de samtida samiska konstnärerna, 

som i sin tur har organiserat sig i konstnärsgrupper och blivit institutionaliserade, exempelvis 

Sametinget. Antologin behandlar och synliggör utvecklandet av samers framgång i kulturella 

aktiviteter inom och utanför institutioner. Detta är något som är ett komplement till denna 

studiens analys av Sveriges norra kulturplaner i resultatdelen och hur de arbetar för att skapa 

förutsättningar för samisk konst. Antologin omfattar även representationer av urfolk i både 

Skandinavien och globalt, etnografiska objekt och om den samtida konsten, vilket också 

utmanar den traditionella konstkanon som Anders Sunna gör med exempelvis sitt konstverk 

”30 km tvång”. Antologin speglar ämnet till denna studie då det lyfter intressanta och nya 

perspektiv inom den samiska konsten, men också hur konsten har påverkats av den koloniala 

tiden som en bas för den samtida konsten idag. Min studie kan därmed tillföra med att 

eventuellt kunna bevara frågor gällande Anders Sunna och hans konstverk ”30 km tvång” 

med motiv som skildrar såväl historisk som samtida perspektiv. 

 

Moderna museets katalog (Stockholm) In & beyond Sweden: journeys through an art scene 

(2018) i samarbete med Iaspis3 bör nämnas som tidigare forskning då Anders Sunna var med 

i utställningen 2018 och finns även med i katalogen. Katalogens utgångspunkt är att ge 

inblickar i den mångfaldiga konstnärsvärlden, med inriktning på Sverige, ett land i 

förändring. Katalogen innehåller en vetenskaplig undersökning av curatorn Joa Ljungberg 

och konstnären Santiago Mostyn som belyser den svenska konstscenen och ett seminarium 

med konstprofessionella från hela landet som berättar utifrån respektive perspektiv om sin 

bakgrund och hur det har präglat deras liv. Katalogen tillämpas i studien för kopplingen 

mellan bildkonstnären och kulturpolitiken, eftersom Moderna Museet är en kulturinstitution 

som får offentligt stöd och har konsekrerat Anders Sunna in i den västerländska konstkanon.  

 

                                                
2 Samiska ord, duodji betyder att man skapar med händerna, samisk slöjd. Dáidda, samisk konst (NE). 
3 Iaspis är ett internationellt program för bild- och formkonstnärer av Konstnärsnämnden, uppdraget är att 

samverka på ett internationellt plan tillsammans med svenska konstnärer, institutioner, konstnärskollegor, 

marknaden osv för att öka, fördjupa och förbättra arbets- och inkomstmöjligheter men också kontakten 

sinsemellan (https://www.konstnarsnamnden.se/om-iaspis). 

https://www.konstnarsnamnden.se/om-iaspis
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs det teoretiska ramverket och eftersom denna studie undersöker hur stödet ser 

ut till samisk konst samt hur kulturbegreppet används inom kulturpolitiken-, regionerna 

Norrbotten-, Västerbotten- och Jämtland-Härjedalen samt Sametinget. Hur stödet motiveras 

beskrivs nedan, därefter presenteras centrala begrepp som tillämpas i relation med varandra i 

resultatkapitlet. Ett samiskt och ett kulturpolitiskt perspektiv kommer användas i studiens 

bildanalys, det är därför exempelvis viktigt att definiera betydelsen av samisk konst, som i sin 

tur bidrar till en förförståelse för konstbegreppet inom en kulturpolitisk kontext och en 

samisk kulturpolitisk kontext. 

1.5.1 Skot-Hansens legitimeringsgrunder 

 

Den danska kulturforskaren Dorte Skot-Hansen (1999) har urskilt tre rationaliteten i sin 

schematiska modell för att tolka legitimitetsgrunder, rationaliteten som brukas inom 

kulturpolitiken. Strategierna utgår från de kulturpolitiska förändringarna sedan 1960-talet och 

används fortfarande idag. Denna teori kommer tillämpas i denna studie för att tolka det 

insamlande materialet i relation till legitimeringsgrunderna. 

Den första, humanistiska, enligt Skot-Hansen, fokuserar på bildning och demokratisering av 

konsten och kulturens egenvärde, den sociologiska syftar till demokratisering av kulturen, en 

frigörelse av kulturgrupper och individer. Till sist, den instrumentella rationaliteten vars 

argument vilar på ekonomisk utveckling (1999, 11). 

 

Sven Nilsson har gjort en version som är anpassad för den svenska kulturpolitiken och 

redogör för överlappande rationaliteter och skapar komplexitet inom kulturpolitiken (2003, 

447). Nilsson menar att kulturområdet har en flytande karaktär och att kulturpolitiken måste 

förankras i den sociala identiteten och vardagen, samspela med andra samhällsområden och 

ingå allians med näringslivet för att ha någon relevans i dagens samhälle (Nilsson 2003, s. 

489).  
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Figur 1. Sven Nilssons bearbetning av Dorte Skot-Hansens legitimeringsschema för kulturpolitiken. 

 

De tre rationaliteter är följande: 

Den humanistiska rationalitetens främsta fokus är kulturen och konstens egenvärde, den goda 

konsten och den nationella enhetskulturen ska spridas till hela befolkningen för att bilda och 

upplysa. Demokratisering av det kulturella livet kan appliceras som beteckning och framkom 

under 1960-talet (Nilsson 2003, 448). Kulturinstitutioner används för att förklara konstens 

omfattning i form av pedagogik och förmedling (ibid, 448). 

 

Den sociologiska rationaliteten har sin bakgrund i 1970-talets kulturpolitik, där 

kulturinstutionerna stötta befolkningens egna kulturskapande. En glidning från bildning till 

frigörelse med framförallt en lokal förankring med samhällets grupper som i sin tur har 

möjligheten att formulera och kunna uttrycka sin kultur fritt (Nilsson 2003, 448). Skot-

Hansen menar att trots en breddning av kulturbegreppet, blev det istället en ideologisk 

betydelse än realiserad politiskt (1999, 13). 

 

Den instrumentella rationaliteten växte fram under 1980-talet, med en kulturpolitik av 

ekonomisk och marknadsstyrd utveckling. Målet var att dela in folk i segment där en 

möjlighet fanns att marknadsföra kulturen och mäta dess framgång. Enligt Skot-Hansen 

flyttades fokuset till livsstilar och identitetsskapande för vilken kultur som skulle förmedlas, 

både den borgerliga finkulturen och populärkulturen ansågs som acceptabel (Skot-Hansen 

1999, 16–17). Konsten och kulturen kom att brukas exempelvis för regionens tillväxt och 

ekonomiska utveckling (Nilsson 2003, 449). 
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1.5.2 Centrala begrepp  

Begreppen nedan ger relevans till studiens syfte för att förstå dess relevans till ämnesvalet, då 

ämnet i denna studie är att studera konflikten mellan bildkonstnären och svenska staten som 

handlar om rätten till mark och vatten i Sápmi. En avgörande konflikt vid Alta och 

Karesuando i Norge, där konstnärer från både Sverige och Norge demonstrerade, som kan ha 

varit startskottet för samtidens samiska aktivist bildkonstnärer och utvecklingen av flera 

samiska verksamheter och organisationer. 

    

Konstbegreppet 

Cynthia Freeland är professor inom den filosofiska fakulteten vid universitetet i Houston, 

USA. Freeland berör frågor om konst och vad det betyder och varför konst har tilldelats ett 

värde i boken Konstteori - en introduktion (2006). Vidare belyser Freeland konstens 

mångfald, eftersom det är svårt att tillämpa användbara teorier speciellt i vissa moderna 

konstverk, där konstbegreppet definieras genom olika teorier av olika forskare.  

Teorierna som granskas i boken är “konst som ritual, formalistisk teori, teori om 

efterbildning, uttrycksteori, kognitivteori och postmodern teori” (2006, 13). Dessa teorier 

omnämns i denna studie för att förklara att det konstbegreppet är svårdefinierat och kanske 

inte kan tillämpas i alla kulturer (Freeland 2006, 13–4).  

 

Freeland talar om konst som väcker obehagliga känslor och uppfattas som stötande, också är 

vanligt inom den samtida konsten, dels för att förklara skillnaden mot tidigare traditioner som 

ofta handlar om skönheten i konstverk. Här redogör även Freeland om filosoferna David 

Hume och Immanuel Kant som var med och grundade den estetiska teorin, där Hume 

intresserade sig av frågor om moral, konst och smak och medans Kant (efterföljaren till 

Hume) förespråkade skönhet och estetiska drag i konstverken och inte endast hos oss 

människor och våra förmågor (2006, 15, 24). Hume och Kant, som Freeland återger i sin bok, 

använde termen “smak” istället för “kvalitet”, ville synliggöra dilemmat om hur vissa 

konstverk är bättre än andra och varför vissa har bättre smak än andra (2006, 23). Hume 

menade att människor som hade smak skulle hålla sig från fördomar, det vill säga, omoraliska 

attityder samt religiösa seder inom konst. Enligt Freeland är Hume kritiserad för sitt synsätt 

och tydde på kulturell påverkan (2006, 24). Kants förklaring till dilemmat som nämndes 

ovan, att människan har en förmåga att kategorisera samt sätta etiketter omedvetet (Freeland 

2006, 24). Freeland redogör hur konst kan kategoriseras olika i olika kulturer (2006, 24). I 

studien tillämpas konstbegreppet inom såväl den samiska kulturen som den svenska, genom 
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att definiera dess skiljaktigheter och betydelser inom respektive kultur kan studien synliggöra 

hur och om konstbegreppet sedan används inom kulturpolitiken, regionerna och sametinget.  

 

Konstaktivism 

Nina Felshin med boken But is it art? The spirit of art as activism (1995) redogör hur 

begreppet har fått sin primära betydelse sedan efterkrigstiden, hon menar att det började på 

riktigt under 1960-talet, när folkrörelser bildades av studenter, kvinnor, minoriteter och urfolk 

kom för att ifrågasätta statsmakten eller de med auktoritär makt, exempelvis institutioner 

(1995, 13). Det var en tid då olika motståndrörelser blev etablerad för att göra sin röst hörd 

och bli fri från att inte få uttrycka sina åsikter eller vara åsidosatta. Under 1970-talet i USA, 

uttryckte flera demonstranter och protestanter, i form av väggmålningar, plakat, inom media, 

affischer och graffitti som gestaltade kontroversiella bilder och texter för att ifrågasätta i detta 

fallet regler och lagar gällande mark och vatten (Felshin 1995, 13). Denna typ av 

demonstrationer och motstånd händer nu, idag, på flera håll i omvärlden. Konsten kan 

betraktas som en grundpelare och en arena i hur olika aktivism utspelar sig idag. 

Konceptkonst som Felshin beskriver i sin bok, att aktivister försökte att tänja på den estetiska 

gränsen, vilket ledde till ” ett experimenterande med alla sorters material, såväl idémässiga 

som materiella” fick sitt ursprung ur den verkliga världen som vi känner till (Felshin 1995, 

19). Konstaktivism begreppet tillämpas på den samiska aktivistiska konsten med startpunkten 

under Alta-konflikten.   

 

Kolonialism och postkolonialism 

Litteraturprofessorn Ania Loomba definierar kolonialism som ett intrång och erövring att 

kontrollera främmande länder, människor och dess tillgångar (2008, 18). Vidare i sin bok 

Kolonialism/Postkolonialism - en introduktion till ett forskningsfält diskuterar hon hur 

samhällen idag transformerar sig från den koloniala tiden då bland annat krigföring, 

förslavning och uppror genomfördes. Dessa handlingar har påverkat kolonialismens 

praktiker, med exempelvis regeringsskrivelser, affärsdokument och fack-och skönlitteratur, 

vilket i sin tur bidrar med väsentligt material som gynnar samtidens studier/forskning 

(Loomba 2008, 18).  

 

Begreppet postkolonial med ordet “post” före, innebär att tidseran tillträder efter den 

koloniala tidsepoken. Begreppet har kritiserats, närmare bestämt prefixet post och enligt 

Loomba är inom en ideologisk mening med ordet “överskridande”, det vill säga att 
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kolonialismen fortfarande består och det är fortfarande för tidigt att “dödförklara” termen 

kolonialismen (2008, 22). Postkolonialism kan definieras som ett svävande begrepp, eftersom 

det återstår en fortsatt indirekt kontroll och en slags överordnade imperial fast det inte längre 

finns ett direkt styre i dagens globala ordning, därav beteckningen “nykolonialism” (Loomba 

2008, 22).  

 

Grundläggande för det koloniala och kapitalistiska Europas verklighetsuppfattning och 

omvärldsbild var vad Loomba kallar ”kolonialismens binära motsatspar” (Loomba 2008, 

112), det kan i sin tur exemplifieras som: vit-svart, civiliserad-primitiv, subjekt-objekt, norm-

avvikelse, centrum-periferi, där det första ledet (svensk kultur) kontrasteras mot det andra 

(samisk kultur) och överordnas. Denna motsatsställning var nödvändig för konstruktionen av 

den europeiska självbilden (Loomba 2008, 112). I ett samiskt perspektiv är begreppen 

nödvändigt att definiera, dels då det fortfarande finns en spänning och ett oavslutat kapitel 

mellan samerna och svenska staten, dels att tillämpa begreppen som en bakgrund till den 

semiotiska bildanalysen. 

1.6 Metod 

Studien baseras på tolkningar och det hermeneutiska förhållningssättet där förståelse och 

tolkning är viktiga aspekter. Med ett kvalitativt angreppssätt passar den även bra med 

hermeneutiken, det vill säga, studien strävar efter en helhetsbeskrivning av materialet och det 

undersökta. Inom hermeneutiken är relationen mellan del och helhet viktig för att uppnå en 

fundamental förståelse (Patel och Davidson 2011, 29). Som forskare i denna studie kommer 

jag under arbetets gång att tolka och analysera materialet, vilket leder till den hermeneutiska 

spiralen där arbetet kontinuerligt utvecklas genom tolkning och förståelse av text som 

utmynnar i en ny producerad text och medför ny tolkning och förståelse (Patel och Davidson 

2011, 30). 

 

1.6.1 Material 

I denna undersökning har kulturpolitiska styrdokument, kulturplaner, rapporter, litteratur och 

redovisningar insamlats för att jämföra och undersöka stödet till den samiska konsten och 

kulturen. Materialet i dokumentform som studien undersöker är proposition 2009/10:3, 

Sametingets handlingsprogram, kulturplanerna från region Norrbotten, Västerbotten och 

Jämtland Härjedalen. Övriga dokument och artiklar som relaterar till studien är bl.a. samisk 
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konst med politiska budskap och stödet till samisk konst och kultur från kulturinstitutioner i 

Sverige.  

 

Materialet i studien använder sig också av bildkonstnärens bild ”30 km tvång” som är hämtad 

från Moderna museets hemsida. Jag har valt bort att göra en intervju med bildkonstnären 

Anders Sunna, då flera ändringar har skett under forskningens gång. Anders Sunnas uppsats 

från Konstfack (2009) har tillkommit som en av studiens primära källor, tillsammans med 

kompletterande material som berör Anders Sunna och hans konstnärliga arbete. Anders 

Sunnas uppsats Ursäkta oss för den blodspillda färgen från Konstfack 2009, tillför fruktbar 

information till min studie, då det är Sunnas konst och bakgrund samt erfarenheter med hans 

egna ord som även görs till min primära källa. Sunnas uppsats innehåller information som 

väcker frågor, exempelvis om en konstnär med samisk bakgrund alltid kommer att bli kallad 

för samisk konstnär eller bara bli kallad konstnär och hur länge kommer det ta tills Sverige 

ratificerar konventionen ILO 169. Uppsatsen kommer att kopplas till studiens bildanalys och 

beskrivningen av konstnären Anders Sunna och verket ”30 km tvång”. Men även Sunnas 

beskrivning av hans konstskapande ger legitimitet till studien och speglas till andra samiska 

aktivist bildkonstnärer.  

 

1.6.2 Analysmetod 

 

Innehållslig idéanalys  

För att ge svar på studiens frågeställningar och studiens syfte tillämpas en kvalitativ 

innehållslig idéanalys som tillvägagångssätt genom en beskrivning och analysering av 

materialet. Inom innehållslig idéanalys finns det två analysverktyg, idealtyper och 

dimensioner, vilket syftar till att analysera en ideologi inom grupper eller individer med 

inriktning på makt och sociala praktiker (Bergström och Boréus 2005, 146). Dimensioner kan 

brukas för att utgå från allmänna förhållningssätt till olika perspektiv och uppfattningar samt 

att dimensioner måste vara kopplad till forskningsfrågan och kräver mindre tid medans 

idealtyper har en fördel att medföra ordning i materialet (Bergström och Boréus 2012, 149, 

156–7, 166–7). Idealtyper behöver tid då konstrueringen av materialet och arbetet kan ta tid, 

men idealtyper kan också användas som analysverktyg för att tolka idealtyper av verkligheten 

för att sedan bedöma typerna med empiriska materialet, det vill säga, på vilket sätt de 

stämmer överens (ibid, 150, 166–7). I studien har idealtyper tillämpats tillsammans med 

idéanalys, där Dorte Skot-Hansens tre rationaliteter använts för analys av det insamlade 
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materialet i form av kulturpolitiska dokument, propositioner, handlingsplaner och 

kulturplaner för att se vilken rationalitet de hamnar i och vilka motiveringar som framförs. 

Dimensioner används inom ramen för idéanalys och ger ett allmänt förhållningssätt till olika 

uppfattningar. I studien kommer kulturbegreppet tillämpas med två dimensioner och 

användas som analysmetod i texten för att analysera aktörernas användning av begreppet. Se 

dimensionerna nedan i figur 2. 

 

Kulturbegreppet 

Antropologiskt Konstnärligt 

Brett (värdering/normer/levnadssätt) Smalt (estetiska/konstarterna/utövandet) 

Figur 2. Dimensioner av kulturbegreppet. 

 

Vidare i studien tillämpas semiotisk bildanalys som ger en komplettering till hur stödet till 

samisk konst och kultur motiveras med innehållslig idéanalys med idealtyper och 

dimensioner.  

 

Semiotisk bildanalys 

I detta avsnitt presenteras de modeller som används då resultaten ska analyseras.  

Konstverket “30 km tvång” av Anders Sunna ska analyseras, dels för att verket är inköpt av 

Moderna Museet4 vilket gör en intressant aspekt i studien och dels för att verket har starka 

politiska uttryck som kommer att tolkas och analyseras med bildsemiotik och Barthes modell 

med begreppen denotation och konnotation. Relevant för denna studie är också indexikala, 

ikoniska och symboliska tecken och deras betydelser.  

 

De två grundarna för semiotiken, Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Pierce, utgick 

från att ett tecken består av två dimensioner, det vill säga, uttryck (form och visualitet) och 

innehåll (betydelse/mental föreställning och textualitet). Saussure hade sitt intresse för 

relationen eller förhållandet mellan tecken, medans Peirce var mest intresserad av tecknets 

betydelse (Eriksson och Göthlund 2012, 44). I tolkningsprocessen kan man finna 

föreställningar, budskap, fenomen och värderingar. En annan förutsättning i processen kan 

vara om bilden innehåller ett visst budskap som är endera dolt eller öppet, som avsändaren av 

bilden använder för att uttrycka och kommunicera med betraktaren, de två dimensionerna kan 

in sin tur definieras som bildkoder, det vill säga, ikoniskt tecken, indexikala tecken och 

                                                
4 Se hemsidan modernamuseet.se och samlingar. 

http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/0?t:state:flow=d09b38b7-89a6-4771-bac1-fbc6a7d7201b
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symboliska tecken (Eriksson och Göthlund 2012, 43). Koderna byggs oftast på traditioner 

som i sin tur existerar i såväl texter som bilder. Koder genereras och tolkas olika i olika 

kulturer, vilket leder till att man måste ha en förförståelse för kulturen och dess koder samt 

hur de fungerar (Eriksson och Göthlund 2012, 43).  

 

Enligt semiotik-professor Göran Sonesson, är bildsemiotik en del av semiotiken samt att det 

alltid finns en förbindelse till de övriga semiotik områden (1992, 24). Vidare ställer sig 

bildsemiotiken frågande till vad bilden liknar och inte, men också vad som skiljer sig från 

andra tecken, betydelse och innehåll (Sonesson 1992, 12). Målet med bildanalysen är att hitta 

vilket förhållande mellan bildkoderna skildrar och vilka budskap förmedlas men även vad 

bilden kommunicerar och i vilket syfte. Därefter kan det instuderande materialet kombineras 

med idéanalysen. 

 

I bildanalysen kommer också Roland Barthes bildsemiotiska metod att tillämpas där den 

första nivån, denotation avser tecknets uppenbara och förnuftiga betydelse (Fiske 1997, 117–

118). Om bilden föreställer en cykel så är det vi betraktar, även om cykeln i bilden existerar i 

olika färger eller i olika vinklar som bilden är tagen, betydelserna skulle vara oförändrade 

(Fiske 1997, 118). I bildsemiotikens andra nivå, konnotation, får varje tecken en betydelse 

som i sin tur signalerar objektets olika betydelser (Fiske 1997, 118). Som exempel (från 

ovan), där denotationen skildrar en cykel. Här spelar bilden egenskaper och det betecknade i 

bilden roll, om det rör sig om ljusa/mörka färger, olika former, vinklar och perspektiv. Alla 

betydelser i konnotationen bidrar vad bilden vill säga till tolkaren och vad för känslor bilden 

förmedlar (Fiske 1997, 118). Andra konnotationer kan signalera ytterligare betydelser, enligt 

Fiske är vissa konnotationer sociala och mindre personliga. Vidare redogör Fiske för att om 

det i bilden förekommer exempelvis en hög officers uniform, konnoterar det ofta ett 

hierarkiskt samhälle, vilket synliggör en skillnad i lika klasser som i sin tur betecknar höga 

värden (1997, 119). 

 

Bildanalysen i denna studie ska bl.a. användas för beskrivning och tolkning av konstverket 

med ett samiskt och kulturpolitiskt perspektiv. Den semiotiska bildanalysen baseras på de 

åsikter och uppfattningar som vi som utförare innehar, därför är analysresultatet högst troligt 

varierande beroende på vem som utför analysen.  
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1.7 Disposition 

I följande kapitel presenteras först resultatet, vilket innefattar en historisk bakgrund till 

relationen mellan samerna och svenska staten, och en bakgrund till konstnären Anders Sunna. 

Därefter redovisas en beskrivning av det utvalda konstverket för studien av Anders Sunna, 

sedan presenteras bakgrunden av Sametinget, kulturpolitiken och om bildkonstnären Anders 

Sunna. Efter presentationerna kommer bildanalysen av konstverket ”30 km tvång”, fö ljt av 

analyserna på kulturplanerna, den nationella kulturpolitiken och Sametinget. I punkt 3 

presenteras diskussionen av resultatet och en slutsats av studien, följt av referenser och 

bilagor. 

2 Resultat 

Under detta kapitel kommer en översiktlig bakgrund till relationen mellan samerna och den 

svenska staten, följt av hur den nationella kulturpolitiken växte fram och utvecklades och 

integrerades i Sveriges regioner samt sametingets bakgrund till en etablerad myndighet idag. 

Efter samtliga bakgrunder presenteras bildanalysen med en tillhörande bakgrund till 

bildkonstnären Anders Sunna, följt av en beskrivning till hans konstverk ”30 km tvång”. I 

bildanalys avsnittet besvaras de två första frågeställningarna. Därefter kommer avsnittet om 

stödet till samisk konst och hur kulturbegreppet används som besvarar fråga tre.  

2.1 Bakgrund 

2.1.2 Historisk bakgrund om samerna och den svenska staten 

Kanske var det upptäckten av silver i de norra delarna i Sverige som gav staten en verklig 

gnista att locka bönder att börja odla på ödemarken som till och med Gustav Vasa försökte 

med. År 1634 hittades silver i Nasafjäll och det ledde till den första koloniseringstiden i norr, 

den svenska staten började hävda territorium (samer.se, 1218). Det var också en tid då 

Sverige och det juridiska systemet involverade samerna, exempelvis under slutet av 1600-

talet var det förbjudet och ett brott att använda den samiska trumman och utöva jojk. På den 

tiden åtalades samerna för att de använde ett annat trossystem, även om denna trosutövning 

var en privatsak och ämnat för enskilda individer (Axelsson och Sköld red. 2005, 52–53). 

Den svenska kronan var präglad av den lutherska kristendomen som i sin tur skulle hålla ihop 

staten. Det var en tid då samhället var under ett gudsstyre, där lag och religion samverkade, 

vilket medförde en konflikt mellan samerna och den svenska staten, det skedde en 

kulturkrock med andra ord (Axelsson och Sköld red. 2005, 56).  
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I slutskedet av 1600-talet fick den svenska myndigheten ett kulturhierarkiskt synsätt, samerna 

ansågs vara “en utdöende ras” på grund av en rädsla att “lappmarken” skulle koloniseras och 

samerna skulle flytta till Norge (NE). Detta kulturhierarkiska synsätt fortsatte i politiska 

diskurser och strategier, som i sin tur ledde till paternalistisk och segregation, det vill säga, 

statsmakt och åtskiljandet av den samiska befolkningen från majoritetssamhället (NE). 

 

Under 1800-talet minskade efterfrågan av samiska kläder och mat osv. Jordbruket växte fram 

och samerna trängdes undan, det uppstod ett behov att verkställa en gränsdragning mot 

samernas levnadsområde, för att skydda samernas förfogande till jakt och fiskeområdena 

(prop 1992/93: 32). Konflikten om renbeteslagen och jakt-och fiskerätten som uppstod 

mellan samerna och den svenska staten, har pågått i minst hundra år. Inrättandet av 

renbeteslagen 1886 kom att specificera samernas rättigheter under 1900-talet och år 1919 

redogjorde lagstiftaren att begränsa jakt och fisk/renskötselrätten, ”lapp-privilegiet”, fick 

utnyttjas av samerna som verkligen var i behov av det (samer.se, 4659). År 1928 fick samer 

som var medlem i en sameby endast tillgång till renbeteslagen och jakt och fisketraditionerna 

blev bortprioriterad vilket framgår under 1940-talet, då myndigheterna straffade samer som 

inte var medlem i någon sameby för brott av olovlig jakt/fiske (samer.se, 4659). Än idag 

existerar konflikten kring samernas rätt till land och vatten om att vara medlem i någon 

sameby eller inte, vilket regeringen eller riksdagen inte finner något intresse i enligt Eivind 

Torp, Docent i juridik (samer.se, 4659). Nedan beskrivs och förklaras avsnitten Alta-

konflikten, Ilo konventionen 169 och rennäringen mer djupgående. 

 

Alta-konflikten 

Det var en politisk konflikt som verkade ungefär mellan åren 1968 till 1982 och utvecklades 

till att grundbulten av norsk samepolitik (Berg-Nordlie 2009). Denna konflikt rörde sig om ett 

vattenverk bygge i Alta älven i norska Finnmark. Samerna såg denna exploatering som ett 

övergrepp mot dem som en nationell minoritet, vilket kom att bli en brännpunkt för den 

samiska kampen. Samerna kände sig åsidosatta, maktlösa och utan värde (Berg-Nordlie 

2009). Samiska konstnärer deltog i kampen om samiska rättigheter, livsvillkor och kultur.  

 

Under tiden då demonstrationer och civila uppror pågick, blev konflikten uppmärksammat på 

internationellt plan då bland annat FN kritiserade Norge för den illa behandlingen av 

samerna. Konflikten kom att bli en samisk fråga, ett spänningsfält mellan minoritet och 
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nationalitet. I efterhand tydliggjordes samernas rättigheter i grundlagen och år 2005 

ratificerade Norge ILO 169 konventionen, som första land, vilket gav samerna internationellt 

urfolks rätt till ett självstyre över naturresurserna i Finnmark, Norge (samer.se, 4935). Idag 

återstår ett par konstnärer från Alta-konflikten som fortfarande är aktiva bildkonstnärer, bland 

annat Britta Marakatt-Labba, som var en av medlemmarna i det samiska konstnärskollektivet 

Mazejoavku (Tenstakonsthall). 

 

I denna studie kommer Alta-konflikten tillämpas genom att beskriva och koppla till Anders 

Sunnas konstnärskap med ett samiskt och kulturpolitiskt perspektiv. 

 

ILO 169 

Hittills har 20 länder ratificerat konventionen, bland annat Norge och Danmark. År 2015 

röstade Sverige nej till att ratificera konventionen om skydd till ursprungsfolk och stamfolk 

och utgår från ett bindande internationellt instrument och bygger på FN:s principer om övriga 

rättighetsdeklarationer (samer.se, 4935). Konventionen riktar sig mot regeringen som i sin tur 

ska se till att samernas rättigheter och integritet skyddas och respekteras. Följande ska 

åtgärder vidtas för att skydda kultur, levnadssättet, institutioner och arbete.  

 

Frågan om att ratificera konventionen har varit uppe ett flertal gånger men 

konstitutionsutskottets betänkande har bett om att återkomma i ett annat läge men också fått i 

uppdrag att beakta den norska samerättsutredningens betänkande NOU 1997:4 

(Kommittédirektiv 1997:103). Sverige anslöt sig till Nationernas Förbund (NF) och blev 

medlem av ILO år 1920, det grundläggande målet är att bekämpa fattigdom och främja social 

rättvisa, vilket i sin tur ska främja för ett bättre arbetsvillkor i omvärlden och en kollektiv 

förhandlingsrätt (Svenska ilo kommitten). Konventionen om ILO 169 ska uppmärksammas i 

studien för att förstå varför det har skett konflikter med både den norska och svenska staten 

gällande mark och vatten inom Sápmi. Detta sker ännu idag, därför är konventionen 

urfolkens (svenska samerna i denna studie) rätt om mark och vatten vital när det sker 

exempelvis gruvexploatering kring renbetesmarker eller liknande. Konventionen om ILO 169 

är samernas rättkamp vid bland annat, demonstrationer och protester exempelvis Gállok. 

 

Rennäring 

Rennäringen är inte bara en livsstil och ett levnadssätt inom Sápmi, utan det är också en 

central del i det samiska samhället med en lång bärare av kulturell tradition och samisk 
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identitet (samer.se, rennäring). Det är den svenska staten som har det övergripande ansvaret 

för att rennäringen ska fortleva, medans Sametinget har rollen som expertmyndighet som 

ansvarar för frågor gällande rennäringen (sametinget.se, myndighet-rennäring).  

Lagen om rennäringen eller renskötselrätt, det vill säga, en konstruktion som bygger på 

historiska förhållanden om samernas markanvändning som beskrivs närmare i rennärinslagen.  

 

Den första lagen uppkom redan vid år 1886 ”Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i 

Sverige” och staten strukturerade samernas rätt till renskötsel. Samerna fick enligt § 1 hålla 

sig inom ”lappmarkerna” i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län och om de skulle 

vistas utanför dessa områden fick samerna böta upp till 200 kronor (§ 2). Andreas Forssén 

skriver om Renskötselrätten – som rättslig konstruktion (2012) och redogör att lagen om 

renskötselrätten från år 1886 har ersatts tre gånger, det vill säga, 1898, 1928 och 1971, vilket 

har också lett till en ytterligare utmönstring av renskötseln då samernas rättigheter och 

skyldigheter i lagen har preciserats (2012, 26). I praktiken begränsades samerna till 

renskötande samer och icke renskötande samer, vilket ledde till särställningar samer emellan 

(ibid, 26).  

 

Rennäringen och renskötseln är ett så pass omfattande område som kunde vara en studie i sig, 

men i denna studie bör begreppet förklaras lite kort för att ge en förståelse för hur viktig det 

är för den samiska kulturen, konsten och kulturarvet. Rennäringen hänger ihop med samernas 

rätt till mark och vatten men också för att förstå Anders Sunnas konflikt med svenska staten 

om rennäringen och renskötseln. 

 

2.1.3 Den nationella kulturpolitiken 

Sven Nilsson redogör i boken Kulturens nya vägar (2003) för att Sverige är uppbyggt på ett 

system av ”regionala, länsbaserade kulturinstitutioner” och den nationella enhetskulturen har 

präglat kulturpolitiken (2003, 449). Anders Frenander har strukturerat kulturpolitiken i fyra 

faser i Sverige i boken Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2014). Enligt Frenander 

hade kulturpolitiken den största förändringsfasen sedan efterkrigstiden och fram till i mitten 

av 1990-talet. Under den första fasen ökade det statliga stödet till de olika konstarterna och 

olika folkrörelser etablerades. Kulturbegreppet förknippades med den borgerliga finkulturen 

och enligt Frenander var det tveksamt att det antropologiska kulturbegreppet tillämpades 

(2014, 233). Den andra fasen från 1960-talet ägnades en stor del av debatten till 

kulturpolitiken, vilket ledde till att kulturbegreppet vidgades och man ifrågasatte den 
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borgerliga finkulturen (ibid, 234). 1960-talets kulturpolitik legitimerades utifrån humanistiskt 

präglade argument, då den goda konsten skulle nå hela befolkningen för upplysning och 

bildning.  

 

År 1968 tillsattes utredningen Statens Kulturråd. Regeringen tillsatte en utredning för att få 

fram förslag till kulturpolitiken, vilket i sin tur utvecklades till ursprunget till 1974-års 

kulturpolitik. Härifrån vidgades kulturbegreppet till andra områden, det vill säga, 

yttrandefriheten, skapa förståelser mellan nationer och folkgrupper och “skapa arenor och 

förutsättningar för ett rättvist och jämlikt kulturliv” (Jacobsson 2010, 42). Kulturrådet 

utvecklades till konstfältets resurscenter, det vill säga, hur resurserna skulle fördelas och kom 

att bli ett nätverk för konstarterna till skillnad från andra delar av samhället. Konstnärlig 

kvalitet som begrepp inrättades i målformuleringarna och mångfaldsbegreppet kom också att 

påverka kulturpolitiken i framtida planeringar av ett växande intresse för världskulturfrågor 

(Jacobsson 2010, 68–9). 

 

Vid den tredje fasen från år 1974, kopplades kulturpolitiken ihop med regionalpolitiken som i 

sin tur fick statligt medel för regionens utvecklingspotential, genom investeringar och 

arbetstillfällen (Frenander 2014, 235). Under denna fas skulle den kulturella demokratin 

förverkligas, den samiska kulturen var på väg att integreras in i den nationella kulturpolitiken 

(Duelund 2003, 417). Under den sociologiska motiverade kulturpolitik, var fokuset på 

frigörelse av det civila samhället, eget skapande ledde till att stödja andra inom föreningar 

osv (Nilsson 2003, 449). Den fjärde fasen började ungefär i början på 1980-talet, den 

instrumentella motiverade kulturpolitiken utvecklades till början av 1990-talet, då ekonomin 

blev svag och en omprövad politik utvecklades till en ny statlig kulturutredning 1995 

(Nilsson 2003, 247). På grund av kulturpolitikens växande roll, etablerades 

kulturdepartementet år 1991 med en utbrytning från utbildningsdepartementet, med ansvaret 

att styra de centrala kulturinstitutionerna i Sverige (NE). Det blev en tid för utvecklandet av 

landets regioner och kulturpolitiken avgränsades till fält som: konstarterna, medierna, 

bildningssträvanden och kulturarven (Nilsson 2003, 253). 

 

2.1.4 Sametinget 

År 1993 etablerades Sametinget av den svenska staten. Enligt sametinget har de dubbla roller, 

den första är en statlig myndighet med tjänstemän, den andra, ett samiskt parlament med 
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ledamöter som är folkvalda. Organisationen liknar kommuners, med politiker och tjänstemän 

och kallas samernas riksdag (sametinget.se, bakgrund). 

 

År 1977 fick samerna ett erkännande av svenska riksdagen som ett urfolk och sedan 2011 är 

samerna ett urfolk i Sverige, vilket också är skrivet i Sveriges grundlag (sametinget.se, 1042). 

Sedan 2010 är Sametinget en förvaltningsmyndighet för den samiska kulturen, det vill säga, 

ett övergripande ansvar för frågor som berör den samiska kulturen samt att bidra till 

utvecklingen av ett mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv (sametinget.se, 69689). 

Kulturdepartementet och Kulturrådet ger stöd till samisk konst och kultur via Sametinget. 

Samiska konstnärer har också möjlighet att, liksom alla konstnärer i Sverige, söka 

Kulturrådets övriga stöd till kultur.  

 

Sametinget får årligen anslag till samisk konst och ska fördelas till samiska 

kulturinstitutioner, organisationer, föreningar, samegårdar och kulturcentra. Sedan har 

Sametingets kulturnämnd hand om beslutandet av medel till samiska projekt och 

verksamheter, utöver de offentliga medlen erhåller Sametinget också bidrag från Samefonden 

till samiska kulturorganisationer (sametinget.se, 69689). Liksom Sveriges kulturplaner har 

sametinget också en kulturpolitisk handlingsplan för åren 2018–2021.  

2.2 Bildanalys 

I avsnittet nedan presenteras resultatet av bildanalysen med ett samisk aktivistiskt perspektiv i 

en kulturpolitisk kontext och en tillhörande bakgrund om konstnären. Efter bakgrunden till 

Anders Sunna kommer den första och andra frågeställningen besvaras, 1) hur förhåller sig 

Anders Sunnas konst till de verk av samiska konstnärer som var aktiva i Alta-konflikten?  

2) vilka budskap förs fram i Anders Sunnas konst och hur uppfattar han att hans samiska 

ursprung och identitet har påverkat hans konstskapande? 

 

2.2.1 Bakgrund till Anders Sunna 

 

Anders Sunna föddes 1985 i Kiruna och växte upp i byn Keiksiäisvaara i Pajala kommun där 

hans far växte upp i, på grund av renskötseln. 13 år innan Anders Sunna föddes blev familjen 

tvångsflyttad från Sattasjärvi sameby, det handlade om en misstolkning i §85 i 

rennäringslagen av en samisk familj i samma sameby som familjen Sunna (Sunna 2009, 3). 
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Denna händelse har präglat både Anders och hans familjs liv. Året 19725 skedde en konflikt 

som har präglat Sunnas liv, en konflikt som handlar om en rätt att bedriva renskötsel som har 

bedrivits av familjen Sunna sedan långt tillbaka i tiden (Ljungberg et al (red.) 2018, 183). 

 

Sunnas första utställning var året 1998 för amatörer i Luleå och därefter tog det fart. År 1999 

fick Sunna en praktikplats hos Lars Pirak, erkänd inom Sápmi och ”en stor kulturbärare” som 

slöjdare, konsthantverkare, bildkonstnär, jojkare med mera och Sunna kände sig alltmer 

motiverad att lyckas inom konstvärlden (Sunna 2009, 6). Efter gymnasiet i Kiruna började 

Sunna på konstskola i Umeå, därefter Konstfack i Stockholm som i början enligt Sunna var 

en chock på grund av den tunga informationen som gavs ut då i den främmande konstvärlden 

(Sunna 2009, 7). ”För varje verk jag visar upp för betraktarna så blottar jag verkligen min själ 

för dem” (Sunna 2009, 5). Anders Sunna talar om de första riktiga utställningarna i såväl 

Norrbotten som de södra delarna i Sverige, där han bakom sin rygg hör rasistiska 

kommentarer. I sin uppsats berättar Sunna om sin utställning på Liljevalchs vårsalong 2008, 

där han fick höra det värsta ordet ”lappjävel” bakom sin rygg, som ung brukade han och hans 

bror svara med slagsmål, men idag omvandlar han den energin i sin konst (Sunna 2009, 5).  

 

Anders Sunnas vill med sina konstverk synliggöra och väcka intresse för samernas villkor 

hos den offentliga debatten men också genom sin konst få konstbetraktarna att lära sig om 

den samiska kulturen och levnadssättet samt konflikterna som utgör majoriteten i sitt 

konstnärskap (Bydler 2010, 11). Sunnas konstskapande speglar sig i de samiska konstnärerna 

som var aktiva under Alta-konflikten. De delar viljan att synliggöra och väcka intresse genom 

konsten. 

2.2.2 ”30 km tvång” och konstaktivism 

 

Konstverket ”30 km tvång” av Anders Sunna har nyligen blivit inköpt av Moderna Museet, 

det var Sunna själv som la ut nyheten på sin Instagram.6 I Moderna Museets katalog (2018) 

framförs det att Sunnas ”stora målningar, installationer och performanceverk handlar om det 

förtryck han som same upplevt gentemot sin familj och deras rättigheter”, men Sunna 

använder också sina ”två världar” i sitt konstnärskap, dvs, det svenska samhället och det 

samiska (Sunna 2009, 09) och (Ljungberg et al (red.) 2018, 183). Vidare förklarar Sunna att 

han kan vandra mellan dessa världar och applicerar olika synsätt i konsten. Exempelvis har 

                                                
5 Enligt Anders Sunnas hemsida är det år 1971 (anderssunna.com) 
6Inlägget på Instagram av Anders Sunna https://www.instagram.com/p/BvXJ1GOBKm0/ 

https://www.instagram.com/p/BvXJ1GOBKm0/
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Sunna gjort en samisk spå-trumma av en vägskylt, ”på så sätt tar man tillbaka något som har 

lagts till i det samiska samhället med det moderna samhällets gång”, vidare menar Sunna att 

”man gör en motattack”, han tar något från det ”moderna samhället” och omvandlar det till 

ett samiskt konstverk (Sunna 2009, 10). 

 

Charlotte Bydler diskuterar hur samtidskonsten länge har blivit förankrad till en speciell 

fysisk plats eller byggnad och blivit förväxlad av den fysiska miljön. Bydler menar att 

samtidskonsten är en social institution och även om konstnären har en konstutbildning från en 

högskola, betyder det inte att hen automatiskt har en fribiljett till samtidskonstens värld 

(2012, 10). Anders Sunna avviker från den icke samiska samtidskonsten, hans olika tekniker 

och material är blandade med politiska samt samiska inslag och budskap som belyser den 

samtida konflikt mellan samerna och svenska staten. Sunna bidrar med att föra dialogen 

mellan samiska traditioner och samtidskonsten (Bydler 2012, 10).  

 

Patricia C. Phillips skriver i boken But is it art (1995), redigerad av Nina Felshin, att offentlig 

konst och aktivistisk konst kategoriseras som explicit, där två dimensioner överlappar 

varandra, det vill säga, produktion och mottagning (1995, 285). Phillips diskuterar hur 

konstkritiker, konstnärer och forskare undersökt om offentlig konst och aktivistisk konst är 

oskiljaktig och förenad i en slags kooperativ social-estetisk modell (Felshin 1995, 285). I 

modellen tillämpas konst som är ”offentlig” och genom konstnärens aktivistiska konstverk 

motiveras och aktiveras mottagaren eller konstbetraktaren uppfattning av verket. ” [...] art is 

”public” based not on where it is, but on what is does” (Felshin 1995, 286). Anders Sunnas 

konstverk utgår från hans privata individuella berättelse och förvandlas till en offentlig 

berättelse. Hans konstnärliga uttryck och konstnärskap bidrar till att försvaga klyftan mellan 

kulturinstitutioner för samisk samtidskonst och duodji/dáidda menar Charlotte Bydler (2012, 

13). 

 

Det är en av många andra liknande konflikter som berör samernas levnadssätt och kultur i 

dagens samhälle, den fria konsten gör det möjligt för många konstnärer med samisk bakgrund 

att göra sina röster hörda genom den konstnärliga gestaltningen. Vilket också kommer att 

analyseras i tre kulturplaner regioner i Norrland här nedan, hur stödet motiveras för samers 

kultur etc. kommer skildras i respektive kulturplaner. 
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En annan samisk protest är Alta-konflikten som handlade om den norska statens 

vattenkraftverk bygge inom ett samiskt område under 1970-talet, där mestadels samer 

kämpade för sin kultur och levnadssätt, idag kan denna konflikt spegla konflikten vid 

Gállok/Kallak om gruvindustrin 2013 som den svenska staten också var inblandad i. 

Sunnas konstverk ”30 km tvång”, handlar om tvångsflyttningen år 1972 och om 

”gerillarenskötsel7” vilket också mynnar ut som en överlevnadsstrategi (Bildmuseet Umeå) 

och (Sunna 2009, 3). Anders Sunna och fem samiska konstnärer var med i utställningen 

”Gállok Protest Art”, där konsten blev ett verktyg för att lyfta viktiga frågor, bl.a. 

tvångsflyttningar, exploatering inom Sápmi och konventionen ILO 169 om urfolks rättigheter 

till mark och vatten. Samiska konstnärer, gruvmotståndare och miljöaktivister protesterade 

och hade byggt barrikader för att hindra en planerad gruva, vilket speglar Alta-protesterna i 

slutet av 1970-talet (Sametinget.se, 61798). 

 

2.2.2 Bildanalys av ”30 km tvång” 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den semiotiska bildanalysen, konstverket ”30 Km 

Tvång” beskrivs enligt Barthes begrepp denotation, där det uppenbara i konstverket tolkas. 

Därefter undersöks verket på den konnotativa nivån, med hjälp av Pierces’ begrepp ikon, 

index och symbol, vilket i sin tur ger denotationen en betydelse. Inom konnotations analysen 

tas det hänsyn till vilken kultur som tolkas samt inom vilken kontext som konstverket tolkas 

och därefter förklaras hur objekten i verket uppfattas. I analysen har förhållningssättet till 

postkolonism och kolonialism tillämpats tillsammans med ett samiskt och kulturpolitiskt 

perspektiv. Nedan analyseras en del av Anders Sunnas budskap i konstverket i främst den 

konnotativa analysen (se bilaga 1). 

 

Denotation 

Den denotativa analysen åskådliggör att finns det två gestalter som är placerade i bildens 

högra sida. Uniformerna de bär föreställs från en specifik era och de bär även ett rött band 

runt den ena armen som först användes av nazisterna, men har ersatts med Norrbotten läns 

vapensköld8. Dessa gestalter i uniform har inget angett kön och respektive huvud är målat i 

grå-vit färg med något slags mönster i bakgrunden. Gestalterna står med böjda ryggar och tar 

emot sig med händerna som är svarta (det kan också vara handskar) på ett bord som verkar 

                                                
7  
8 Se hemsidan för bild, https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
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likna ett vinterlandskap med ett svart stängsel runt omkring och deras huvuden är riktade mot 

en svart figur som verkar gå ifrån detta naturområde. Inom detta naturområde finns kåtor och 

flera figurer men i vit färg, inom området finns det också färgstänk i svart och rött. I bildens 

vänstra sida framställs ett träd, där bara grenarna skymtas.  

 

I bildens bakgrund (bakom gestalterna med uniform) skymtas tre olika former av bakgrund. 

Den närmaste bakgrunds formen bakom gestalterna är ljus och sträcker sig horisontellt från 

höger och nästan helt mot vänster sida. Bakgrundens ljusa övre del kan föreställas som en 

rektangulär form som mynnar ut bakom militärerna, i vänstra övre hörnet finns en vit mindre 

rektangulär form, i denna form skildras gestalter, varav en nästan ligger ned och de andra står 

över denna. Ovanför denna ljusare bakgrund möts en mörkbrun form, dess övre del är formad 

som trappsteg och mynnar ut i bildens övre högra hörn. I denna form föreställs ett slags 

mönster i svart färg. 

 

Den övre bakgrund formen, det vill säga, bildens översta del, föreställs ett trä-mönster som 

sträcker sig längs med bildens vänstra hörn som kan liknas vid ett L. I konstverket har olika 

material använts och teknik. Verkets omfattande material verkar vara olja eller akryl. L-

formen kan vara påklistrad. Sprayfärg (teknik-graffiti) i svart har använts ovanpå oljan eller 

akrylen i konstverket. Som betraktare ser man bilden från snett ovan, en översiktlig vy på 

konstverket. 

 

Konnotation (ikon, index och symbol) 

I konstverket urskiljs olika element. Det centrala elementet i verket är de två militärerna i 

uniform från andravärldskriget som står böjda över ett slags bord, vilket indikerar att det 

finns skillnader i samhället, på grund av kroppshållningen och tecken på hög officers 

uniform. Bordet reflekterar ett vinterlandskap med kåtor och svartvita figurer, som ser ut att 

vara spelpjäser för militärerna med uniform, vilket syftar på att det är två individer som 

jobbar inom staten, eftersom de bär Norrbotten läns vapensköldsymbol på armen. Det leder 

vidare till valet av symboler i konstverket, specifikt militärerna med de bruna uniformerna 

och bandet runt armen. Historiskt sett känner de flesta till symbolerna och färgerna under 

andra världskriget och syftar då till något negativt. Genom en förförståelse till andra 

världskriget kopplas associationerna och tillämpas i bilden. Detta väcker starka känslor hos 

betraktaren och som snabbt blir införstådd med att avsändaren har något viktigt att säga. 

Militärerna bär en hög officers uniform och ett rött band runt ena armen som pekar på 
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hakkorset, uniformerna konnoterar ett hierarkiskt samhälle och belyser skillnader i 

samhällsklass (Fiske 1997, 119). Ett annat tecken i konstverket är den vita rektangulära 

formen som illustrerar endera bråk, ett fall eller hot som kan indikera på en negativ och 

kanske rentav våldsam betydelse. Betydelsen av bråket, fallet eller hotet kan syfta på olika 

logiska samband och kulturell bakgrund, det jag som forskare ser i detta konstverk kanske 

betyder något annat för vad andra ser och tycker (Eriksson och Göthlund 2012, 43).  

 

Dessa svartvita figurer som målats på bordet har positionerats i ett underliggande läge utifrån 

betraktarens perspektiv, då individerna från svenska staten har ett maktövertag över detta 

vinterlandskap eller en del av Sápmi. Detta kan konnoteras till Sunnas konflikt med 

Länsstyrelsen i Norrbotten. Den svarta figuren som har den svenska statens blickar på sig, 

kan föreställa att ta problemet i sina egna händer, det vill säga, hen ignorerar staten. En annan 

koppling kan vara att samerna måste hålla sig på sin mark och göra sysslorna som de måste 

fortsätta med även om resurserna är snåla, medans staten krymper deras marker med flera 

gruvor och andra industriella projekt, vilket kan minimera samernas kultur att överleva. 

Anders Sunnas budskap i konstverket kan speglas i hans uppsats: ”den stat som styr över 

folket och har makten över mindre grupper har också makten att skapa splittringar i den 

mindre gruppen” (Sunna 2009, 16). Det kan tolkas till att staten är militärerna och styr över 

folket, det svenska folket, har makten över mindre grupper, det vill säga, den samiska 

gruppen. Denna tolkning kan speglas till det postkoloniala begreppet, efter den koloniala 

epoken där tidigare kolonier blivit självständiga stater, vilket i sin tur kan ifrågasättas. Dessa 

koloniala strukturer från tidigare självständigheter har följt med i den postkoloniala eran som 

gör begreppet flytande och dess position av indirekt kontroll. Detta kan tyda på en 

kvardröjande imperial hierarki och har fått benämningen ”nykolonialism” och kopplas till 

Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” (Loomba 2005, 21). ”På samisk mark i Sverige är 

det svensk makt som gäller”, Sunna menar att kolonialismen har lämnat efter djupa sår inom 

den samiska befolkningen som ännu inte har läkt och detta påverkar utvecklingen och 

stärkandet av den samiska konsten och kulturen (Sunna 2009, 16). Loomba menar att de 

vetenskapliga ideologierna under 1800-talet blev grunden för den europeiska synen på 

kunskap och vetenskap, detta blev kopplad med kolonialismen och det västerländska 

kunskapssystemet blev format av koloniala diskurser (2005, 70-71). Detta kan spegla 

okunskapen om den samiska kulturen i den svenska staten och samhället. 
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Staten har i sin tur skapat splittringar inom den samiska gruppen, vilket kan konnoteras till 

den vita rutan med gruppen som tycks mobba den halvliggande som i sin tur konnoterar till 

den splittrade samiska gruppen. Budskapet kan också tolkas som att den samiska kulturen 

behöver mer stöd och visar det genom konsten. Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” är 

avsett och fungerar som aktivistisk konst, där Sunna också försöker tänja på den estetiska 

gränsen och experimenterar med olika sorters material, vilket har analyserats i denotationen 

ovan (Felshin 1995, 19). I avsnitt 3.1 återkommer jag med slutsatser om tolkningen av verket. 

2.3 Analys och tolkning av resultatet 

I detta avsnitt presenteras stödet till den samiska konsten och kulturen från kulturpolitiken, 

regionerna Norrbotten, - Västerbotten-och Jämtland-Härjedalen samt Sametinget. Här 

besvaras fråga tre i frågeställningarna. Nedan kommer idéanalysen med idealtyper och 

dimensioner presenteras. Skot-Hansens tre rationaliteter som idealtyper och därefter följer 

hur kulturbegreppet används med hjälp av dimensionerna konstnärligt-smalt och 

antropologiskt-brett.  

2.3.1 Kulturpolitikens stöd och kulturbegrepp 

 

Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. 

Utgångpunkten är att kulturen ska värnas och vara fri och målen ska stödja konstnärligt 

skapande och förnyelse, kulturell mångfald, bidra till alla människors delaktighet i kulturlivet 

och främja det levande kulturarvet (Prop. 2009/10:3, 1). De kulturpolitiska målen främjar 

också regionernas och kommunernas samverkan för kulturfrågor för ett ökat kulturellt 

engagemang, målen är följande: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur (Tid för kultur 2009/10:3, 26). 

 

Enligt förordningen 2012:515 och §3, ska Statens kulturråd motsvara uppdraget av 

Regeringen att fördela de regionala medlen för att bidra med kultur- och konstområdens 

utveckling i landet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturpolitikens motivering 

för stödet till kultur- och konstområdet speglar en humanistisk-, sociologisk och instrumentell 

rationalitet. ”Främja allas möjlighet till kulturupplevelser” visar den instrumentella 

karaktären via upplevelsefunktionen, ”bildning” karaktäriseras utifrån det humanistiska målet 
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och funktionen. Målet ”att utveckla sina skapande förmågor” och att främja ett levande 

kulturarv utgör en sociologisk motivering utifrån att Sveriges befolkning ska utveckla sin 

egna kreativa förmåga (2009/10:3, 26). Det går inte att bortse från den tydliga 

överlappningen, målen ska dock kunna tillämpas på lokal, regional och den nationella nivån. 

 

Kulturbegreppet skiftar mellan kulturpolitikens målformuleringar och motiveringen till stödet 

för den samiska kulturen. I den kulturpolitiska kontexten karakteriseras dimensionen 

konstnärligt, det professionella utövandet är en central del, där kvalitet och villkor är ofta 

benämnda begrepp i kulturpolitiken. 

 

Under bidragsåret 2017 fördelade kulturrådet cirka 17,9 miljoner kronor, till samiska 

kulturverksamheter, kulturfestivaler, utställningar och litteratur samt tidskrifter, exempelvis 

Samefolket (Kulturrådet 2017, 5). Kulturrådet ger bidrag till projekt och verksamheter, 

exempelvis samiska kulturverksamheter. 7,3 miljoner kronor fördelades till 

kulturverksamheter och 2,5 miljoner kronor till kulturprojekt. Verksamhetsbidraget kan sökas 

av nationella minoriteter och urfolket samerna. Ansökningarna ska syfta till att ”stärka, 

utveckla och synliggöra eller på annat sätt” främja respektive minoritets och samisk kultur 

(Kulturrådet 2017, 8). De fördelade projektbidragen under 2017 var totalt 2 035 000 kronor 

till nationella minoriteter i Sverige och urfolket samerna (ibid, 12). Kulturrådet hade under 

året 2017 svårt att bemöta behovet och efterfrågan hade dessutom ökat, därför ansågs det 

önskvärt att förhöja och förstärka regeringens bidragsmedel från och med år 2018 

(Kulturrådet 2017, 13). Stödet till nationella minoriteter och samisk kultur kan indikera 

sociologisk motivering där den egna utvecklingen, en bekräftelse genom kulturen och 

föreningslivet ger ett ökat deltagande. 

 

Enligt regeringen beräknas stödet till det samiska folket öka stödet till det samiska folkets 

kulturverksamhet med 10 miljoner kronor med start från år 2018. Utifrån de kulturpolitiska 

målen, lyder motiveringen för att stödja den samiska kulturen att stärka, utveckla och 

synliggöra samernas kultur (Prop. 2017/18:1, 34). Detta stöd möjliggör i sin tur för samerna 

att själva kunna förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet. ”Regeringen vill därför 

stärka Statens kulturråds och Sametingets bidragsgivning” (Prop. 2017/18:1, 34). 

Sametinget och kulturrådet har löpande kontakt eftersom det ger nya kunskaper och förslag 

som kan förbättra hur bidrag till exempelvis samisk kultur kan främjas inom ramen för 

myndighetens uppdrag (Kulturrådet 2017, 22). Kulturbegreppet kan indikera ett 
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antropologiskt begrepp, exempelvis samernas levnadssätt. Kulturbegreppet inom den 

sociologiska rationaliteten breddas och strävar mot att skapa god livsmiljö där kulturformer 

frigörs genom att vidga deltagandet i eget skapande. Antropologiska kulturbegreppet 

förankras även i kulturpolitiken kanske explicit till den samiska kulturens levnadssätt, och 

implicit i kulturpolitiska målen.  

2.3.2 Region Norrbotten, Västerbotten och Jämtland-Härjedalen stöd och 

kulturbegrepp 

 

Region Norrbotten 

Kulturplanen för Norrbotten 2018–2021 omfattar såväl den svenska som den samiska 

kulturen. I kulturplanen finns det ett fokus på de nationella minoriteterna9 och samerna som 

urfolk. I region Norrbotten har det arbetats fram en övergripande ”masterplan10” som avser 

behandla regionens kulturområde i stort och bl.a. en kortfattad redogörelse för kommunernas 

kulturverksamheter, men också för att många delar av statliga medlen ingår i 

samverkansmodellen11 (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 1).  

Under året 2016 fattades beslut inom regionen om en strategi för frågorna och 

överenskommelse angående samerna och de andra nationella minoriteterna, samtidigt anses 

den samiska kulturen och näringen vara rikt representerad och en resurs för en arktisk livsstil, 

samt ett bidrag till den regionala samhällsutvecklingen (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 

2). Detta stöd motiveras utifrån den instrumentella rationaliteten, där målet är att synliggöra 

och att konsten och kulturen används som medel för samhällsutveckling. 

 

De nationella minoriteterna och samerna ”är en direkt mångfald som är ständigt närvarande, 

men också behöver stödjas”, vilket regionen jobbar aktivt med för att förhindra risker för 

konflikter som bl.a. rör sig över gränserna. För att förhindra konflikterna införs utbildning, 

mångfaldsdagar och kulturprojekt för att främja inkludering (Norrbottens kulturplan 2018–

2021, 8–9). Utifrån Skot-Hansens modell kan en viss humanistisk rationalitet skildras, det 

motiveras genom att bildning används för att stärka demokratin som en funktion men också 

som ett mål. 

 

                                                
9 De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (Norrlands kulturplan 

2018–2021, 17). 
10 Ett begrepp som använts i kulturplanen av regionen. 
11 Samverkansmodellen i en region är till för att bredda utrymmet för regionens prioriteringar samt förändringar 

inom konst- och bildområdet enligt Norrbottens kulturplan (2018–2021, 1).  
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Gällande minoriteterna och samerna har regionen beaktat en utveckling inom konstområdena, 

det vill säga, en utveckling som lyfter respektive minoritetsidentitet och använder den i det 

konstnärliga uttrycket som präglas av erfarenheter och historia men också ifrågasätter 

normer, koloniala perspektiv. Detta, enligt Norrbotten, är en aktiv rörelse som strävar efter att 

ta tillbaka sin kultur, vilket regionen stödjer för att också öka kunskapen om de nationella 

minoriteterna och samerna i majoritetssamhället (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 17). 

Utifrån denna motivering kan en sociologisk rationalitet kopplas till viljan att låta samernas 

initiativ till eget skapande och uttryck leda till frigörelse. Här uttrycks den konstnärliga 

dimensionen, men inte i relation till kulturbegreppet, utan till uttryck. Regionen benämner 

den samiska kulturen utifrån ett antropologiskt kulturbegrepp, då den samiska kulturen 

betraktas som ett samiskt levnadssätt och inte utifrån de klassiska konstarterna. 

 

I regionen finns förvaltningskommuner som arbetar med de nationella minoriteterna och 

samerna eftersom de har särskilda rättigheter, genom att skapa strukturer och förutsättningar 

för att verka på lokal nivå, där också regionen stödjer arbetet utifrån överenskommelse med 

såväl minoriteterna och i samråd med samerna (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 18).  

Den samiska kulturen är en resurs inom turism och besöksnäringen i Norrbotten, en 

målsättning har genomförts för att öka möjligheten för bättre villkor som företagare och 

inflytandet av det samiska konsthantverk i kulturyttringarna tillsammans med 

Sameslöjdstiftelsen (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 22–23).  

 

Vidare inom museum och arkiv, Ájtte är ett svenskt- och samemuseum och är dessutom 

huvudmuseum för den samiska kulturen, år 2018 fick museet en ny basutställning med 

Duodjitema, där nya digitala tekniker infördes ”för att förmedla fördjupad kunskap” om den 

samiska kulturen (Norrbottens kulturplan 2018–2021, 54). Genom att förmedla fördjupad 

kunskap om samers kultur finns en koppling till både den sociologiska och humanistiska 

motivationen, eftersom bildning används för att stärka demokratin. Här kan också det breda 

kulturbegreppet tillämpas då återigen stärkandet av demokratin indikerar en sociologisk 

motivering. 

 

Region Västerbotten 

En ny kulturplan eller styrdokument för 2020–2023 skall vara färdig i slutet av augusti 2019 

enligt region Västerbottens hemsida. Den nuvarande kulturplanen sträcker sig från 2016 till 

2019. Regionens främsta kulturpolitiska mål är att främja möten mellan olika kulturer och 
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synliggöra mångfalden i regionen (Västerbotten kulturplan 2016–2019, 17) som berör den 

samiska kulturen, och några områden är följande: 

o ”främja nya projekt och initiativ där personer med annan etnisk eller kulturell 

bakgrund är delaktiga och har inflytande i det regionala kulturlivet” och,  

o ”stärka och utveckla förutsättningar för samisk kultur och kulturarv samt övriga 

nationella minoriteters kultur genom bland annat samarbeten och projekt” 

(Västerbotten kulturplan 2016–2019, 17). 

 

Inom utvecklingsområde för kulturfrämjande verksamhet, är målet att stärka och belysa den 

samiska kulturen (Västerbotten kulturplan 2016–2019, 29). I de regionala kultur- och 

konstområdena inryms den samiska kulturen-, näringen och levnadssättet. Under rubriken 

”samisk kultur” ska regionen stärka och utveckla den samiska kulturens förutsättningar, det 

vill säga, synliggöra samiskt konstnärskap samt konstnärligt skapande i samtliga kultur- och 

konstområdena men också ett behov att stärka samverkan mellan sameföreningarna i länet 

(Västerbotten kulturplan 2016-2019, 20). Region Västerbotten ”ser ett behov att stärka och 

utveckla förutsättningar för den samiska kulturens utveckling”, regionen motiverar vidare, att 

synliggöra samiskt konstnärskap (Västerbotten kulturplan, bilaga, 20). Denna motivering 

indikerar instrumentell legitimering, då målet är att synliggöra den samiska kulturen, bl.a. 

Kulturhuvudstadsåret 2014 har gett regionens kulturliv en ”framskjuten position” (ibid, 20). 

Det tyder på sociologiska motiveringar, samisk kultur och konst i Västerbotten, stödet till 

samernas konstnärliga utveckling, det eget skapande och fritt uttrycka sig i sitt konstnärskap. 

 

I kulturplanen redogörs det utvecklingsstrategier för den samiska kulturen i främst 

mångfalds- och kulturarvsområdena. Till skillnad från Norrbottens kulturplan har 

Västerbotten en bred filmkultur, där exempelvis ”Sameblod” producerades. År 2014 blev 

Umeå kommun Europas kulturstad som har belyst den samiska kulturen nationellt som 

internationellt, med bland annat utställningen ”Åtta samiska konstnärer” på Bildmuseet där 

Anders Sunna var en av konstnärerna (umea2014.se). Efter 2014 blev den samiska kulturen 

belyst och har utgjort en betydande del inom kulturlivet i Västerbotten, eftersom kulturplanen 

snart ersätts med en ny, blir det svårt att jämföra med de nyare kulturplanerna från Norrbotten 

och Jämtland-Härjedalen.  

 

Det finns tendenser att kulturbegreppet explicit finns i kulturplanen med inriktning till samisk 

kultur. Det första är konstarterna inom samisk kultur, det vill säga, jojk, konsthantverk, dans, 
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teater och film. Vidare beskrivs duodji som identitetsstärkande, samisk idrott, - media, - språk 

och näringar samt samiska levnads- och förhållningssätt (Västerbotten kulturplan 2016-2019, 

bilaga, 14). Konstbegreppet finns inte med, men dyker upp i avsnittet ”samisk kultur”. Där 

beskrivs konst som kulturarv och ”utgör betydande inslag i regionens kulturliv” (Västerbotten 

kulturplan 2016–2019, 20). Det framgår en otydlig bild vad samisk konst räknas till, det 

indikerar det antropologiska medan den konstnärliga dimensionen används främst i regionens 

utvecklingsområden och verksamhetsområden (Västerbotten kulturplan 2016–2019, bilaga, 

20). 

 

 

Jämtland-Härjedalen  

 Regionen ser ett behov av att utveckla mötesplatser och att tillgängliggöra kulturen till 

samtliga individer i länet. I regionen finns sex kommuner som jobbar med samers särskilda 

rättigheter och krav på att främja den samiska kulturen, samtliga verksamheter ska 

möjliggöra samisk kultur till delaktighet och inflytande, vilket också utgör en viktig del av 

regionens historia och samtiden (Kulturplanen J-H 2019–2022, 12). 

 

Region Jämtland-Härjedalens insats till den samiska kulturen, främst sydsamiskan, ska 

prioriteras och stärkas, bl.a. inom utvecklingsområdet konst (Kulturplanen J-H 2019–2022, 

18). Regionen arbetar också med normkritik för att främja jämlikhet och inkludering, det 

handlar om att praktisera kunskapen att faktorer som i den här studiens fall handlar om 

etnicitet, att bryta normativa föreställningar (ibid, 18). Gaaltije tillsammans med regionen 

arbetar för den sydsamiska utvecklingen, att synliggöra samisk konst och kultur och 

konstnärligt skapande. I kulturplanen redogörs för viktiga prioriteringar och insatser för att 

stärka, bevara och ”revitalisera” det samiska kulturarvet tillsammans med verksamheter inom 

biblioteks- och arkivföreningarna och samiska organisationer (Kulturplanen J-H 2019-2022, 

40). Till skillnad från de andra kulturplanerna prioriteras den sydsamiska kulturen och 

stiftelsen som förvaltar och bygger upp är Gaaltije, stiftelsen ska fungera som ett nav för den 

sydsamiska kulturen i samhället (ibid, 41). Det sydsamiska samhället och kulturen ska funka 

som ett kulturcentrum som är öppet för allmänheten och bidra med kunskap om den 

sydsamiska kulturen. Gaaltije och turistnäringen utdelar tillsammans med regionen 

kulturpriser och stipendier till konstnärer och artister med samisk bakgrund (ibid, 41).  
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Kulturplanens motiverande stöd till sydsamisk kultur genomsyras av sociologisk och 

instrumentell legitimitetsgrund. Genom att bidra till möjlighet till eget konstnärligt skapande 

genom den sydsamiska kulturen, är ett sociologiskt förhållningssätt. Fokuset och 

prioriteringar till sydsamiska kulturen motiveras genom att främja det sydsamiska samhället 

och ett aktivt föreningsliv där samer kan delta och utveckla den sydsamiska konstnärliga 

förmågan. Den instrumentella motiveringen är framträdande, stödet till att synliggöra den 

sydsamiska konsten och kulturen. Gaaltijes stöd bidrar med en mötesplats för samer och 

event för samiska organisationer och anordnar utställningar som riktar sig främst till samer 

och andra urfolk, med samiska konstnärer eller urfolkrelaterade artister och konstnärer. 

Gaaltije har också funktionen att verka som en mötesplats för samer, men även regionens 

invånare och turister för information om den sydsamiska kulturen vilket indikerar på en 

instrumentell motivering. 

 

I kulturplanen uttrycks det den konstnärliga dimensionen av kulturbegreppet, där den 

sydsamiska kulturen beskrivs vara konstarter, men den antropologiska dimensionen uttrycks 

implicit när sydsamiska kulturen utgör regionens historia och samtiden. 

 

2.3.3 Sametingets stöd och kulturbegrepp 

 

Sametinget, Handlingsprogram 

Sametinget är en myndighet som förvaltar såväl som rennäringen som den samiska kulturen, 

vilket omfattar politiska beslut samt ansvaret som myndighet. De samiska kulturfrågorna är 

utspridda i ett antal statliga myndigheter, bland annat Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och 

Länsstyrelserna samt Regionerna i Norrbotten (Handlingsprogram 2018–2021, 6). 

I handlingsprogrammet innehåller Sametingets kulturpolitiska mål för åren 2018–2021 där 

två delmål formuleras och ska genomsyra alla verksamheter och projekt. Därtill finns åtta 

kulturpolitiska mål inom ramen för den politiska inriktningen för samiska projekt och 

verksamheter där sametinget har rollen som avser att prioritera (handlingsprogrammet 2018–

2021, 13). Inom det samiska perspektivet är erkännandet av urfolksrättigheter en 

betydelsefull del gällande jämlikhetsfrågor men också diskrimineringslagen (2008:567) för 

att främja allas lika rättigheter (Handlingsprogram 2018–2021, 14).  

 

Sametingets åtta delmål gäller (1) traditionella samiska kulturuttryck och kulturutövande, (2) 

kvalitativa och innovativa samiska kulturuttryck och kulturutövande, (3) samverkan och 
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dialog, (4) barn och unga, (5) levande språk, (6) traditionell kunskap, (7) kulturinstitutioner, 

föreningar och organisationer och (8) ett naturnära levnadssätt som utgör viktiga kulturbärare. 

 

Vi är samer och vi vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller mindre än andra folk i världen. 

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

har under historiens lopp funnit vår bärgning och levat i Sápmi, och vi äger en kultur som vi vill skall 

utvecklas och leva vidare.12  

  

I Sametingets handlingsprogram finns detta citat i början som utgör bakgrunden i 

programmet, citatet visar också en stark sociologisk legitimeringsgrund, målet är att frigöra 

sig genom att ta initiativet från det samiska samhället och den samiska kulturella demokrati 

förverkligas, genom aktivt deltagande i olika konst och kulturformer ”som vi vill skall 

utvecklas och leva vidare” (Handlingsprogram 2018–2021, 4). 

 

Enligt SOU 2002:77 beskrivs Sametingets roll inom den samiska politiken samtidigt som de 

styrs under regeringen, men sedan Sametinget grundades har samerna fått en starkare folkrätt, 

som i sin tur har lett till en rätt av kulturell autonomi och det resulterar i ett visst folkstyre 

(SOU 2002:77, 10). I och med detta självstyre kan Sametinget fortsätta att utveckla kulturen 

och samverka med berörda regioner i Sápmi. Något som Sametinget vill är att utöka resurser 

till den samiska kulturen för att bibehålla, utveckla och stärka den samiska kulturen, och 

eftersom myndigheten fortfarande inte fått ett fullt ansvar gällande den samiska kulturen, 

kulturarvet och miljön finns fortfarande en strukturell diskriminering av samernas förmåga att 

kunna ta ansvar för sin egna kultur (SOU 2002:77, 6). 

 

Handlingsplanen genomsyras av en sociologisk rationalitet, men också instrumentell eftersom 

Sápmi samarbetar med andra urfolk i omvärlden och strävar efter att synliggöra den samiska 

kulturen. Den sociologiskt motiverade stödet genomsyras främst i det ovannämnda citatet, 

men också i de åtta delmålen där kulturutövande som eget skapande och samverkan och 

dialog beskrivs som strategi och funktion. 

 

Sametinget återger UNESCO:s deklaration om kulturell mångfald (2001) och definierar 

kulturbegreppet ”som en samling säregna, andliga, materiella, intellektuella och 

känslomässiga drag i ett samhälle eller en grupp” vilket speglar den antropologiska 

                                                
12 Översättning från (Sametingets handlingsprogram 2018–2021, s.4) Sámiid VII konfereansa, 11.-14. 8. 1971, 

Váhčiris/Jiellevárre 
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dimensionen, därefter anges konst och litteratur, vilket speglar den konstnärliga dimensionen 

(Handlingsprogram 2018–2021, 13). Sedan fortsätter definieringen av kultur som ett 

”levnadssätt, sätt att leva samman på, värdesystem, traditioner och tro”, vilket återgår till den 

antropologiska dimensionen. Det finns en blandning av båda dimensionerna, men den 

antropologiska dimensioner utgör majoriteten, inte bara i definitionen utan i 

handlingsprogrammet. 

3 Slutsatser och diskussion 

3.1 Slutsatser 

 

Vilka budskap förs fram i Anders Sunnas konst och hur uppfattar han att hans samiska 

ursprung och identitet har påverkat hans konstskapande? Resultaten visar att Anders Sunna 

använder sig av samiskt politiskt budskap och vill synliggöra det som inte syns utåt sett i det 

svenska samhället och internationellt. Sunnas samiska ursprung och identitet har utvecklats 

sedan ung ålder från traditionella samiska motiv till att spegla hur det är i verkligheten, 

konflikten mellan Sunnas familj och staten är en av de största orsakerna som har påverkat 

hans konstskapande. Hans identitet och samiska ursprung är något Sunna inte gömmer i sin 

konst, utan delar med sig av sin vrede och skildrar sin bakgrund i konsten, vilket indikerar 

konstaktivism. 

 

Hur förhåller sig Anders Sunnas konst till verk av samiska konstnärer som var aktiva i Alta-

konflikten? Anders Sunnas konst relateras till Alta-konstnärerna då det handlar om protester 

mot den svenska respektive norska statliga övermakten. Sunna tar sitt konstnärskap till nästa 

nivå, den är mer aggressiv och inger ett visst obehag för att uppmärksamma allvaret i sin 

aktivistiska konst.  

 

Hur är stödet till den samiska konsten i den statliga kulturpolitiken, den regionala 

kulturpolitiken och Sametinget motiverat och utformat och vilket kulturbegrepp använder 

man sig av? Studien har visat att den samiska kulturen ses som en del av de tre regionerna, 

Jämtland-Härjedalen skiljer sig mot de andra då sydsamiska kulturen prioriteras och stiftelsen 

Gaaltije har funktionen som en mötesplats för sydsamiska kulturen men också förmedla 

information till turister och regionens invånare. Västerbottens kulturplan förnyas snart, men 

utifrån hur Norrbotten och Jämtland-Härjedalen har motiverat respektive stöd till den samiska 
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kulturen kan det inte skilja sig så mycket. Regionerna kan tyckas motivera sina bidrag till den 

samiska kulturen på relativt liknande sätt, att stärka, utveckla och bevara är några 

nyckelbegrepp för stödet till den samiska kulturen. Främja föreningslivet för deltagande och 

eget skapande och utvecklande genom kulturen är ett sociologiskt förhållningssätt. En annan 

motivering som skildras i kulturplanerna är att synliggöra den samiska kulturen, och främja 

den samiska kulturen för regionens utveckling. Dessa argument motiveras instrumentellt. 

Kulturpolitiken motiverar humanistisk, - sociologiskt- och instrumentellt på nationell nivå, 

stödet till samisk kultur kan tyckas motiveras sociologiskt, men även tendenser på 

humanistisk motivering, bildningen till barn och unga av det samiska språket. Regionerna och 

kulturpolitiken har främst använt den konstnärliga-smala dimensionen, medans Sametinget 

använt den antropologiska-breda. 

 

3.1.2 Sammanfattning 

Peter Duelund diskuterar problem som den samiska kulturpolitiken möter med den statliga 

kulturpolitiken, konstbegreppet och kulturbegreppet (2003, 423-424). Duelund menar att 

konstbegreppet definierades som estetiskt och konstnärligt utifrån den moderna eran. 

Kulturbegreppet däremot används för att definiera en nations identitet och kollektiva 

värderingar. Här blir det också oklart var en linje kan dras mellan konst och kultur (ibid, 

424). Cynthia Freeland menar att konstbegreppet är svårdefinierat och enligt Kants idéer om 

människans kategorisering, kan det tyckas instämma i denna studien, att människan har en 

förmåga att sätta etiketter omedvetet (2006, 24). Det har resulterat i att konst- och 

kulturbegreppet används och definieras olika inom olika nivåer, det vill säga, från statlig till 

regional nivå i denna studie, vilket skapar en spänning mellan aktörerna. Sametinget 

diskuterar konst och kultur utifrån den antropologiska betydelsen, medans den statliga 

kulturpolitiken diskuterar utifrån den konstnärliga och estetiska betydelsen. Regionerna tycks 

pendla mellan dessa betydelser, ett ben i den statliga kulturpolitiska och det andra benet i det 

samiska kulturpolitiska konst och kulturbegreppet. Detta kan orsaka missförståelse i den 

kulturpolitiska diskursen mellan aktörerna på såväl statlig som regional nivå, gällande olika 

uppfattningar av konst och kulturbegreppet. 

 

Analyserna av kulturplanerna, handlingsplanen för Sametinget och de nationella 

kulturpolitiska målen skildrar olika motiveringar för stödet till den samiska konsten och 

kulturen. Hur det samiska konst och kulturbegreppet definieras, kan också i sin tur påverka 
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stödet. Den samiska konst och kulturen stöds främst utifrån sociologiska och instrumentella 

motiveringar, dels som en kraft för regional utveckling, dels att stärka och utveckla den 

samiska konsten och kulturen från samtliga aktörer, dvs, den statliga, regionala och från 

Sametinget. Även en humanistisk motivering skildras, men inte i lika stor utsträckning som 

sociologiskt och instrumentellt. 

 

I Anders Sunnas målning ”30 km tvång”, ur ett kulturpolitiskt perspektiv, kan en annan 

relation till samernas konst och kultur och rennäringen urskiljas. I den svenska statens 

motiveringar verkar det finnas motsättningar och olika viljor avseende relationen till den 

samiska konsten och kulturen. Händelser inom rennäringen kan påverka även den samiska 

bildkonstnären som både renskötare och renägare, vilket gestaltas genom Anders Sunnas 

konst. Stödet från den nationella kulturpolitiken har som mål att bevara, stärka och utveckla 

den samiska konsten och kulturen, medans en annan del av den svenska staten verkar ha en 

annan motivering för att utveckla Sveriges marker i norr som sträcker sig över Sápmi. 

 

3.1.3 Diskussion 

Denna studie har ändrat både syfte och frågeställningar ett antal gånger, frågorna var för 

diffusa och syftet för stort. Dessvärre resulterade tidsbrist i omskrivning av stora delar av 

studien, bl.a. byta ut tidigare forskning, ta bort och tillägga teorier samt metod.  

 

I studien har den innehållsliga idéanalysen med analysverktygen dimensioner och idealtyper 

gett ett översiktligt resultat, hur stödet till den samiska kulturen motiverats från respektive 

kulturinstitutioner. För framtida forskning är det möjligt att studera flera kulturaktörers 

uppfattning av kulturbegreppet. Det hade varit intressant att undersöka hur tre olika 

kulturaktörer uppfattade konstverket ”30 km tvång” av Anders Sunna och hur man använder 

sig av kulturbegreppet i samband med hur den samiska kulturen motiveras. Kulturaktörerna 

kunde vara Kulturrådet, Region Norrbotten och Region Jämtland-Härjedalen. Region 

Norrbotten skulle svara för den nordsamsamiska argumentet och Jämtland-Härjedalen för den 

sydsamiska. Det hade också varit intressant att tillägga två samtida konstnärer att intervjua 

(den ena som inte sett konstverket ”30 km tvång” och konstnären Anders Sunna), det skulle 

ge ytterligare ett perspektiv till studien. En annan metod att tillämpa skulle vara 

bildelicitering under ena intervjun och sedan föra en fördjupad diskussion kring 
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uppfattningen av samisk kultur, kulturbegreppet i en kulturpolitisk kontext med båda 

konstnärerna. 

 

Kulturbegreppet har varierat från Sametinget, till regionerna och den nationella 

kulturpolitiken. Kultur rör sig mellan dessa institutioner, men flera samiska begrepp som 

definierar vad samisk konst är skulle kunna tillämpas i en större omfattning än vad det gör 

idag. Dimensionen konstnärligt eller estetiskt i en samisk kontext varierar inom de olika 

samiska dialekterna i Sápmi, exempelvis södra och norra Sápmi. Harald Gaski menar att 

inget begrepp, ur ett urfolksperspektiv, kan existera i ett vakuum. Vidare menar Gaski att det 

samiska begreppet estetetik definieras i en bredare betydelse, medans den västerländska 

ordboken definierar estetik i en begränsad och smal utsträckning (Aamold och Haugdal (red.) 

2017, 188). Enligt Gaskis förklaring kan kulturbegreppet i ett samiskt sammanhang uppfattas 

som en större bredd och mening, inte bara konstarterna utan den materiella grunden för den 

samiska kulturens existens. Till skillnad från det samiska kulturbegreppet, syftar den 

nationella kulturpolitiken på dimensionen det konstnärliga kulturbegreppet utifrån de 

kulturpolitiska målen, exempelvis de klassiska konstarterna- musik, skönlitteratur, bildkonst, 

arkitektur. Den semiotiska bildanalysen på Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” har gett 

en fördjupad förståelse för Sunnas konflikter, men också utifrån ett samiskt aktivistiskt 

perspektiv i en kulturpolitisk kontext. Där har Gaski och Kappfjell samt Peter Duelund gett 

en förtydligande bild hur stödet till samisk kultur fördelades i början av 2000-talet och 

utvecklingen har gått åt rätt håll men kulturpolitiken i Sverige har fortfarande arbetsuppgifter 

att utföra och en konvention att skriva på. Men samtliga politiker måste vara eniga om 

beslutet, vilket kan ta ytterligare tid. Den samiska kultur- och samhällstidskriften Samefolket 

var närvarande under det kulturpolitiska toppmötet i Umeå, mars 2019. Bland ett hundratal 

deltagare fanns bl.a. Anders Sunna och kulturministern Amanda Lind (Larsson 2019). Det 

diskuterades om det nuvarande stödet för samisk kultur, idag ligger stödet på 17 miljoner 

kronor, vilket inte är nog för att kulturinstitutionerna ska kunna vara autonoma. Stödet till 

Sametinget utgör 23 miljoner, men behöver ökas ytterligare (Larsson 2019). Paneldebatten 

kom fram till att orsaken till underfinansieringen är okunskapen om samisk kultur. Men det 

finns okunskap från båda håll, den ena från kulturdepartementet och den andra från 

Sametinget som behöver mer kunskap om statistik och forskning kring kulturarbetarnas 

behov inom samiska kulturinstitutioner (Larsson 2019). Det påbörjades planeringar för 

kompetensutbildningar tillsammans med svenska filminstitutet för att öka förståelsen och 

kunskapen om samisk kultur (Larsson 2019).  
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I samtida Sverige har det sannerligen uppstått en våg av intresse för samisk konst och kultur, 

däribland bildkonstnärerna och framförallt bildkonstnären Anders Sunna med sina starka 

politiska budskap i sin konst. Skärningspunkten har förändrats till plural, under analysen av 

konstverket, och idéanalysen av styrdokumenten för respektive kulturinstitutioner. 

Skärningspunkten är mellan dåtid och nutid både i konstverket och andra samiska konstverk, 

men också skärningspunkten mellan den samiska kulturen och den svenska kulturpolitiken, 

där stödet har resulterats i för lite. Den här studien har blivit en utgångspunkt för vidare 

forskning, då intervjuer hade gett ett mera aktuellt resultat. Eftersom region Västerbotten får 

en ny kulturplan i augusti, skulle intervjuer från varje region kunna genomföras avseende hur 

de ser på stödet till samisk kultur och hur de förhåller sig till kulturbegreppet.  

 

Idag finns en omfattande grupp samiska aktivister som använder konsten och kulturen som 

ett verktyg för sin rättkamp och står tillsammans för att den samiska utvecklingen inte ska gå 

under. Exempelvis protesterna i Gállok, Alta-konflikten, rennäringen och tvångsflyttning som 

många samiska konstnärer delar, bl.a. Anders Sunna och Britta Marakatt-Labba. Anders 

Sunna och Alta-konstnärerna har med hjälp av konsten belyst de samiska frågeställningar och 

kan vara ett sätt att väcka den offentliga debatten såväl nationellt som internationellt. Harald 

Gaski ger ett annat exempel på konstnären Nils-Aslak Valkeapää som vann Nordisk Råds 

litteraturpris och frågar retoriskt hur konst kan fungera som en dörröppnare i politiska 

sammanhang, eftersom priset drev fram samiska frågor snabbare i media än politikens förslag 

hade lyckats med (Gaski och Kappfjell 2002, 95). Anders Sunnas konstverk ”30 km tvång” 

blev inköpt av Moderna Museet i Stockholm nästan precis innan denna studie påbörjades. 

Inköpet är inget litteraturpris men flera samiska konstverk har börjat bli inköpta av statliga 

institutioner som i sin tur uppmärksammar de samiska frågorna offentligt från lokala till 

internationella brukare. Detta kan kanske driva de samiska frågorna snabbare, inte bara i 

media men också höja kunskapen hos den svenska befolkningen om den samiska kulturen.  

 

 

Jag tycker att det är intressant att prova hur långt man kan gå. Det finns de som tycker att jag inte ska 

vara så brutal, att jag ska tona ner målningarna. Men svenskar i allmänhet vet så otroligt lite om samer 

att man måste vara övertydlig för att budskapet ska gå fram (Samer.se, 4239). 

 

Slutligen utifrån citatet ovan kan Sunnas konst tolkas som ett uttryck för den samiska 

kulturens livsvärden, men också som en del av en politisk process, att använda sin konst som 
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en väckarklocka för att få människor intresserade av den samiska kulturen. En reflektion är 

att människor har endast fått ett perspektiv angående samerna, genom den svenska staten, 

myndigheter och rasbiologin under tidigt 1900-tal (samer.se, 1028). Men förhoppningsvis 

börjar det vända, med hjälp av samtliga samiska konstnärer med deras respektive aktivistiska 

konst. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

“30 km tvång” (2013) av Anders Sunna.  

Måleri och collage på pannå 

Bildmått: 122,5 × 150 cm Yttermått: 122,5 × 150 × 1 cm 

Moderna Museet - Inköp 2019 med medel från Sten Eckedals och Majken Eckedals donationsfond. 

(modernamuseet.se) 
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