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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att jämföra fem intervjupersoners upplevelse av hur samer representeras i 

media med artiklar publicerade i Dagens Nyheter innehållandes något utav sökorden same, 

samer, samisk och samiska.  

Fyra forskningsfrågor och dess bakomliggande faktorer driver studien. De två första frågorna 

vänder sig till intervjumaterialet: Hur upplever intervjupersonerna att samer representeras i media 

och storsamhället? Känner intervjupersonerna att den generella bilden representerar hen 

personligen? 

Svaren där ligger sedan till grund för forskningsfrågor att ställa till artiklarna. Svaren omvandlas 

till teman vilka ligger till grund för en tematisk analys av sex artiklar publicerade i Dagens 

Nyheter: Återfinns de bilder som intervjupersonerna identifierat i DN:s artiklar under 2018? 

Finns det mönster i hur DN skriver om samer? 

Intervjupersonerna vittnade om en förhållandevis enhetlig bild som utgår från en renskötande 

same, med kolt och ett naturintresse. Den andra bilden som de menar nyhetsmedia är ansvarig 

för är ’den missnöjde samen’. Bilderna är smala och är för samer utanför rennäringen svåra att 

känna igen sig i. Samma bilder återkom i DN, där de både befästes och kontrasterades. I den mån 

generella mönster kan utläsas finns det en tendens i DN att välja samernas sida och berättiga 

samiskt missnöje genom att ge historisk bakgrund för konflikter.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to compare five interviewees personal and collective experience of 

representations in media to articles published in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter 

containing the words related to the Sami population (namely: same, samer, samisk and samiska).  

Four research questions and their underlying factors are central to the study. The first two 

concern the interviews: How do the interviewees perceive representations of the Samis in media 

and the majority society? Do the interviewees feel personally represented by that? 

Answers to those questions are converted into themes that form the basis of a thematic text 

analysis of the articles which in turn respond to the other two research queries: Are the images 

painted by the interviewees present in the articles published by DN under 2018? Are there 

patterns in how DN writes about the Samis? 

The interviewees testified to a largely coherent picture of a Sami. Its basis is reindeer herding, 

traditional clothing (kolt) and an interest in nature. Another picture for which they find news 

media being responsible for is the ‘discontent Sami’. The imagery is narrow and hard for Samis 

outside of reindeer husbandry to identify with. The same imagery was present in DN, and were 

both confirmed and contrasted. To the extent to which generalised patterns could be found, 

there was a tendency to chooses the side of the Sami community and to justify collective Sami 

discontent through giving a historic background to conflicts. 
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1.0 Inledning & Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

Sverige har en självbild av ett land som gör gott för mänskliga rättigheter, delar ut bistånd och har 

fram tills nyligen haft en invandringspolitik som varit förhållandevis generös. Vad många kanske 

inte vet är att Sverige har fått kritik av stora människorättsorganisationer för kränkande av 

mänskliga rättigheter. Bland andra FN:s rasdiskrimineringskommitté och Amnesty International 

har kritiserat Sverige för behandlingen av samer. Kritiken som förts fram handlar om 

landrättigheter, kopplat till att Sverige inte ratificerat ILO 169 framtagen hos FN för utökat skydd 

för Urfolk och deras intressen, men också för att staten inte vidtagit åtgärder mot systematisk 

diskriminering (Amnesty International Sverige, u.å.; Aquilonius, 2018). ILO konvention 169 

fastslår bland annat:  

States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for: (a) 

Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as 

distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;…”(ILO, 1989, 

Kapitel 8 del 2) 

Det finns en fin tradition inom Culture studies att värna om demokratiska värden. Att synas i 

media, att ha en röst på plattformar som når alla ses som en demokratisk rättighet inom den 

forskningsgrenen. Media blir ett verktyg för att undersöka maktbalanser. Att bli representerad har 

också ett personligt värde när det kommer till identitetsskapande (Hall, Evans, & Nixon, 2013). 

Representations värde blir fler och fler medvetna om. Flera initiativ som utgår tankar om att vad 

vi ser i media bör bli bättre på att spegla samhället som det ser ut, alltså visa mer mångfald får 

stor spridning exempelvis genom Geena Davies Institute on Gender in Media (2020) och 

Rättviseförmedlingen). Studier om minoriteter i media finns det gott om både i vetenskapliga och 

allmänna miljöer. Forskning på hur minoriteter konstrueras genom en vi mot de-uppställning, 

mot majoriteten exempelvis Brune (2004) och Ellefson (2007). De har gjorts ur ett historiskt 

perspektiv samt med koppling till specifika händelser eller medieformer. Studier om minoriteten 

samer har gjorts i Sverige i förhållande till Gállokprotesterna Lindgren & Cocq (2017) och 

Persson, Harnesk & Islar (2017) genom en analys av twittertrådar respektive material från en 

mängd olika källor (intervju, observationer, textanalyser, etc). En annan studie gjordes i Finland 

om hur samer representerades i en av landets största dagstidningar (Pietikäinen, 2003). 
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Med tanke på mediernas identitetsskapande funktioner är det intressant att undersöka hur samer 

upplever att de representeras i media. Det är just vad den här studien ämnar göra genom fem 

intervjuer. För att inte fastna i subjektiva upplevelser av representationer i media söker de sättas i 

relation till artiklar i DN ifrån samma period då intervjuerna genomförts.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationen av samer upplevs och ser ut. I 

syfte att göra det hanterligt utförs studien i liten skala, fem intervjuer samt en översikt över 

Dagens Nyheters artiklar med sökorden same, samer eller samiska publicerade under 2018 med 

en djupare analys av sex av artiklarna. Uppsatsens omfattning gör att det inte blir ett 

generaliserbart resultat, arbetets slutsatser kan ses som en utgångspunkt för framtida mer 

omfattande studier alternativt som diskussionsunderlag. 

I intervjudelen kan det inte nog poängteras att det är personliga åsikter från fem personer vilket i 

sig inte kan säga något för en hel folkgrupp. Svaren speglar hur intervjupersonerna upplever att 

de som samer representeras svensk media och samhället. Intervjudelen behandlar frågorna: 

• Hur upplever intervjupersonerna att samer representeras i media och storsamhället?  

• Känner intervjupersonerna att den generella bilden representerar hen personligen? 

I vissa fall är det oklart om intervjupersonen hämtat en viss representation av samer från en 

mediebild eller egen erfarenhet, därför breddas den första arbetsfrågan till att inkludera 

storsamhället. 

I textanalysen behandlas artiklarna innehållandes något eller flera utav sökorden same, samer, 

samisk och samiska. Först genom en kvantitativ analys, hur många artiklar har publicerats och 

under vilka genrer i tidskriften (exempelvis ledare, kultursidorna, nyhetsartiklar, etcetera). Sex 

artiklar djupanalyseras för att besvara frågorna: 

• Återfinns de bilder som intervjupersonerna identifierat i DN:s artiklar under 2018? 

• Finns det mönster i hur DN skriver om samer? 

De två delarna förenas till sist i diskussion av eventuella samband mellan intervjupersonernas 

upplevelser, artiklarna och de teoretiska ramverken. I det mötet undersöks sedan möjliga 

anledningar till varför det finns eller inte finns ett samband.   
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1.3 Avgränsningar – Centrala Begrepp  

Media i denna uppsats är att läsa som rikstäckande massmedier, inkluderar tv, radio och tryckt 

press. I den bredaste av bemärkelser står media i förhållande till intervjuerna, intervjupersonen 

har inte behövt precisera var hen hämtat en viss bild. I enstaka fall preciserar de och det är då 

markerat genom att beskriva medietypen, exempelvis tv-program, lokal press eller rubriker i 

tidningar.  

 

1.4 Samer 

En nyckel till att förstå kontexten av både intervjuerna och artiklarna är basala kunskaper om 

samer och samisk historia. Nedan följer en kort översikt som beskriver samernas historiska 

relation med svenska staten samt en överblick av hur det ser ut idag.  

Samerna är ett urfolk, FN:s definition av ordet innebär att folket levt i regionen innan dagens 

nationsgränser drogs (Sametinget). Globalt arbetas det för att urfolk ska få ökad bestämmanderätt 

över de områden de brukar och lever i, vilket bland annat utmynnat i ILO konvention 169, som 

befäster urfolks rätt till land och att involveras i beslut som direkt och indirekt påverkar dem 

(ILO, 1989). Sverige har inte ratificerat den konventionen vilket varit en betydande del i kritiken 

som framförts, från bland annat FN, om hur Sverige behandlar samer (Amnesty International 

Sverige, u.å.). Sverige har dock lagstiftning som skyddar samers rätt till land, bland annat, men till 

följd av årtionden av ’Lapp1 ska vara Lapp’-politik omfattas bara de renägande samerna av 

lagarna, något vi återkommer till nedan (Catomeris, 2004; Ellefson, 2007; Mörkenstam, 1999; 

Sametinget, 2015). 

Samerna är en av fem nationellt erkända minoritetsgrupper i Sverige. Det beräknas finnas ungefär 

100 000 samer i det område som kallas Sápmi och sträcker sig ungefär från Jämtland till de allra 

nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och en bit in i västra Ryssland. Samerna har i 

Sverige blivit bekräftade som urfolk år 1977 och står omnämnda i svensk grundlag som ett eget 

folk sedan 2011 (Persson, Harnesk, & Islar, 2017; Samiskt informationscentrum, u.å.a). 

Normalt beräknas det finnas någonstans mellan 20 000 – 40 000 samer i Sverige. Den lägre 

siffran kommer från en utredning gjord på 1970-talet, den sista folkräkning i Sverige som tagit 

 
1 Lapp är den term som tidigare använts om samer.  Den är idag sedd som föråldrad och rasistisk.   
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hänsyn till etnisk bakgrund. I den högre har man utgått ifrån den lägre men räknat in 

familjemedlemmar samt renlängder2 (Samiskt informationscentrum, u.å.a). 

I röstlängden till Sametinget fanns år 2017; 8766 röstberättigade personer, bosatta över hela 

Sverige och utomlands. Sametinget kom till 1992 och är ett parlament vars 31 ledamöter är 

folkvalda representanter för nio olika partier. Parlamentet har inget egentligt självstyre utan 

fungerar som en expertmyndighet vars primära uppgift är att värna om samiska värden och 

synliggöra samerna (Sametinget, 2019). För att vara röstberättigad måste en identifiera sig som 

same och ha åtminstone en mor- eller farförälder som talade samiska i hemmet.  

Samiskan betecknar inte ett enhetligt språk, det finns flera samiska språk och varieteter som utgår 

ifrån uppdelningarna; nordsamiska, sydsamiska och centralsamiska. Olikheterna mellan de olika 

varieteterna kan vara stora och vålla stor språkförbistring. Långt ifrån alla samer talar samiska på 

grund av skolväsendets svenskakrav och det sociala stigmat av att tala bruten svenska (Institutet 

för Språk och Folkminnen, 2019; Samiskt informationscentrum, u.å.b).   

1.4.1. Samisk historia 

Samernas tidiga historia i Sverige brukar sägas börja för ungefär 2000 år sedan och relationen 

mellan samerna och andra folk boende i området beskrivs som fredlig (Catomeris, 2004). 

Samerna levde av fiskenäring, jordbruk, skogsbruk och rennäring, vars produkter de också bedrev 

handel med. På 1600-talet börjar svenska kyrkan skicka missionärer till Sápmi, för att kristna 

befolkningen och sedan börja beskatta dem. Under ungefär 200 år utnyttjas framförallt de icke-

renägande samerna som billig arbetskraft. De blir en sorts andra klassens invånare, som samtidigt 

beundras för sin särart (Ellefson, 2007).  

Nybyggarna och de renägande samerna samexisterade länge under den politiska strategin som 

benämnts som ’parallell teorin’; att samer och nybyggare kunde samexistera under förutsättning 

att det fanns klara förhållningssätt (Mörkenstam, 1999).  

När sedan landsgränsen mellan Norge och Sverige skulle fastställas ansåg både norsk och svensk 

stat att den nomadiska rennäringen behövde beskyddas. 1749 var den ’lappska kodicillen’ ett 

faktum. I kodicillen garanterades renskötande samer fri lejd över landsgränsen till Norge med 

betesrätt i båda länderna, jakt och fiskerätter i fjällvärlden samt neutralitet i krig. Här definierades 

inte varför samerna fick särskild ställning och inte heller vilka som var samer. Med tiden byttes 

kodicillen ut mot Sedvanerätten, som än mer explicit värnade om den vallande renskötaren och i 

 
2 Renlängd är en slags förteckning över personer med ’renskötarrätt’.  
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diskursen är det tydligt att den renskötande samen är den som är mest önskvärd. Den nomadiska 

renskötaren höll sig på marker som inte dög till jordbruk, var där minst i vägen samtidigt som han 

tjänade pengar till den svenska staten (Mörkenstam, 1999). 

Vid slutet av 1800-talet oroar sig svenska staten för att det inte ska bli några samer kvar i det 

krävande arbete som traditionell renskötsel innebär om andra moderna alternativ presenteras. 

Här föds den s.k. ’Lapp ska vara Lapp’-politiken. Nomadiska renskötare är de enda naturliga 

levernet för den inte lika högt utvecklade rasen samer menar den svenska staten. Samtidigt 

bedöms de vara inkapabla att ta egna beslut, vilket då lämnas i händerna på staten. Rent praktiskt 

innebar det bland annat att barn till renskötande samer fick gå i en speciellt utformad Sameskola, 

med markant lägre standard än den svenska skolan. Det visade sig genom lägre nivå av 

undervisning men också undervisningslokaler och undervisningsförhållanden. Något 

motsägelsefullt var ändå all undervisning på svenska, att tala andra språk som finska och samiska 

bestraffades hårt. ’Lapp ska vara Lapp’-politiken favoriserade renägande samer via särskilda 

rättigheter samt diverse markrättigheter redan befästa i dokument som kodicillen och 

sedvanerätten (Catomeris, 2004; Ellefson, 2007; Mörkenstam, 1999; Persson, Harnesk, & Islar, 

2017). 

Eftersom det fanns samer som ägde renar och var bofasta samt samer verksamma inom andra 

näringar, blev det snabbt splittringar och konflikter kring renägande, vilka samer som hade rätt att 

nyttja de jakt och vattenrätter som ingick i Sedvanerätten, uppstod ett behov av klarare riktlinjer. 

Sedan tidigare fanns definition av en lapp som ”han som gå i vall med sina renar” (Mörkenstam, 

1999, s. 83) men år 1917 upprättas i lag en definition av vem som är same:  

De som inte innesluts, dvs den ”som ur rassynpunkt är att hänföra till lapparna 

[men] likväl icke skall räknas såsom sådan, om hans förfäder i vissa led varit 

jordbrukare utan att tillika idka renskötsel  

(Mörkenstam, 1999, s. 90)3 

De som var mångsysslare skulle specialiseras på rennäringen, om de inte i enlighet med lagen 

hade försatt sin rätt redan. Att bedriva renskötsel sågs av svenska staten som det samerna var 

ämnade att göra. Det skapade en oöverstiglig barriär mellan det som var samiskt och svenskt, 

ingen var fri att gå däremellan. Samiska kvinnor definierades utefter vad mannen förknippades 

 
3 Citattecken och parenteser är från originaltexten. 
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med, och är tillsammans med de andra icke-nomadiska samerna helt frånvarnade i diskursen 

(Mörkenstam, 1999; Persson, Harnesk, & Islar, 2017). 

Förmyndarrätten och den utbredda rasismen frodades en lång bit in på 1900-talet. Den generella 

attityden att ’svensken’ var en högre kulturellt stående ras än samen illustreras kanske mest 

effektivt med 1930-talets rasbiologiska forskning. I forskningens namn plundrades gravar för 

forskningsmaterial som kompletterades med fotografier och mätningar på levande samer 

(Catomeris, 2004; Mörkenstam, 1999). 

1.4.2 Filmen Sameblod 

Filmen Sameblod utgör i intervjuerna en referenspunkt för att tala om medieinnehåll med 

samiska teman och vikten av kulturuttryck gjorda utav samer själva. Detta är en liten översikt för 

den som inte är bekant med filmen. 

Sameblod kom ut 2017 och är Sveriges första spelfilm med dialog på sydsamiska. Den är skriven 

och regisserad av Amanda Kernell som är same. Huvudkaraktärerna spelas av samiska 

skådespelerskor och stora delar av den övriga ensemblen har också samisk bakgrund. Filmen är 

en fiktiv historia som utspelar sig under 1930-talet, då det svenska rasbiologiska institutet 

forskade på samer. En uppmärksammad del av filmen är när forskarna kommer till nomadskolan 

där de samiska barnen går för att dokumentera dem. Barnen tvingas klä av sig och låta sig 

fotograferas och olika mått tas. Filmen skildrar situationen för samer då sedda som en andra 

klassens invånare och följer historien om en flicka som slår sig fri från det. För att lyckas måste 

hon bryta alla band med sin samiska identitet. (IMDB, u.å.; Kernell, 2017; Svensk Film databas, 

u.å.) Filmen har tagits väl emot av både samer och icke-samer. Filmen vann i fyra kategorier på 

den svenska filmgalan Guldbaggegalan och har uppmärksammats på ett stort antal internationella 

filmfestivaler. På IMdb har filmen ett snitt på 7.3 av 10 (IMDB, u.å.; Svensk Film databas, u.å.). 

1.4.3. Samisk historias påverkan idag 

De kriterier som sametinget har för att uppgå i röstlängden, att en måste identifiera sig som same 

och ha åtminstone en mor- eller farförälder som talade samiska i hemmet (Sametinget, 2019), är 

inte ett kriterium för att exempelvis få stöd inom förvaltningsområden för samiska. Där skall det 

räcka med att individen identifierar sig som same (Institutet för Språk och Folkminnen, 2019; 

Minoritet.se, 2019). Staten arbetar inte längre med att befästa någon definition angående vem 

som är same men kriterier som staten har satt upp har fortsatt betydelse för samer. För att 

exempelvis ha renar idag måste du vara medlem i en sameby.  
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Problemet med språkkriteriet är att samer i både i den svenska och i nomadskola (sameskola) 

förbjöds att tala samiska, en utveckling som först efter samerna fick sin status som nationell 

minoritet upprättad börjar stävjas (Albury, 2015; Institutet för Språk och Folkminnen, 2019; 

Mörkenstam, 1999). Att bevisa att ens mor- eller farföräldrar talade samiska försvåras ytterligare 

genom skam. Samer som flyttade utanför Sápmi eller gifte sig med icke-samer gömde ofta sin 

samiska bakgrund. Detta på grund av utbredd diskriminering och den rådande tanken om att 

icke-samen var en högre stående kultur (Mörkenstam, 1999; Pietikäinen, 2003). 
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2.0 Teori  

I den här uppsatsen utgås från att det inte finns ett neutralt observationsspråk. Allt innehåll silas 

igenom olika finmaskiga nät. Detta nät är språk och den tekniska termen för silningen är 

konstruktivistisk syn. Forskarna inom den konstruktivistiska traditionen menar att i den mån det 

skulle kunna finnas ett neutralt observationsspråk är det fruktlöst att tillämpa det på människor 

och frågor som handlar om dem (Bergström & Boréus, 2012). Kärnan i den här uppsatsen är 

representation men för att förstå det ur ett konstruktivistiskt perspektiv är det nödvändigt att 

också beakta begrepp som språk, kultur och diskurs.  

2.1 Representation  

En grundläggande definition av representation presenterar Hall enligt följande: “Representation is 

the process by which members of a culture use language (broadly defined as any system which 

deploys signs, any signifying system) to produce meaning (Hall, 2013b, s. 45)”. Ordet process är 

nyckeln för att förstå att mening inte har en enda sann betydelse utan är en förhandling mellan 

individer, kulturer och i hög grad också utav den tidsepok vi lever i.  

I den här uppsatsen använder vi representation som i den breda definitionen presenterad ovan 

samt en fysisk närvaro av en representant. Dels rent bokstavligt fysiskt att en person får uttala sig, 

dels att en grupp eller individs perspektiv syns i sammanhang där en händelse eller konflikt som 

involverar dem behandlas. Det tangerar Steven Lukes andra och tredje dimension av makt (i 

Bergström & Boréus, 2012, s. 18–19) I den andra dimensionen kan en studera text som behandlar 

ett problem utan att låta ena sidan uttala sig eller där vissa frågor och perspektiv aldrig kommer 

upp på agendan. Den tredje dimensionen av makt kallar Lukes för makten över tanken. Den 

kommer i spel bland annat i förhållande till massmedier, där det blir intressant att analysera hur 

de vinklar samhällsfenomen. Idag är det i stor utsträckning media som kan utöva den makten 

genom val av nyhetsinnehåll och perspektiv.  

2.1.1 Representation inom forskningen 

Representation startade inom språkvetenskapen av de Saussure som använde den som en 

förklaringsmetod för omvandlingen av ett fysiskt objekt och abstrakta mentala begrepp till det 

ord eller ljud vi använder för att kommunicera objektet eller begreppet. Representation arbetades 

vidare med inom språkvetenskapen och forskare som Roland Barthes utökade begreppet till att 

kunna tolka andra saker än bara text och ljud. Vitt skilda saker som wrestlingmatcher, Greta 

Garbos ansikte och bilder kunde Barthes läsa som text, med utgångspunkten att tolkningen till 
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stor del är lika för mottagare inom en viss kultur lanserade han begreppen denotation och 

konnotation (Fairclough, 1992; Hall, 2013b). 

Denotation avser det som alla kan se. I Barthes troligen mest kända exempel handlar det om en 

reklamaffisch föreställande en halvöppen nätkasse innehållandes en konservburk, pasta, lök och 

tomater. Det denotativa på affischerna är då tomaten, pastapaketet, märket på pastan, färgen på 

affischen, etcetera. På det konnotativa planet menade Barthes att bilden representerade 

’italienskhet’. Att pasta och de andra ingredienserna har en stor roll i italiensk matlagning och att 

färgsättningen med grönt, vitt och rött, påminner om den italienska flaggan menar Barthes är 

konnotationer. Inom västerländsk kultur är det en tolkning som många skulle kunna följa 

(Fairclough, 1992; Hall, 2013b).  

2.1.2. Språk och kultur 

En grundval är att all text och allt språk är en representation. Ett precist taget fotografi eller video 

kan vara det närmaste vi kommer en sann representation men även där kommer representationen 

sakna viktiga egenskaper det representerade besitter. Alla föremål och levande organismer är 

exempelvis tredimensionella och gripbara, egenskaper som inte kan porträtteras på film. Samma 

sak med onomatopoetiska ord, till exempel jamande. Det kan tyckas låta exakt som en katt men 

är bara en representation av en katt. Katten kan göra fler läten, och har andra egenskaper än bara 

sitt ljud (Hall, 2013b).  

Kultur har som Hall slog fast i definitionen i teoriavsnittets början en stark relation till språk. En 

fast definition av kultur finns inte enligt samtida kulturstudier. Kultur ses likt representation mera 

som något dynamisk och levande, som förhandlas och omdefinieras inom en grupp. Att tillhöra 

samma kultur handlar om att dela språk, värderingar och världsbild. Detta ska ses som en 

grovmaskig definition av kultur, det är värt att poängtera att det finns stor spridning av 

individuella åsikter och perspektiv även inom en kultur. Språk avser i detta sammanhang inte 

heller en snäv definition av att gruppen talar samma lingvistiska språk (sydsamiska, svenska, etc.) 

eller att varje enskild talare förstår alla ord någon inom samma kultur använder sig av. Språk 

förstås i en bredare kontext där människor inom samma kultur förstår världen på ungefär samma 

sätt och kan kommunicera med varandra, och därigenom befästa sin gemensamma kultur (Hall, 

Evans, & Nixon, 2013). 

Det som skapar den delade världsbilden kallar Hall för ”shared meainings”, delade betydelser. 

Arbetet med att landa i delade betydelser möjliggörs genom representationer. Den grundläggande 

representationen blir språket som låter sig, genom ljud, text, bild eller annat, representera våra 
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känslor, tankar och idéer på ett sätt som gör att andra kan förstå och skapa en gemensam 

betydelse. Vad en viss gest eller ljud betyder avgörs till stor del av kontexten och dess oskrivna 

regler, kännedom om kontexterna blir således en del av kulturen (Hall, Evans, & Nixon, 2013). 

Språk i tal bygger alltså på att ljud yttrade i en viss ordning representerar ett speciellt ord, det 

krävs att du förstår språket för att förstå vilket ord det är. På samma sätt krävs en viss förkunskap 

för att tolka ett annat ljud för musik, en stenklump för en skulptur, en färgformation för en bild, 

ett ansiktsuttryck för en känsla, etcetera. Ljudet, stenen, färgklicken och minen fungerar som 

tecken, de representerar något, de skickar ut ett meddelande (mening). Det som återstår är för 

mottagaren att avkoda meddelandet och tolka detta, och meningsskapande har uppstått. Därmed 

inte sagt att mottagaren tolkat meddelandet på exakt det sätt som avsändaren har menat 

(Fairclough, 1992). Tvärtom finns det indikationer på att tolkningen är en förhandling som 

påverkas av personlig såväl som kulturell bakgrund och erfarenheter.  

Kulturbegreppet kan behövas problematiseras. Kulturers gränser har kanske aldrig varit suddigare 

än de är idag. Människor är mer mobila än någonsin och en stor andel av världens befolkning har 

tillgång till Internet och all dess information. Samtidigt bygger vår idé av gemensam nationell 

kultur på idén om Nationalstaten. För att få människor som inte känner varandra att göra saker 

för nationens bästa4, som att betala skatt och dra ut i krig, krävdes något som skapade en 

gemenskap. In kom konceptet att tillhöra en nationalitet och ladda den nationaliteten med 

egenskaper som förenade dem. Det som idag ses som svenskt, brittiskt eller franskt är åtminstone 

delvis påhittat och eller politiskt förmedlat. Detta fenomen döpte Anderson (1992) till Imagined 

communities, eller förställda gemenskaper på svenska. Det som då var en nödvändig åtgärd för 

att kunna styra en stat utspridd över stora landarealer, är kanske idag, ur ett mångfaldsperspektiv, 

ett hinder för multikulturella demokratiska samhällen (Anderson, 1992; Appadurai, 2007). 

2.1.3 Diskurs och Intertextualitet 

Diskurs är en term som i likhet med alla andra begrepp inom den samhällsvetenskapliga 

forskningsdisciplinen har otaliga definitioner. Ofta inkorporerar definitionerna ett sätt att se på 

diskurs som en lång rulle av text inom ett visst ämne eller genre. Det går att se som ett bibliotek 

med besläktade texter. Analysen av diskurser fokuserar inte endast på texten utan lyfter blicken 

till strukturer och vad texten kan säga om samhället (Fairclough, 1992; Hall, 2013b). En definition 

av diskurs kan se ut så här: 

 

 
4 Då är det långt ifrån säkert att skatter eller krig var i kollektivets intresse, men samma princip fungerar idag när 
skattepengar går till utbildning och sjukvård institutioner som jag nog kan påstå är för allas bästa. 
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a cluster (or formation) of ideas, images and practices, which provides ways of talking about, 

forms of knowledge and conduct associated with a particular topic, social activity or institutional 

site in society. 

(Hall, 2013: xxii5) 

Diskurstänket medför att ingenting finns i ett vakuum utan allt uppstår i dialog med annat. En 

tidningsartikel talar med innehållet i resten av tidningen, tidningens ideologi, andra texter som 

redaktionen skrivit, källorna till artikelinnehållet, alla andra tidningsartiklar som skrivits, för att 

nämna några saker. I förhållande till de andra textbaserade fenomen artikeln förhåller sig till kan 

en tala om intertextualitet. Alla texter skapar en totaltext, genom att på något sätt förhålla sig till 

andra, samtida eller historiska, texter. Förhållandet mellan texten och deras textuella omgivning 

kan vara explicit genom att den är ett svar på ett brev eller debattinlägg, använder sig av citat, 

litteraturlistor eller på annat sätt hänvisar till andra texter. Ett mer implicit exempel handlar om 

genrer, Gripsrud (2011) menar att en ny dikt inte kan skrivas utan att indirekt referera till en 

annan (Fairclough, 1992; Gripsrud, 2011). 

Diskurs innehåller både text och textens kontext och har därför stor påverkan på människor på 

medvetna och undermedvetna plan. De rådande normerna inom diskurser om sexualitet, 

jämställdhet och akademi, till exempel, styr människor på sätt som vi är mer eller mindre 

medvetna om. De styr vad som är normalt och acceptabelt, och per default vad som inte är det. 

Den makten som diskursen styr representationen vilket får verkningar för människors 

identitetsskapande. Foucault menar att diskurserna inte är allsmäktiga utan att de styrs av 

människor och är därför inte objektiva eller rationella. Det i sin tur betyder också att det finns de 

som inte följer normerna inom diskursen. De strömningarna kan ha en av två funktioner; a) 

befästande, att de oppositionella tolkningarna möts av ett motstånd och blir ett sorts ’undantaget 

som bekräftar regeln’ alternativt b) en faktiskt förändrande kraft. Det är förstås möjligt att tänka 

sig en kombination av a) och b), som börjar som en befästande kraft som sedan får makt att 

förändra (Fairclough, 1992; Hall, Evans, & Nixon, 2013; Nilsson, 2008). 

2.1.4 Textanalys  

Hermeneutik är en viktig pusselbit att förklara tolkning, essensen av den här uppsatsen. Tolkning 

står för subjektivitet men väl underbyggda tolkningar är inom många fält det som vi kommer att 

 
5 Introduktionskapitlet är numrerat med romerska siffror.  
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utgå från tills en ny tolkning vinner mark och förtroende när nya rön kommer fram. Två begrepp 

från hermeneutiken får betydelse för studien: förförståelse och den hermeneutiska cirkeln.  

Förförståelse formas utav en mängd olika parametrar. Några har med ålder och utbildningsnivå 

att göra, andra med kulturella och individuella erfarenheter. Förförståelse är en nödvändighet för 

tolkning, utan den blir innehållet omöjligt att ta till sig. Samtidigt har vi olika förförståelse och gör 

därigenom olika tolkningar(Bergström & Boréus, 2012). Förförståelse ger att mellanmänsklig 

kommunikation är en förhandling. Även om vi kan vara otroligt bra på att sätta ord på abstrakta 

koncept såväl som verkliga, gripbara händelser och ting kopieras inte en persons mentala bild 

över till en annan persons hårddisk. Avkodningsarbetet gör att mottagarens bild kommer att 

skilja sig från originalet, monumentalt eller på mikronivå beroende på hennes kollektiva och 

individuella erfarenheter (Hall, Evans, & Nixon, 2013).  

Den hermeneutiska cirkeln utgår från idén av att vi tolkar delarna utifrån helheten och helheten 

utifrån delarna. Ett visst begrepp kanske får betydelse först i förhållande till hela texten eller i 

diskursen. När det begreppet har fått betydelse kan det förändra hur du ser på hela texten. Hur en 

rubrik eller att anslag tolkas får betydelse för hur vi tolkar texten som helhet (Bergström & 

Boréus, 2012; Gripsrud, 2011). 

I hermeneutisk tradition går det att använda verktyg och analysmodeller från i princip vilken 

textanalytisk gren som helst för att genomföra analysen. Här kan Barthes begrepp konnotation 

vara behjälpligt likväl som andra språkinriktade analyser. Att titta närmare på grammatik och 

ordval kan säga mycket om avsändaren och vad hen förväntar sig att mottagaren har för 

förförståelse.  Värdeladdade ord, liknelser och troper (samlingsnamnet för metafor, metanymi, 

synekdoke och ironi) är delar värda att undersöka för att se hur ett objekt eller subjekt 

presenteras.  Att se över i vilken tempusform verben står i förhållande till ett subjekt kan också 

säga något om vilken handlingskraft ett subjekt ges (Boréus & Bergström, 2012; Gripsrud, 2011; 

Robertson, 2012). Dessa kan hjälpa till att mejsla ur narrativa figurer, eller teman i en text. 

I narratologisk analys, ser Robertson (2012) att den med fördel kan delas upp i två delar; historie 

och discours. Historie fokuserar på vad som beskrivs i ett visst narrativ (berättelse) medan 

discours förklarar hur. Discours blir en sorts utvärdering under vilken frågor som hur 

kommenteras handlingens betydelse och hur påverkar sättet som innehållet förmedlas vad som 

ges betydelse i texten (Robertson, 2012). 
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2.2. Forskningsöversikt 

Här under forskningsöversikt kommer jag att presentera forskning som på olika sätt behandlar 

temat representation i media. Artiklar av Persson, Harnesk & Islar (2017) och Lindgren & Cocq 

(2017) diskuterar samers möjligheter att styra diskurser som behandlar frågor nära dem, med 

utgångspunkt i Gállokprotesterna6 2013. Pietikäinen gjorde (2003) en undersökning om hur en av 

Finlands största tidningar representerade samer, den kommer också behandlas. Som komplement 

till dessa samefokuserade artiklar beskrivs Brunes (2004) och Ellefsons (2007) avhandlingar som 

fokuserar på hur majoritetssamhällen rapporterar om minoriteter. Hultén, (2006) tar också 

avstamp i journalistiken och ger en bild av hur nyhetsjournalistik om invandring och invandrare 

sett ut 1965-2000. Detta för att lyfta typiska mönster i representationen av minoriteter generellt, 

idag men också över tid. 

När Pietikäinen (2003) analyserar hur finländsk nyhetsmedia representerar samer kommer hon 

fram till att nyhetsmedia som den fungerar idag, samernas ställning som minoriteter samt en 

underskattning av nyhetsmedias makt tillsammans bidrar till att förenklingar och stereotyper 

förstärks. En möjlig anledning till en ständigt skev representation av samer, kopplar hon samman 

med hur köpstarka och inflytelserika samerna är som grupp. Pietikäinen redovisar forskning som 

visar att det är ett internationellt fenomen bland medier att favorisera majoriteten över 

minoriteten. Internationell forskning visar att minoriteter är överrepresenterade i 

nyhetsrapportering om brott, konflikter och störande av ordning. Den typen av rapportering har 

vidare länkats till rasism och uppdelning av samhället. Genom att förneka grupper en plats i 

media tas viktiga plattformar för kommunikation bort.   

Pietikäinen (2003) riktar skarp kritik mot Finlands största tidning för alldeles för begränsad 

bevakning samt att den helt negligerade att nämna pågående konflikter mellan samer och 

finländare samt bakgrunden till det. Hon menar tidskriften ofta förstärkte bilden av att samerna 

lever ett harmoniskt och oförändrat liv där långt upp i norr. På liknande sätt kritiserar hon 

fokuset i artiklarna:  

When writing about the Sami, Helsingin Sanomat journalists typically placed the 

legal changes – actual or potential – first. The lead went on to describe how the 

specific act of legislation in question was related to Sami culture, which, in turn, 

was reported to be protected by international human rights. This topic order 

 
6 Mer exakta förutsättningar och händelseförlopp under Gállokprotesterna 2013 (ibland Kallak) och framåt 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gruvbryning-i-kallak-detta-har-hant och (”Gállok – från tystnad till 
protest—P1 Dokumentär”, 2013) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gruvbryning-i-kallak-detta-har-hant
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contributes to the representation of Sami identity above all as a legal question of 

law makers, i.e. the majority authorities. 

(Pietikäinen, 2003, s. 594) 

Representation i nyhetsmedierna menar Pietikäinen (2003) är fundamentalt, både ur ett 

demokratiskt perspektiv men också ur ett identitetsskapande. Flera av de identitetsskapande 

processer som samerna är involverade i idag menar Pietikäinen är sådana som kräver makt, eller 

åtminstone ett visst inflytande i samhället. Se på landstvister, konflikter kring naturresurser och 

rätten att använda sitt språk, alla tre konflikter ses som nycklar till den samiska identiteten.  

Representations identitetsskapande får enligt Pietikäinen (2003) effekt direkt och är inte bara 

något att se effekter av i backspegeln. Representation av olika etniciteter kan få positiva 

konsekvenser för majoritetssamhället också, det kan påverka inställningen till mångfald och i 

bästa fall öka solidariteten  

I en studie om Gállokprotesterna och de involverades maktförhållanden argumenterade Persson, 

Harnesk, & Islar, (2017) för att samernas befann sig i en underordnad position. I deras tredelade 

maktanalys verkade samerna ständigt hamna i diskursernas periferi. Makt menar de är dynamisk 

och knuten till de olika aktörernas möjligheter att bekräfta eller förändra sig själva inom 

diskursen. De likställer rättvisa med erkännande, erkännande av samerna som folk förutsätter en 

jämställd behandling och tvärtom. De dominerande intressenterna var staten, dvs regeringen och 

lokala instanser som kommun och landsting, gruvföretagen och medierna. De intervjuade i 

studien och sammanställningar presenterade i densamma visar att svensk medias intresse av att 

bevaka gruvkonflikten varit svalt. Författarna argumenterar övertygande för att det utgör en 

annan typ av makt som kan få stora konsekvenser. Att förvägra en samhällsgrupp en arena att 

väcka opinion på, försvårar en förändring av makthierarkin. Den ojämna maktbalansen menar 

Persson, Harnesk & Islar, (2017) och det icke-erkännande det skulle vara tecken på, reproducerar 

den historiska relationen mellan den svenska staten och samerna (se inledning). 

Merja Ellefson (2007) undersöker i sin avhandling representationer av annorlundahet och 

ordning i tidningar under 1930-talet. Under 30-talet har samerna samma medborgerliga 

rättigheter men är också abstrakta och exotiska för de Stockholmsbaserade journalisterna. 

Ellefson (2007) exemplifierar hur de artiklar om samer hon undersökt väljer statens perspektiv, 

att det är staten läsaren ska alliera sig med. Något som går att utläsa redan vid rubriken på 

avhandlingens framsida ”Staten är vår herde god”. Genom avhandlingen belyser hon tydligt den 
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makt som tidningar har. Inte enbart genom vilka skeenden som omskrivs men också, kanske 

framförallt, hur händelsen framställs textmässigt, narratologiskt. 

Brune (2004) är, i sin avhandling som behandlar tidningsartiklar från tre årtionden; 1970, 1980 

och 1990, inne på samma spår. Hon identifierar flera narratologiska grepp inom dagspressen som 

lägger tillrätta händelsen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att ta till sig artikeln, förenklingar 

som inte nödvändigtvis representerar verkligheten. 

En sådan förenkling är binära par, exempelvis det onda och det goda eller vi och de. Motsatspar 

på det sättet menar Brune (2004) och Hall (2005) präglar medias representation av ’den andre’ 

eller minoriteter. För gruppen samer, och andra nationella minoriteter, är det dock inte alltid 

självklart om de är del av Vi eller De. Ellefson (2007) beskriver att de behandlas som en sorts 

hybrid mellan svensk och minoritet, något som Hall (2005) och Appadurai (2007) menar vållar 

problem för Nationalstaten, men också för hur de ska representeras i media.  

Hultén (2006) har ett utgångsperspektiv när hon tittar på hur den andre har framställts i 

journalistiken som får ses som kolonialistiskt. Hon menar att även om Sverige inte ses som en 

aktiv deltagare i kolonialismen har den tveklöst påverkat staten. Det bygger hon på två argument 

ekonomisk lönsamhet och ett idéarv. Den ekonomiska lönsamheten går tillbaka till idén om en 

nationalstat, och kolonier som en ekonomisk tillgång fri att exploatera. Exploateringen blev 

lättare genom argument nummer två; idéarvet. Den befäster den kolonialiserade kulturens värde 

som avsevärt lägre än kolonisatörens. På samma tema som i stycket ovanför menar Hultén att 

bilden av den andre i journalistiken traditionellt använts som spegel, att reflektera en bild som 

majoritetsbefolkningen kan kontrastera sig mot. Att den bilden är med i beräkningen när det 

kommer till att skapa en bild av vad det innebär att vara svensk. 

På samma tema identifierar Mörkenstam (1999) det här som ett centralt problem för nationella 

minoriteter. Samer har som nämnts tidigare (se inledningen) sedan slutet av 1800-talet haft 

särskilda rättigheter. För att kunna skriva styrdokument för de rättigheterna behöver ’samiskhet’ 

definieras, vilket kräver att det särskiljs från ’svenskhet’. Hur det har gjorts har varierat genom 

tiderna. Det är svårt att argumentera för att svensk lagstiftning inte har definierat vem som är 

same genom lagstiftning men enligt Mörkenstam (1999) var det inte en igenomtänkt strategi utan 

en följd utav att staten började reglera rennäringen för att tillgodose behoven hos de svenska 

nybyggarna. 

Den moderna motiveringen till särskild lagstiftning för en minoritet eller urfolk är uppdelad i tre 

delar. Den första delen kokas ned till självrespekt och den sociala grund som den måste stå på 
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och erkännande som en medspelare i det samhälle en lever i samt möjligheten att följa sina 

livsplaner. Det andra är identiteten, den möjlighet en person ges att identifiera sig som en 

medlem av ett folk eller grupp, kan vara avhängt av särskilda rättigheter. Till sist menar 

Mörkenstam (1999) att kollektiv identitet utgör grunden för inbördes relationer i samhället och är 

avgörande för en grupps handlingsutrymme. Sambandet mellan de här tre delarna ser han som 

grunden till teorier om minoriteters rättigheter. Genom särskilda rättigheter får grupper som 

samerna möjlighet att göra sig hörda och utmana rådande maktbalanser.  

För att kunna utmana maktbalansen krävs att politiska styrmedel får genomslag och en bra 

måttstock för det kan vara genomslag i media. Under de sista åren för Hulténs (2006) 

undersökning, 1995-2000, har hon svårt att utläsa en överhängande agenda i den journalistiska 

rapporteringen om invandrare. Däremot under de tidigare epokerna ser hon ett mönster mellan 

hur politikerna talar om invandring och vad tidningarna skriver. Även om det politiska klimatet, 

nya lagar och direktiv har en viss påverkan, föreslår Hultén att det som har störst inverkan på vad 

svenskhet är för allmänheten, är journalistiken, alltså medierna.  

2.2.1 Nyhetsmedia 

En av orsakerna till att frågor som rör samer nedprioriteras menar Persson, Harnesk, & Islar 

(2017) är var de konflikterna/händelserna utspelar sig. Geografisk närhet till nyhetsmedias säte, i 

Sveriges fall, Stockholm i synnerhet och södra Sverige i allmänhet spelar roll för vad som bedöms 

ha nyhetsvärde. På samma tema ska det beröra en stor del av tidningens/inslagets/sändningens 

mottagare. Det får stöd av Strömbäck (2015b) som listar geografisk, men också känslomässig, 

närhet som ett av kriterierna i bedömning av nyhetsvärde. 

Brune (2004) kritiserar hur komplexa nyhetshändelser förenklas. Del reagerar hon på 

utgångsbeskrivningen av normaltillstånd, ofta finns det en bakomliggande problematik som 

ignoreras till förmån för en bild av att händelsen uppstått ur ingenting. Här används ofta tydliga 

motsatspar vilket signalerar en entydighet och enkelhet vilket ofta står i motsats till händelsens 

egentliga komplexitet. Avslutandet ses också som problematiskt eftersom händelsen och 

efterarbetet saknar ett tydligt avslut i verkligheten men omskrivs som avslutad i dagspressen. Den 

övergripande kritiken fokuserar på hur massmedias fasta format och regler hindrar den från att 

representera händelser på ett mer rättvisande sätt. 

Sanningsanspråket kan också komma att ifrågasättas när Brune (2004) tittar på hur invandrare 

och flyktingar porträtteras. Hon menar att det för minoritetstillhörande individer finns färdiga 

’tolkningspaket’. Dessa exemplifierar Brune (2004) genom ’Invandrarpojken’ och 
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’Invandrarflickan’, de två paketen ger att någon som beskrivs som invandrarpojke eller flicka 

direkt attribueras med vissa egenskaper. Historiska, stereotypiska porträtt av samer beskriv dem 

ofta som ointelligenta, barnsliga, giriga och alkoholiserade. Modernare stereotyper hittar 

Pietikäinen (2003) i turistbroschyrer där samen porträtteras iklädd kolt omgiven av renar i ett 

arktiskt landskap. Inte heller den bilden kommer med positiva konnotationer, i bilden tolkas 

samer som ett outbildat naturfolk menar hon.  Även texter som söker beskriva människor utan 

de färdiga tolkningspaketen menar Brune (2004) befäster detsamma genom att de tydligt måste ta 

avstånd. Pietikäinen (2003) menar att det är inte bara andra som påverkas av den bilden utan den 

porträtterade gruppen påverkas också. Tolkningspaketen och stereotyperna är inte byggda på en 

dag och är resultat av en mångårig medielogik, vilka som har makten att porträttera och ett bevis 

på att texter inte befinner sig i ett vakuum utan för en dialog med andra texter (Brune, 2004).  

Lindgren & Cocq (2017) diskuterar hur internet 2.0: s nya plattformar kan förändra mediers 

bevakning och ge de representerade en möjlighet att styra diskurser de själva figurerar i.  Lindgren 

och Cocq följde nyhetsbevakningen och sociala medier under protesterna mot ett gruvbygge i 

Gállok 2013. De fann att på Twitter kunde samerna själva styra diskursen på ett sätt som inte är 

möjlig i traditionell media. Samtidigt kunde Lindgren & Cocq (2017) se att element från Twitter 

togs upp av traditionell media. Möjligheten att styra och självpublicera som Twitter möjliggör 

menar de ger en mer demokratisk spelplan.  

Centralt för artikeln ligger en fråga om makt, vilka syns och hörs, vilka vinklar och perspektiv 

presenteras och till viss del varför och vad det får för inverkan på mikronivå. Utan att gå in 

djupare i frågan verkar Lindgren & Cocq (2017) utgå från samma antagande som Ellefson (2007) 

och Pietikäinen (2003) kommer fram till och Brune (2004) är inne på. Störst vikt ges till de största 

aktörerna, om de så är störst till antal anhängare, resursstarkast eller har högst prestige. Om inte 

de utsatta personifieras nära och är lätta att identifiera sig med för mottagarna tenderar media att 

favorisera den större aktören. När dennes åsikt blir den allmängiltiga, dominerande rösten, blir 

det ännu svårare att som icke-prioriterad åsikt/perspektiv/vinkel bli synlig och få genomslag. De 

fyra studierna ser det som journalistisk god sed eller ett ideal att erbjuda en sorts habermasiansk 

borglig offentlighet på de nationella mediekanalernas plattformar. Att få synas och delta där 

utformar grunden till ett demokratiskt, inkluderande samhälle. 

Åter till Lindgren & Cocq (2017) huvudtes att Twitter kan hjälpa minoriteter, i detta fall samer att 

styra en diskurs. Den förutsätter att Twitter har samma genomslagskraft som dagspress. I den 

årliga undersökningen ”Svenskarna och Internet” från 2017 uppgav endast sex procent att de 

använde Twitter dagligen, och av de som gör det är majoriteten män och från städerna 
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(Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Med hjälp av den gruppen och det sättet som journalistik 

bedrivs idag med nyheter som hämtas direkt eller indirekt från sociala medier, är det kanske 

möjligt att göra sin röst hörd. Sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram är ingen 

långsiktig lösning då även sociala medier drivs av ekonomiska intressen. Vilket medför att 

ekonomiskt svaga grupper också kommer få svårt att nå ut. En vanlig uppskattning är att ungefär 

20 % av användarna på sociala medier får 80 % av uppmärksamheten (Lanier, 2018).  

 

Det är förstås rimligt att det var på grund av att Gállokprotesterna trendade på Twitter som 

traditionell media plockade upp den men med den historiska underlåtenhet som Catomeris 

(2004), Ellefson (2007), Lindgren & Cocq (2017), Mörkenstam (1999) med flera vittnar om kan 

det förstås varit andra krafter som spelat in. Samtidigt är det viktigt inte minst för mediehusens 

självbild att inte missa nyheter som konkurrenter och mer prestigefyllda nyhetskällor skriver 

om. Boczkowski (2011) talar om hur vikten av koll på konkurrenterna ökat i och med ökad 

kommersialisering av nyhetsmedia. Om konkurrenter skriver om en viss händelse ser det inte bra 

ut att inte ha den själv. Det ’kravet’ kommer från mediehusets management snarare än 

journalisterna själva. I den moderna journalistiken finns det dock inget utrymme för att inte följa 

ledningens instruktioner. Det är ekonomisk vinning som driver snarare än de ädla traditionella 

journalistiska värderingarna om att bilda opinion och främja demokrati menar Boczkowski 

(2011).   

En annan möjlig förklaring som Lindgren & Cocq (2017) och Pietikäinen, (2003) är inne på är 

följden av tidsbristen inom journalistiken. Det leder till att journalistens jobb blir allt mer att hitta 

färdiga artiklar att pumpa ut. En mindre resursstark grupp som samerna har färre institutioner 

som är insatta i konflikter och snabba på att sprida information om nyligen inträffade situationer. 

Det är enklare och går fortare för journalisterna att få tag på någon expert inom 

majoritetsbefolkningen än hos minoriteten: 

“As ethnic minorities are seldom in a position to produce their own PR services, having a 

minority voice in the news about ethnic affairs would require more time and effort on the part of 

journalists” 

(Pietikäinen, 2003, s. 589) 

Det finns säkert otaliga anledningar till att det är och har varit svårt att komma tillrätta med 

bristande representativitet. Journalistiken som bransch har genomgått stora förändringar till följd 

av digitalisering, förändrade ekonomiska och konkurrensförutsättningar. Tiden för självreflektion 
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i ett medieklimat där snabbhet premieras kan saknas. Forskare har också problematiserat en allt 

för homogen journalistkår (Boczkowski, 2011; Deuze, 2011; Graf, 2015; Nygren, 2015; 

Strömbäck, 2015b). 

2.3 Representativitet 

Representation som term dyker upp i demokratifrågor, då handlar det om alla människors 

möjlighet att göra sig hörda. En del av den typen av är de människor som får uttala sig i media, 

föra andras talan eller inom ett visst yrke, hur väl de urvalen är representativa för samhället i stort. 

Flertalet forskare och organisationer menar att det är viktigare än någonsin i dagens 

mångkulturella samhälle, att de som syns och hörs är representativa för befolkningen (Deuze, 

2005; Graf, 2015; Rättviseförmedlingen, 2018). 

Incitamenten till att bejaka mångfald genom representation torde vara många. Dels rent 

ekonomiska skäl, om delar av befolkningen inte identifieras sig i rapporteringen lär den aktuella 

medieformer tappa konsumenter. En annan men ack så viktig aspekt är att det kan komma att 

förenkla bilder av komplexa företeelser. En skev representation kan ge bränsle till olika former av 

diskriminering. Medier har makten att lägga olika fokus på olika samhällsgrupper, befästa 

stereotyper exempelvis och på så sätt styra opinionen kring dem (Graf, 2015; 

Rättviseförmedlingen, 2018) 

Mätningar på hur ofta nationella minoriteter syns i media finns inte eftersom det finns en etisk 

och politisk aspekt i räkning av sådana. Men för en fingervisning om hur skev representativiteten 

sett ut i Sverige finns undersökningar som Rättviseförmedlingens ’Rättvisaren’. Officiell statistik 

visar att 21 % av svenskarna har utomnordisk bakgrund, i svensk nyhetsrapportering uppgick 

2017 de svenskar som med utomnordisk bakgrund till 13,3 %. Av dem är ungefär 65% män och 

35% kvinnor. Skillnaderna blir mindre om personen har fått uttala sig i egenskap av privatperson, 

exempelvis som ögonvittne till en händelse eller fråga på stan. Differensen är som störst när det 

kommer till att få uttala sig som talesperson eller expert inom ett ämne (Rättviseförmedlingen, 

2018).  
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3.0 Metod 

Under den här rubriken redogörs för metodval, införskaffandet av material och tillvägagångssätt. 

Två metoder har använts och bygger i stor grad på varandra. Hela intervjuförfarandet var klart 

när arbetet med textanalyserna började. Inledningsvis motiveras valet av intervju, tillvägagångssätt 

och intervjuguiden redovisas. I stycket efter görs detsamma för artikelanalysen. Urval, etiska 

avväganden och en diskussion om reliabilitet och validitet avslutar metodavsnittet.   

3.1 Intervju 

Personliga upplevelser av medieinnehåll är subjektivt, och motiveras av individuella villkor och 

faktorer. För att närma sig dessa är det nödvändigt att det finns plats för både öppna frågor och 

följdfrågor vilket en semi-strukturerad kvalitativ intervju, eller livsvärldsintervju erbjuder. Det är 

genom fem samers individuella upplevelse av hur samer framställs i media som ska ligga till grund 

för studiens resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns 

tveklöst fler sätt att närma sig ämnet, en storskalig surveyundersökning skulle exempelvis kunna 

ge ett generaliserbart svar att använda som verktyg i utvärderingar av program och reportage. 

Nackdelen med en sådan undersökning är att den inte kan ta reda på varför någon har svarat som 

hen har gjort. Ett tredje sätt, som Kvale & Brinkmann (2009) speciellt rekommenderar när en 

studie innefattar en kultur annan än forskarens egen är observationer. En nackdel med det är att 

en att forskaren måste ta ställning till sin egen position något som lätt kan färga studien. I den här 

uppsatsen behöver dessutom parametrar som omfattning och begränsade tillgång till tid och 

ekonomiska medel tas i beaktning. Med alla parametrar på plats beslutades det att intervjuer 

passar väl till steg ett av uppsatsens syfte och dess förutsättningar.  

3.1.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet med intervjuerna startade med skapandet utav en intervjuguide som delar in intervjun i 

olika teman eller kategorier. Inom dessa finns exempelfrågor och ämnen som ett stöd för minnet 

till mig som forskare. Kategorierna fångar in olika vinklar av ämnet och ska säkerställa att de olika 

intervjuerna har berört samma ämnen. Uppdelningen ämnar underlätta i intervjusituationen, vid 

transkribering och analys. Samtidigt är jag medveten om att det är av yttersta vikt att jag är lyhörd 

inför den intervjuades svar och kan anpassa mig efter dem (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjuerna görs genom ett personligt möte mellan mig och intervjupersonen på en plats som 

den senare har valt. Allt för att hen ska känna sig bekväm och delaktig. Intervjun spelas in för att 

citat och formuleringar skall kunna återges på ett naturtroget sätt. I samband med 
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transkriberingen görs fältanteckningar för att protokollföra detaljer som inte hörs men som ändå 

kan vara av värde för analysen. Sådana detaljer kan exempelvis vara kläddetaljer som markerar 

samisk tillhörighet. 

Intervjuerna transkriberas och analyseras. Ur transkriberingarna plockas citat och exempel på hur 

de intervjuade upplever samer representeras, explicit och implicit, av majoritetssamhället. Även 

motiveringar, anledningar och andra reflektioner intervjupersonerna gjort sammanställs för att 

sedan fungera som en utgångspunkt för textanalyserna. De kallas framöver för teman. 

3.1.2.1 Intervjuguiden  

Intervjuguiden är en guide och eftersom många frågor är öppna är det inte säkert att samtalet har 

gjort i samma ordning som presenteras här. Även i sådana fall är den användbar som en 

checklista och hjälp att leda samtalet in på de ämnen som ligger närmast studiens arbetsfrågor. 

Intervjuguiden (återfinns i bilaga 1) inleds med en punkt om informerat samtycke, där jag berättar 

förutsättningarna för studien. Guiden delas sedan in i olika segment, som väljer olika vägar att 

närma sig samiska narrativ framförallt i media men också i storsamhället. Det första segmentet är 

till för att värma upp samtalet och ta reda på vilka kategorier beskrivna i urval som personen 

uppfyller. Vardag och intressen är förberedande teman som sedan leder in samtalet på frågor om 

förhållandet till sin samiska identitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det operationaliseras genom 

frågor kring det samiska språket, om det finns situationer då hen känner sig mer samisk samt om 

hen har röstat i val till sametinget. Alla fungerar som indikatorer på intervjupersonernas 

medverkan i det som idag utgör grunder för den samiska kulturen (Mörkenstam, 1999; 

Pietikäinen, 2003).  

Det andra segmentet handlar om medieanvändning. Delens viktigaste frågor handlar om 

intervjupersonen aktivt söker sig till medieinnehåll som riktas till och eller behandlar samer och 

sakfrågor med samiska intressenter. Här kan specifika exempel diskuteras, exemplen kan sedan 

bli användbara när helheten ska analyseras, som i den hermeneutiska cirkeln (Bergström & 

Boréus, 2012). Här kommer även andra minoriteter och urfolk med på ett hörn. 

Den tredje kategorin behandlar den övergripande frågeställningen, alltså hur intervjupersonen 

upplever bilden av samer. Här avhandlas frågor som vad det finns för bild, i samhället och media. 

Finns det en återkommande bild? Samt frågor om den bilden upplevs som representativ för 

samer generellt och för intervjupersonen personligen. Om hen skulle vilja förändra bilden, vad 

skulle förändras i så fall. Mer direkta frågor. Dokumentära och fiktiva diskuteras idealiskt var för 

sig, på grund av de olika sanningsanspråken som de olika berättarformerna har. Samtidigt blir det 



27 
 

inte alltid lätt att hålla isär de olika formerna, speciellt då fiktiva skildringar även ofta innehåller 

inslag av verklighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att även dokumentära skildringar är 

representationer, och inte en absolut verklighetsskildring (Bonner, 2013). 

Den sista kategorin är nära besläktad med den tredje och har döpts till ambassadörer. Under 

denna kategori intresserar jag mig för de personer som i media företräder samer. Vad har 

intervjupersonen för uppfattning av dessa, vilka är de och står de för en representativ bild av 

samer? Kategorin kan fungera som en konkretisering av mediebilden. Här ska intervjupersonen 

kunna exempelvis ge förslag på personer som utmanar den mediebilden som de upplever finns 

eller ge exempel på personer som ger kropp åt den bilden de skulle vilja förmedla.  

 

3.2 Textanalys 

Artiklarna hämtas från tidskriften Dagens Nyheter. Valet av DN beror på deras ställning som en 

av Sveriges största dagstidningar. Dagens Nyheter är partipolitiskt obunden men betecknar sig 

sedan 1998 som oberoende liberal. Tidningen är rikstäckande och ges ut varje dag. Hur många 

läsare tidningen har finns inga officiella siffror på då DN sedan 2013 inte offentliggör sina 

upplagesiffror (Nationalencyklopedin, Johansson, & Sundin, u.å.).  

Inom samhällsvetenskaplig forskning med textanalyser som bas diskuteras ofta hur väl en text 

kan ge insikt om samhälleliga strukturer. Även de som argumenterar för att textanalyser kan ge 

viktiga insikter gör så med två viktiga brasklappar. Först behövs en medvetenhet om vilket 

perspektiv forskningen sker ifrån för att kunna avgöra vems förförståelse som är intressant. För 

det andra måste studien lyfta den figurativa blicken från texten och se till kontexten för att 

textanalysen skall få ett värde(Bergström & Boréus, 2012). I fråga om den första brasklappen 

anlägger uppsatsen ett mottagarperspektiv i intervjuerna och de teman som de identifierat utgör 

grunden för textanalysen. Vad gäller den andra är det med hjälp av tidigare forskning och teorin 

lätt att konstatera att hur media porträtterar samer har betydelse utanför texten. Det är indikativt 

för ställningen i samhället och möjligheter till identitetsskapande.  

För den här studien är det meningslöst att analysera texter som nämner samer utan att på något 

vis gestalta eller porträttera dem. Urvalet är därför styrt för att textanalyserna ska kunna bemöta 

de teman som intervjupersonerna vittnar om. En variation av texttyper är dock önskvärt, dels 

eftersom intervjupersonerna inte behöver specificera vilken typ av medieinnehåll som skapat den 

bilden de upplever. Dels för att olika texttyper och delar av tidningen har olika regler att förhålla 

sig till.  
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3.2.2 Tillvägagångssätt 

Först genomförs en kort kvantitativ analys av artiklarna och dess fördelning över tid och ämnen. 

Totalt i svensk tryckt press publicerades mellan 2018-01-01 och 2018-12-31, 5190 artiklar 

innehållandes något utav orden; same, samer, samisk eller samiska. I bara DN återfanns 110 

träffar. De fördelades sig mellan tre artiklar i augusti och tretton i november. Alla artiklarna läses 

igenom och kategoriseras för en överblick av var i tidningen och under vilka teman artiklarna 

publicerats. 

I kategorin krönikor/ledare är det tidningens eller journalistens egna åsikter och tankar som är i 

fokus. De få gånger som andra citeras eller refereras till i den typen av texter väljs ut som 

byggstenar till skribentens argument.   

I nyhetsartiklar/intervjuer däremot är det nyhetshändelsen, alternativt intervjupersonen, som är 

fokus. Journalistens egen röst strävar, i enlighet med god journalistisk sed, efter att återge det 

inträffade objektivt. Det som skrivs i den här typen av artiklar ses som sanning alternativt 

intervjupersonens åsikter. Dock är det viktigt att poängtera att de händelser som det skrivs om 

väljs ut genom medielogik och återberättandet av dem sker med hjälp av mer eller mindre rigida 

berättartekniker (Strömbäck, 2015b).  

Textanalysen bygger på de teman som kommit fram i intervjuerna. Temana och dess relation till 

texterna undersöks, med hjälp av språkvetenskapliga, retoriska och narratologiska analysverktyg. 

För att öka argumentationens trovärdighet markeras citat. I samband med den tematiska 

textanalysen identifieras också eventuella likheter i DN artiklarnas framställning av samiska 

teman. 

3.3 Etiska avväganden 

I denna studie är det framförallt i intervjudelen etiska aspekter behöver diskuteras. Textanalysen 

bygger på offentligt material från en respekterad tidskrift. Med den ställningen som DN har är 

det rimligt att anta att i den mån etiska betänkligheter kan ha uppkommit i samband med 

artiklarna har de tagit sitt ansvar. 

Redan innan intervjuerna inleds har studiens potentiella konsekvenser behandlats. Ingen kan med 

absolut säkerhet veta vad konsekvenserna kommer att bli men att reflektera kring dem är enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) ett viktigt moment. En livsvärldsintervju är personlig i sin natur. Den 

kräver tillit och att forskaren balanserar på rätt sida av att respektera den intervjuades integritet 

och att få fram forskningsresultat. De goda konsekvenserna efter studien skulle kunna vara ett 

ökat intresse för att skapa medieinnehåll som är representativt för den minoritetsbefolkning den 
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behandlar. För de intervjuade personerna skulle det kunna betyda att de reflekterar mer över 

deras egen mediekonsumtion och vad det är som framkallar olika känslor, något som kan ses som 

både positivt och negativt. Negativa konsekvenser skulle kunna vara att andra inom samma 

minoritet inte är eniga om de intervjuades upplevelser och på något sätt kan konfrontera dem. 

Därför, och för att det tillhör god forskningssed samt lagen om personuppgiftshantering 

(GDPR), beslöts att anonymisera intervjupersonerna. Redan i transkriberingen av intervjuerna 

försvinner namnet, medan andra uppgifter som bedömts nyttiga för analysen kategoriseras (enligt 

tab. 1) och kläddetaljer som nämnts ovan beskrivs inte i detalj, utan som i närvarande eller ej. För 

att förstå intervjupersonernas ingångar i olika frågor är uppväxtort, samisk bakgrund, yrke, 

nuvarande bostadsort ändock intressanta data. Specifika detaljer är av mindre intresse samt 

äventyrar anonymiteten, därför generaliseras ovannämnda detaljer enligt följande: 

Tabell 1. Generalisering av personliga data 

Yrke som på något sätt representerar samer Yrke som inte representerar samer 

Bosatt i Sápmi Bosatt utanför Sápmi 

Uppväxt i Sápmi Uppväxt utanför Sápmi 

Renskötarbakgrund Icke-renskötarbakgrund 

Bär samisk markör Bär inte någon samisk markör 

 

Ålder generaliseras till 18 - 40, 41- 65, och 65 +. Uppdelningen har på intet sätt legat till grund 

för urvalet utan fungerar endast som en schematisk översikt. Generaliseringen bör medföra att 

identifiering av intervjupersonerna skulle vara svårgenomfört, men på grund av att den samiska 

gemenskapen är begränsad finns ändå en viss risk. Jag som forskare har därför tydligt informerat 

om detta, och poängterat att intervjupersonen alltid har möjlighet att dra tillbaka sin medverkan i 

uppsatsen. 

Information om förutsättningen för medverkan får de intervjuade skriftligen innan intervjun äger 

rum. På plats får de skriva på en blankett där vilka som har tillgång till personuppgifter 

specificeras som mig i egenskap av författare och på begäran; examinator samt handledare. I 

samma dokument finns kontaktuppgifter till mig och handledaren, anonymitetsförsäkran och 

möjlighet att välja alias för sin medverkan i uppsatsen. Dessutom befästs intervjupersonens 

möjlighet att ångra och dra tillbaka sin medverkan utan förbehåll. Blanketten skapades utifrån en 
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mall hämtad från Karlstad universitets styrdokument under studenter och GDPR (Karlstad 

Universitet, 2018). 

3.4 Urval 

3.4.1 Intervju 

Samer är huvudpersoner i studien. Huvudkriteriet för urvalet av intervjupersoner är att hen 

identifierar sig själv som same och är över 18 år. Studien har via direkta meddelanden och anslag i 

Facebookgrupper fått kontakt med sina informanter. Intervjupersonerna kommer från två olika 

Facebookgrupper, grupperna har genom sina namn knutit sig till ett visst geografiskt område. Jag 

skrev direkta meddelanden till administratörerna för grupperna, dessa förmedlade vidare mitt 

budskap i gruppen. Urvalsprocessen bör som sådan kunna betraktas som ett modernt 

snöbollsurval, direktkontakt med några gav tillgång till flera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Informanternas inbördes relation är inte utredd, men det går att ana att de informanter 

som rekryterades i samma grupp åtminstone kände till varandra. Eriksson–Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att en oftast får en bra spridning om en får fram sex personer ur ett snöbollsurval. 

Uppsatsens fem personer har intervjuats på två skilda geografiska platser vilket bör medföra att 

inbördes relationer inte är ett problem i uppsatsen. Hade uppsatsen haft ett 

generaliseringsanspråk hade det varit av större vikt att se över inbördes relationer och dess 

inverkan på representativiteten för urvalet.  

3.4.2 Textanalys 

Populationen av artiklar är artiklar publicerade under 2018, urvalet begränsas sedan till en 

dagstidning nämligen Dagens Nyheter. DN är troligen en av Sveriges största dagstidningar men 

har inte offentliga upplagesiffror sedan 2013 (Nationalencyklopedin, Johansson, & Sundin, u.å). 

Valet av Dagens Nyheter beror främst på att den är en rikstäckande tidning med en stor läsekrets, 

men också att den placerade sig högt bland de rikstäckande tryckta pressen när det kom till 

frekvens av uppsatsens sökord; same, samer, samisk och samiska. Genom att använda 

mediearkivet retriever kunde jag genom dessa fyra sökord skanna av innehållet i artiklarna.  

Ur DN:s artikelbas på 110 artiklar valdes sedan sex ut för närmare undersökning. Det urvalet 

baseras på A) omfång, en notis ger inte utrymme till komplexa tankegångar, är ofta sakliga och 

utgörs inte sällan av ’färdigköpta’ artiklar från exempelvis TT. B) relation till sökorden, alltså om 

artikeln verkligen handlar om samer. Artiklar där sökorden dyker upp i en faktaruta eller på annat 

sätt kompletterar den huvudsakliga textkroppen är av litet intresse för uppsatsens 

forskningsfrågor. Sökordet same kan också stå för engelskans same och har då ingen relation till 

uppsatsens ämne. C) Varierande texttyper och ämnen. Eftersom intervjuerna är generella i den 
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mån att det där talas om medieinnehåll i en bred bemärkelse, är det en naturlig följd att titta på 

artiklar av olika texttyper, ’nyheter’ eller teman.  

 

3.5 Utmaningar – Reliabilitet och Validitet 

Uppsatsens största utmaning var att hitta intervjupersoner. Fem intervjupersoner är inte ett 

vetenskapligt vedertaget antal för att bedriva kvalitativ forskning. Kvale & Brinkmann (2009) 

rekommenderar mellan tio och femton intervjuer och Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 

pratar om mättnad, alltså att samma svar skall upprepas. Forskningens avsikter i de här fallen är 

att kunna uttala sig om tendenser inom den avgränsade populationen som utgör basen för 

studien, alltså att kunna generalisera. Utmaningen med att hitta personer att intervjua leder till att 

möjligheterna att generalisera utifrån denna uppsats är obefintliga. I en idealisk situation hade jag 

intervjuat 15 personer i samma ålder, uppnått mättnad, och kunnat argumentera för att den 

aktuella åldersgruppen upplever att de representeras på ett visst sätt. Nu läggs istället fokus på 

den personliga upplevelsen av bilden utav samerna och DN:s roll i det. Det går att se som en 

förstudie till en mer omfattande studie som kanske skulle kunna använda sig av en survey och 

kompletterande intervjuer.  

Validitet, som enligt den traditionella definitionen, ställer frågan om uppsatsen undersöker det 

den säger att den ska undersöka (Bergström & Boréus, 2012) har jag återkommit till flertalet 

gånger under arbetets gång. I det inledande researcharbetet har jag inte stött på en liknande studie 

som kombinerar de två perspektiv som denna. Att hitta en adekvat och erkänd metod för att 

mäta resultaten har därför varit extra svårt. Intervjuernas omfång och teman ledde till utförliga 

resonemang kring samiska narrativ och textanalysens olika element belyser implicita och explicita 

bilder av samer. På det hela taget upplever jag att metoderna hjälpt studien att svara på sina 

forskningsfrågor på ett godtagbart sätt. 

Reliabiliteten i uppsatsen bedömer jag som relativt god under rådande omständigheter Jag har 

skrivit uppsatsen själv, vilket betyder att jag ensam har genomfört intervjuer och transkriberingar. 

Det är också min första intervjustudie, det är en konst som tar övning att bemästra. Med det sagt 

har insatser för att ge studien goda förutsättningar gjorts. Varje intervju har genomförts ansikte 

mot ansikte på en plats som de intervjuade valt själva, där de då troligtvis känner sig bekväma, 

och anonymitet har försäkrats(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009). 

De tre åtgärderna ger förutsättningarna för en ärlig och oförställd intervjusituation. Jag som 

forskare har försökt lämna rum för de intervjuades egna tankar, ställt följdfrågor men också 
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ledande frågor som i vissa fall ämnat verifiera tidigare påståenden. Flera frågor i intervjuguiden 

kan uppfattas som ledande men likt Kvale & Brinkmann (2009) upplever jag, förutsatt att de 

blandas med öppna frågor, att de intervjuades rätt till att genomskåda, ignorera och ifrågasätta 

frågorna gör dem till ett verktyg snarare än ett uttryck för subjektivitet från forskarens sida. De 

tolkningar jag gjort av intervjumaterial och artikeltext har jag underbyggt med referat och citat, 

samt satt dem relation till den tidigare forskning jag har presenterat. Den senare relationen mellan 

studiens resultat och tidigare forskning, intersubjektiviteten (Bergström & Boréus, 2012), 

försvåras genom att det är tolkande studier men också genom att det inte finns någon extensiv 

bas av forskning på det här området. 
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4.0 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras ytligt intervjuförutsättningarna. De följs av intervjupersonernas 

övergripande upplevelser tematiskt presenterade. Avsnittet avrundas sedan med att identifiera 

och avgränsa teman. Dessa ligger sedan till grund för textanalyserna.  

4.1 Intervjupersonerna 

Som förklarats ovan (se Etiska avväganden) har alla intervjupersoner och deras personliga data 

anonymiserats och intervjupersonen har utrustats med ett alias. De intervjuade har fått möjlighet 

att själva välja ett namn, vilket några har gjort, de andra har jag själv namngivit. Mina 

intervjupersoner presenteras nedan i kronologisk ordning från intervjutillfällena: 

Gunnar, 65+, har aldrig arbetat med att representera samer. Han är uppvuxen och bosatt utanför 

Sápmi, hans familj var renskötare och till intervjun bär han en liten samisk markör.  

Anneli, 41 -65 år gammal, arbetar deltid på ett arbete som delvis representerar samer. Hon är 

uppvuxen i Sápmi men bor idag utanför, hennes familj är renskötare. Hon bär ingen samisk 

markör, platsen vi möts på kan dock ses som en. 

Ansgar, 20 -41 år gammal, han arbetade tidigare delvis med att representera samer. Han är 

uppväxt och bosatt i Sápmi. Hans samiska släkt är icke-renskötande samer och till intervjun bär 

han en samisk markör. 

Jonas, 41-65 år gammal, i sin yrkesroll representerar han samer. Han är uppvuxen och bosatt i 

Sápmi, hans familj är icke-renskötare Bär inga samiska markörer.  

Karin, 41-65 år gammal, i sin yrkesroll representerar hon samer. Hon är uppvuxen och bosatt i 

Sápmi, hennes familj är renskötare. Till intervjun bär hon inga samiska markörer platsen vi möts 

på kan dock ses som en. 

4.2 Tematisk sammanställning av intervjuerna 

Bilden av samer  

Enligt Jonas uppfattning verkar majoritetssamhället ha en klar bild av vem som är same. ”…En 

same lever i ett med naturen med sina renar på fjället.” Han har själv fått kommentarer om att 

han inte ser samisk ut. Jonas går inte in på hur storsamhället menar att en same ser ut men det 

gör Anneli. I beskrivningen av en same fokuserar hon på utseende: ”man är jätteliten, smal, 

kolsvart hår, kolsvarta ögon.”  
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Kolten, jojk och renar på fjället är återkommande svar när intervjupersonerna beskriver 

majoritetssamhällets bild av samer, här exemplifierat av Anneli: ”… för att jag tror de flesta som 

säger ja samer, då har man renar, springer omkring på fjällen och jojkar (…) sitter i en kåta.” Den 

bilden är förlegad menar Anneli, och tycker det får samerna att låta som ett primitivt folk. Jonas 

håller med och upplever att media tidigare mest fokuserat på att skildra det traditionellt samiska; 

rennäring och äldre hantverk. Ansgar beskriver den dominerande bilden av en same i media mer 

precist som en Nordsame (vilket han ser på dräkten), som har renar och talar samiska. De är de 

samer som syns mest, och kanske utgör bilden av samer för majoritetssamhället.  

Gamla stereotypa bilder av samer som alkoholiserade eller lata är något som flera av 

intervjupersonerna nämner men inte i relation till media. Både Karin och Anneli nämner den 

seglivade myten om att samen leder upp sina renar på spåren för att de ska bli påkörda av tåget 

och kunna söka skadestånd. De som tror att det är så förstår inte banden mellan människorna 

och djuren argumenterar Anneli.  

Majoritetssamhället går oftast hårdare åt än media, flera av intervjupersonerna har egna 

erfarenheter av rasism och diskriminering. Det upplever Karin blir tydligt i nyhetsplattformarnas 

kommentarsfält. Där kan tonen vara väldigt hård. Speciellt i anslutning till artiklar som rör 

näringarna; renarna eller rovdjur.  

Då handlar det om renar, Definitivt, eller (…) rovdjur. Samer i sig upprör väl inte 

så, men då handlar det om näringar då upprör det jättemycket. Och renar på vägen, 

folk blir ju tokiga. Och sen finns det ju alltid nättroll eller vad det nu är, sådana 

kommentarer så, det är ju hemskt. Jag har försökt ibland när jag blir så irriterad; då 

skriver jag, svarar. Men då är det ju ingen som svarar tillbaks. 

Karin, intervju 5 

Om Västerbotten-Kuriren skriver något om renar på vägen, en varning att bilister ska ta det 

försiktigt på vägarna till exempel, menar Karin att det i mer regel än undantag följs av 

kommentarer i stil med att en ”borde skjuta renarna istället”. Kommentarerna gör henne ledsen 

och arg, eftersom de är många och ständigt återkommande. 

Samer i nyhetsmedia 

Karin tycker generellt att svensk press är ganska saklig i sitt journalistiska innehåll men reagerar 

starkt när stora tidningar använder sig av snedvridna rubriker. Hon nämner NSD, Norrländska 

Socialdemokraten och Expressen som särskilt skyldiga till vinklade överskrifter. Flertalet gånger 
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har hon påtalat rubrikernas negativa konnotationer och sökt förklaringar utan resultat. Hon 

konstaterar frustrerat att det hade varit mycket bättre om de kunde vara sakliga och objektiva 

istället för att skriva ’clickbait’.  

Gunnar tycker att nyhetsmedia ibland förstorar och spär på konflikter. Som ett exempel drar han 

sig till minnes hur en tidning rapporterade om när en samisk kvinna fick sin kåta nerbränd av 

Skatteverket7; 

Och så fick man till och med till den här bilden av, på en av de här tjänstemannen 

som stod ovanpå kåtan och ringde som om, ungefär som när man ställer ena foten 

på ett dött djur, på ett nedlagt djur. (…) jag tror att det ökar konflikterna mellan låt 

oss säga ortsbefolkningen och samerna. 

Gunnar, intervju 1 

En annan bild som majoritetssamhället har av samer menar Jonas att nyhetsmedia är direkt 

ansvariga för; bilden av en same som rabiat. I nyhetsrapporteringen ser han samen som är 

missnöjd, ”stämmer skolverket, begär ersättning för något eller ställer krav.” Den bilden känner 

också de andra igen. De ser det logiska i att nyhetsmedia i mycket stor utsträckning rapporterar 

runt konflikt men repetitionen förstärker den inte särskilt smickrande bilden. 

Gunnar befäster den tanken när han beskriver en gestaltning av samer i media som han uppskattat; 

ett program om rovdjur i Sápmi. I programmet intervjuas renskötande samer om konflikten som 

uppstår när en vill skydda vargstammen i områden med aktiv renskötsel. Samerna som intervjuas 

har inte kolt på sig och får tala till punkt i ett lugnt tempo. Resonligheten och lugnet och att få vara 

klädd i vanliga kläder tror Gunnar är viktigt för att bredda bilden av vad en same kan vara. 

Uttalandet visar att han upplever att motsatserna till lugn och resonlighet dominerar mediebilden 

av en same. 

Naturfolket 

Gunnar upplever sig som närmast sitt samiska arv när han är i naturen och ser respekt för 

naturens egenvärde som något utmärkande för samerna. Han menar att det avspeglar sig i hur 

samer inte äger mark och mäter skogsresurser i ett monetärt värde: 

 
7 Länk till kåtahändelsen; https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0qeJJ/har-tander-kronofogden-eld-pa-den-
samiska-katan-ofattbart  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0qeJJ/har-tander-kronofogden-eld-pa-den-samiska-katan-ofattbart
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0qeJJ/har-tander-kronofogden-eld-pa-den-samiska-katan-ofattbart
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Kärleken till naturen och förmågan att se på naturen som, ja, mer som ett levande 

väsen än på någonting som; Ja där står en stor tall, den kan man nog avverka snart 

och det där skogsområdet det får man ut så och så många kubikmeter timmer på. 

Gunnar, intervju 1 

I likhet med Gunnar talar Anneli också om respekt för naturen. Hon beskriver hur bilden av 

kåtan blivit symbol för något primitivt när det egentligen är prov på hur nära naturen en kan leva. 

Ett annat exempel på samma sak tar hon upp när hon berättar att hon inte hade barnvagn som 

liten utan åkte Ackja8, eftersom det var det bästa, mest hållbara sättet att ta sig fram i snön. Att 

svenskar idag har liten förståelse för hur livet kan se ut i ett med naturen menar Anneli också 

skapar en klyfta mellan samer och storsamhället. Det finns inget värde i att döda djur för sakens 

skull, det ska göras för att det finns ett behov, en nytta. Hon kommer ihåg hur klasskompisar till 

henne sparkade ihjäl lämlar som vandrade i sina lämmeltåg, och hur hennes pappa tog starkt 

avstånd från dylikt beteende. Det illustrerar för henne skillnaderna mellan samer och svenskar. 

Konflikter kring gruvindustrin och marktvister tycker hon markerar en annan skillnad mellan 

samer och svenskar; synen på naturen och ägande. Hon ställer retoriska frågor om vad en 

egentligen kan äga och funderar över det ansvaret som vi har för nästa generation. Bilden som 

Gunnar och Anneli målar upp har flera beröringspunkter med den renskötande, fjällbosatte 

samen som nämns som den dominerande bilden. 

Andra urfolk kan Gunnar, Karin och Anneli känna ett extra intresse för. Gunnar kan se likheter 

med indianstammar i Syd- och Nordamerika. Karin följer med intresse hur olika urfolk hävdar 

sina FN stadgade rättigheter. Anneli upplever också att det finns en tillhörighet mellan olika 

urfolk, hon nämner speciellt kurder och de likheter som finns mellan de två folkgrupperna. Hon 

menar att de kan mötas i att vara en nation utan eget land, och hur viktig kulturen blir i den 

rotlösheten. 

Icke-renskötande samer  

Den icke-renskötande samen blir ej representerad i den traditionella bilden av en same i kolt på 

fjället eller av den närbesläktade naturmänniskan. I stort tycker Karin, Ansgar och Jonas att de 

samer som inte håller med rennäring eller direkt påverkas av gruv- och markkonflikter inte syns i 

media. I och med sin egen identitet som icke-renskötande och politisk intresserad same trycker 

 
8 en slags släde dragen av renar se: http://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar/foeremaalssamlingar/ur-
samlingarna/foeremaal-2014/mars-ackja.aspx  

http://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar/foeremaalssamlingar/ur-samlingarna/foeremaal-2014/mars-ackja.aspx
http://norrbottensmuseum.se/arkiv-samlingar/foeremaalssamlingar/ur-samlingarna/foeremaal-2014/mars-ackja.aspx
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Ansgar på att det är viktigt att nyansera den allmänt vedertagna bilden av samer som en homogen 

grupp: 

(…) artikelserie i Svenska Dagbladet. Som är inne på sin 20:e artikel nu i år kring de 

konflikter som finns i Sápmi och ja men olika samiska frågor. (…) såhär att den 

senaste som kom, det är jag tror, jag ska inte svära på det men jag tror det är den 

enda gången som de explicit är nämnt att det finns samer som står utanför 

samebyarna. 

Ansgar, intervju 3 

Ansgar återkommer flertalet gånger under intervjun till att det finns en djupgående konflikt i 

Sametinget och till viss del bland samer i stort. Främst mellan renskötande och icke-renskötande 

samer. Den grundar sig i, argumenterar han, en kolonial struktur som genomsyrar svenska statens 

behandling av samer. I den har alla samer förtryckts, men renskötande samer fick några behov 

tillgodosedda eftersom det var den delen av kulturen som ansågs ha ett värde. Sametinget förföljs 

fortfarande av den problematiken. Det ena blocket förklarar Ansgar arbetar för att utöka de 

rättigheter som idag bara gäller renskötande samer till att omfatta alla samer. Det andra blocket 

med de renskötande samerna är rädda att en sådan förändring kan bli förödande för rennäringen. 

Den polariseringen genomsyrar sedan all form av beslutsfattande och hindrar Sametinget från 

den enade front som hade behövts för att driva opinion i större frågor, menar Ansgar.  

Karin upplever att samiska och svenska medier försöker men kanske inte lyckas representera 

”stadssamer” och samer utan koppling till rennäringen. Därför tror Karin det är viktigt med 

’mjuka’ nyheter, relaterade till kultur, litteratur och slöjd. För sin egen del efterlyser Jonas en 

skildring som inte ”är typiskt samisk”. Den skulle behöva omfatta de som har en partner som inte 

är same, har en förälder som är same, de som lever i storstäder och aldrig haft någon koppling till 

renskötsel. Om renskötsel får stå som den stereotypiska bilden av en same är den inte fel, den 

representerar en grupp av samerna poängterar Jonas, men det samiska innefattar så mycket mer. 

En bild av den moderna samen, skulle enligt Jonas, vara sann för fler än den kopplad till 

rennäringen. Han ser dock en positiv utveckling, medieutbudet har breddats med andra 

kulturyttringar som samiska matlagnings- och musikprogram. Det är i den typen av produktioner 

som Jonas sett gestaltningar han kan känna igen sig i: 

Alltså man har fokuserat på väldigt mycket traditionellt, sånt som folk inte kan 

anknyta till men det har blivit lite (mer) modernt skulle jag säga. Alltså man har fört 
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in det samiska i nutid och så har man skapat något nytt som kan vara intressant för 

ungdomar och så. 

Jonas, Intervju 4, parentes mitt tillägg. 

Gestaltningar av samer  

När vi pratar om representationer av samer i majoritetsmedia berättar Jonas att han upplever att 

det finns goda intentioner men det finns en risk att gestaltning präglas utav en stereotyp bild av 

vad det är att vara same. Att de utan att ta in samisk kompetens, på grund utav kunskapsbrist då 

fokuserar på kolt, kåta och jojk, vilket han menar att långt ifrån alla samer kan identifiera sig med.  

När vi talar om porträtt av samer tror Karin i likhet med Ansgar att det är viktigt att det är 

samerna som själva har kontroll över sin kultur och historia. Att de som ska berätta är samer, är 

hon ganska bestämd i. Skall det produceras en samisk thriller vill hon ha med samer i projektet, 

det finns tillräckligt många kunniga i svenska Sápmi och även på den norska sidan menar hon. 

När det senare kommer till livsstils program, till exempel om mat tycker hon inte det är lika 

viktigt att upphovspersonerna är samer. Ansgars resonemang är mer splittrat. Han vill tro att en 

svensk eller internationell filmskapare eller konstnär ska kunna hantera samiska teman, och att 

det kanske är nödvändigt för att representationer av samer ska bli en naturlig, integrerad del av 

nordisk kultur. Samtidigt beskriver Ansgar filmen Sameblod som mer korrekt än andra moderna 

gestaltningar, mycket för att regissören är same. Men viktigast tycker han är att samer får ha 

kontroll över sin kultur: 

Ju mer vi synliggör den samiska kulturen desto bättre, så länge det är vi samer som 

får bestämma vad som är samisk kultur och ha kontrollen över den. Så att det inte 

blir liksom majoritetssamhället som tar över kulturen, och börjar bestämma dess 

ramar för då blir det tokigt också. 

Ansgar, intervju 3 

Jonas hävdar att det finns ett större förtroende för gestaltningar gjorda av samiska producenter. 

Att berätta en samisk historia blir som ett förtroendeuppdrag. När en icke-same skall berätta 

samma historia upplever Jonas att samesamhället är mer benägna att leta fel. Som anledning till 

det återkommer han till det historiska förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och samer. Han 

hämtar ett exempel ur språkforskningen. De samiska språken har forskats på sedan många 

hundra år tillbaka men resultaten har sällan använts till gagn för den samiska befolkningen. 

Istället har forskningen hjälpt forskarna i sina akademiska karriärer. Samma mönster upprepas på 
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andra ställen, som i utvinningen av naturresurser exempelvis. Vilket befäster föreställningen om 

att samer var mindre värda. Därför tror Jonas att samer helst ser att samiska ämnen representeras 

av samiska konstnärer, man har helt enkelt större förtroende för dem.  

På ett bredare kulturellt plan liknar Jonas svensk och samisk kultur vid två linjer. Den svenska är 

rak, bred och obruten, längs den har utveckling skett. Vad det innebär att vara svensk, eller vad 

som setts som svenskt har skiftat men det har alltid tagit vid något nytt. Den samiska linjen är 

avsmalnande och full av luckor. Vad det innebär att vara same gick från att ha inneburit mycket 

till väldigt lite. Luckorna är från när människor inte längre kan identifiera sig med kulturen och 

frivilligt eller motvilligt hoppat över till den svenska linjen som legat parallell eller i motsats till 

den samiska. För att den samiska kulturen ska kunna frodas och fler skall kunna känna sig 

representerade inom den, behöver linjen breddas menar han.  

I rikstäckande tidningar, bland annat DN, har Karin den senaste tiden sett ett ökat intresse för 

samisk kultur och samiska frågor obundet av att det i hennes mening hänt mer nyhetsvärdiga 

saker i Sápmi. Egentligen lägger hon ingen värdering i det men hon är nyfiken på var det nya 

intresset kommer ifrån.  

Ambassadörer 

Få av intervjupersonerna har funderat över specifika ambassadörer. Men flera av 

intervjupersonerna efterlyser mångfald. Som Gunnar och Ansgar ser det handlar det både om att 

fler samer då kan känna igen sig själva men också i ett sorts utbildningssyfte för 

majoritetssamhället. Samer som får uttala sig i media upplever Ansgar vara journalisterna på 

Sameradion, hen som råkar vara ordförande för Sametinget, ordföranden för en Sameby eller en 

aktivist. Han vill inte lägga någon värdering i huruvida de gör ett bra jobb eller inte men vill 

däremot belysa frågan, vilka samer representerar den här personen? Utger hen sig för att 

representera alla samer kan det bli problematiskt. Ett resonemang som Jonas håller med om. 

Både Ansgar och Jonas skulle vilja se en transparens där man kan säga att ’jag representerar den 

här samiska gruppen’. Motargumentet till det skulle vara att man visar en splittring men Ansgar 

resonerar att de redan finns olika grupperingar och att visa upp variationen skulle vara något 

värdefullt: 

Det här är ett sätt att kunna belysa den variation som finns bland oss samer. För vi 

är inte bara en typ av person och vi bor inte bara i ett område, vi talar inte ens ett 

språk. Vi talar en rad olika språk. Och vi borde kunna förenas i våra olikheter är väl 

egentligen min inställning så 
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Ansgar, intervju 3 

Gunnar berättar dock att han gläds åt att se att Jon Henrik Fjällgren9 identifierar sig som, och 

accepteras som same. Han menar att det flyttar debatten från blodsband till personlig 

identifiering, en positiv utveckling tycker han. Anneli tycker att det finns samer som nominerat 

sig själva till samiska representanter genom att i sociala medier göra inlägg om samiska frågor. I 

den gruppen tycker Anneli att unga kvinnor är överrepresenterade. Hon kan se det som både 

positivt och negativt. Negativt genom att hon tycker att de ibland saknar erfarenhet och insyn i 

hur olika saker fungerar. Dessutom menar Anneli att motsättningarna inom samerna ger olika 

samer, olika mycket trovärdighet inom den egna gruppen. ”Samer med ena foten i Stockholm” 

som exempelvis Maxida Märak10, är inte en representant som alla samer kan ställa sig bakom. 

Intervjupersonerna är överens om att det inte finns någon naturlig talesperson för Sápmi, vilket 

ibland medför att en kulturperson får ge sin syn på nyheter med samisk koppling, exempelvis 

Sofia Jannok11, Maxida Märak eller Jon Henrik Fjällgren. Karin tycker att de gör det bra men 

samtidigt att tidningarna har blivit bättre på att hitta rätt personer för sina artiklar. Rätt personer 

står i detta fall för människor involverade eller åtminstone väl insatta i nyhetshändelsen, 

exempelvis representanter för samebyar eller Sametinget.  

Okunskapen hos mottagarna 

Rikstäckande media som varit fokus i intervjuerna riktar sig först och främst till 

majoritetssamhället. Journalisterna utgår från sin egen och det de vet om konsumenternas 

förförståelse. I intervjuerna blir det dock tydligt att intervjupersonerna upplever att det finns en 

utbredd okunskap om samer och samisk kultur i storsamhället. 

Det är inte bara mediers uppgift att fylla igen kunskapsluckorna hos majoritetsbefolkningen säger 

Karin. En stor insats menar hon behöver göras i skolan, från en tidig ålder. Och det borde varit 

gjort för längesedan. Det Ansgar menar är talande för medias gestaltning är att samer blir 

synonymt med renskötande samer. Det menar han ofta är en bieffekt av att man som 

mediaskapare försöker gestalta något komplext för en inte särskilt insatt publik, då blir det 

mycket vanligare med förenklingar av det slaget. Ansgar menar att det är återkommande i 

gestaltningar ämnade för en nationell publik, men att det fram till för några år sedan också var 

 
9 Jon Henrik Fjällgren, artist. Han är adopterad från Colombia 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jon_Henrik_Fj%C3%A4llgren 
10 Maxida Märak, artist och aktivist https://sv.wikipedia.org/wiki/Maxida_M%C3%A4rak 
11 Sofia Jannok, artist https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_Jannok  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jon_Henrik_Fj%C3%A4llgren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maxida_M%C3%A4rak
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_Jannok
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vanligt i samisk media. Beskrivningar där renskötande samer står för de ’äkta’ samerna bibehåller 

den koloniala struktur som utesluter icke-renskötande samer, det ser han som beklagligt.  

Det som Anneli upplever som ett tema som saknas i rapportering kring samer är motsättningar, 

konflikter mellan renägande och icke-renägande samer, marktvister och gruvindustrin. Samtidigt 

saknar allmänheten utanför Sápmi en basal kunskap om samisk kultur. Det tror Anneli är en av 

anledningarna till att det inte rapporteras så mycket om konflikterna i Sápmi.   

Gunnar menar att geografi spelar en stor roll i attityder till och kunskapsnivåer om samer och 

samisk kultur. I Sápmi är klimatet hårdare, och många samer far illa i de ”skavsår” som blir i 

kontaktytan mellan storsamhället och minoriteten. Utanför Sápmi, i södra Sverige är det däremot 

enklare. Samer behöver inte föra en kamp för att hävda sig säger Gunnar: 

 a här finns inget motstånd, utan snarare tvärtom. Risken är väl kanske också då att 

bilden av samer blir lite, vad ska man säga, idealiserad. Åt plushållet till och 

däruppe blir den åt minushållet till. 

Gunnar, intervju 1 

I söder menar Gunnar att det behövs mer kunskap, att program om renskötsel speciellt men 

också andra delar av samisk kultur kan vara till hjälp, för att skapa förståelse och gemenskap med 

samerna. I norr kanske andra bilder behövs resonerar han. I Sápmi behöver kommunikationen se 

annorlunda ut, eftersom förkunskaperna är på en annan nivå.  

Ansgar är inne på samma spår och menar att man i södra Sverige har mer av en omedveten 

okunskap eftersom kontaktytan mellan minoritetssamhälle och storsamhälle är liten medan i 

Sápmi väljer storsamhället att blunda för kunskap som lätt kan införskaffas. I Sápmi tror Ansgar 

att det kan vara en medveten strategi. Om en förstod och hade empati med samiska intressen 

skulle det bli svårare att driva igenom stora projekt som gruvbyggen och det skulle företag och 

kommuner förlora ekonomiskt på. 

4.4 Sammanfattning av teman 

En viktig gemensam inställning som fyra av de fem intervjupersonerna känner starkt inför är att 

samer själva måste ha rätten att berätta sina egna historier och förmedla sin kultur. Det blir extra 

tydligt när det kommer till spelfilmer. Samer har tolkningsföreträde till sin egen kultur, i sin 

icke-avgränsade form. Den upplevelsen ligger i linje med vad (Mörkenstam, 1999) diskuterar som 

grundläggande rättigheter som kan ligga till grund för särskilt stöd. Samiskhet har sedan 1600-

talets missionärer definierats i motsats till svenskhet, av icke-samer. I ljuset av den historiska 
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relationen mellan den svenska staten och samer är det rimligt att samer känner ett större 

förtroende för en person från den egna minoriteten, som Jonas antydde genom att jämföra 

filmskapande med språkforskning.  

Intervjupersonerna refererar till ”den traditionella bilden av en same”, ”den schablonartade 

bilden av en same”, ”en idealiserad bild” av samer. Den bilden sammanfaller inte nödvändigtvis 

med den de ser i media, utan är snarare en skildring av vad intervjupersonerna upplever att 

majoritetssamhället ser. Vilka element bilden består av ska jag försöka bryta ner i de kommande 

styckena. 

Den traditionella bilden av en same menar intervjupersonerna innefattar kolt, jojk och renar. 

Alla är överens om att den bilden representerar samer men den kan inte stå för hela gruppen. 

Kolten är fortfarande viktig men det är inget vardagsplagg, Ansgar utgår från färgställningen på 

kolten när han beskriver medias bild av samer som en Nordsame. Jojk hör högtider och musiker 

till och renarna är en vattendelare. För intervjupersonerna med renskötarbakgrund tror de att mer 

renskötselorienterat innehåll kan öka förståelse och intresse för samerna. För Ansgar och Jonas 

betyder den väldigt lite personligen, de menar att det är den bilden som folk har och att ett mer 

varierat innehåll som kan representera fler är önskvärt.  

Jonas, Anneli och Gunnar nämnde alla samer i relation till naturen. I Gunnar och Annelis fall 

handlade det om att det var i sin relation till naturen som de kände att det samiska skiljer sig från 

det svenska. Att inställningen till naturresurser såväl levande djur som träd och andra 

naturtillgångar är mer respektfull, de behandlas som levande väsen. Att leva i ett med naturen 

som Anneli beskriver förutsätter goda kunskaper om naturförhållanden. Samen representeras 

också i naturnära miljöer, med fjället och vinterlandskap som den ultimata symbolen för det. 

Utifrån de här upplevelserna formas temat Naturmänniskan. 

En bild som intervjupersonerna upplevde skapades av nyhetsmedier är vad vi kan kalla för den 

Missnöjde samen. När samer syns i nyhetsmedia är det i förhållande till en konflikt, det kan 

vara över naturresurser, markrättigheter eller om rättigheter till språket. Pietikäinen (2003) 

redovisar forskning som visar att minoriteter är överrepresenterade i nyhetsrapportering om 

konflikter. 

Den icke-renskötande samen menar intervjupersonerna att det saknas representationer av. Det 

är därför intressant att i textanalyserna se om det finns någon representation av hen. Såväl 

förenklingar som ointresse som konflikter inom Sápmi förklarar intervjupersonerna med en 

okunskap om samisk historia och kultur. Gunnar och Ansgar är inne på att i södra delen av 
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Sverige där troligen majoriteten av DN:s läsare lever finns färre kontaktytor mellan samer och 

majoritetsbefolkningen, vilket delvis förklarar den låga kunskapsnivån. Det kan också ge en 

idealiserad bild som Gunnar uttrycker det. I min tolkning är det samma fenomen som Ellefson, 

(2007) kallar för exotifiering. Förhåller sig DN till den okunskapen och i så fall hur.   

Temana som utgör utgångspunkter för textanalyserna är alltså tolkningsföreträde, den 

traditionella samen, naturmänniskan, den missnöjde samen, den icke-renskötande samen och 

okunskap. 

4.5 Textanalysen 

Innan undersökningen om huruvida de teman som intervjupersonerna identifierat återkommer i 

DN:s artiklar redovisas, följer här data från populationen ur vilken de sex artiklarna valts ut för 

analys. Delen ger en överblick av DN:s totala artikelbas i Mediearkivet Retriever. 

4.6 Artiklar från DN under 2018 

I uppsatsens form som kvalitativ studie som förlitar sig på tolkning som främsta analysverktyg 

finns begränsat av det som skulle kunna kallas ’hårda data’. Översikten av artiklarna publicerade i 

DN kan dock klassificeras som det. Enligt sökningen i Mediearkivet Retriever publicerades 5910 

artiklar i svensk tryckt press under 2018, innehållande något (eller flera) utav sökorden same, 

samer, samisk eller samiska.   

Den stora majoriteten av artiklarna publicerades av lokaltidningar i områden med en närvarande 

samisk population. De tidningar som publicerat flest artiklar med sökorden 2018 var 

Västerbottens-Kuriren och Norrbottens-Kuriren med 171 respektive 144 artiklar. I Norrländska 

Socialdemokraten, Folkbladet Västerbotten, Lokaltidningen Östersund och Östersunds Posten 

publicerat åtminstone 100-talet artiklar. Bland de rikstäckande tidskrifterna har Svenska 

Dagbladet och TT Nyhetsbyrån publicerat flest artiklar, 112 stycken, tätt följd av Dagens Nyheter 

på 110. Aftonbladet ligger på 85 och Expressen på 71 artiklar12. 

Den här uppsatsen uppehåller sig vid de 110 artiklar som DN publicerade 2018. Förutom en 

period under sommaren i juli och augusti (fem resp. tre artiklar) publicerades ett ganska jämnt 

utspritt antal artiklar över året, medelvärdet hamnar på ungefär 9.17 och medianen på 10 artiklar 

per månad. Ett problem med sökorden är att de inte automatiskt exkluderar de betydelser som 

inte har med samisk kultur att göra. 11 artiklar av våra ursprungliga 110 var icke-relevanta för 

 
12 färre än Kristianstads Bladet för övrigt 
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uppsatsen då de antingen saknade sökorden eller använde dem i en annan betydelse. Exempelvis 

skrevs en artikel om en man vid namn Samer och vid flertalet tillfällen användes de engelska 

ordet same som en del av ett fast uttryck, låtnamn eller dylikt13.  

Det lämnar oss med 99 artiklar med för uppsatsen relevanta betydelser av orden; same, samer, 

samisk och eller samiska. Sett över hela året fördelades dessa artiklar sig jämnt över delarna ett - 

34, två 30 och fyra 33, ytterligare 2 artiklar klassificerar Retriever att tillhöra del 10. Ser en 

däremot till perioder hittas artiklarna med sökorden i olika delar av tidningen. I anslutning till 

valet och i samband med Björn Söders uttalanden14 om samer och svenskhet, finner vi mer i del 

ett (se september respektive juni). I månader som januari, april och maj hamnar däremot en stor 

majoritet av artiklarna i del två och fyra.  

Eftersom det är naturen av nyheter att hitta flera ingångar i samma ämne eller nyhet 

(Boczkowski, 2011; Pietikäinen, 2003), behandlar flera av artiklarna samma händelse. Några av de 

här händelserna rör inte uppsatsens huvudfokus men är ändå indikativa för grundinställningen 

hos DN. Exempelvis syntes många reaktioner när Björn Söder, sverigedemokrat, i juni återkom 

till ett tidigare uttalande där han sagt att samer inte är svenskar. Anspelningar på den händelsen 

eller artiklar med den som huvudfokus utgjorde knappt 17,2 % av artiklarna i studien. Artiklar 

som behandlade denna händelse publicerades oftast i del ett av Dagens Nyheter.  

En ungefärlig uppdelning av artiklarna, ämnes- eller genremässigt, kan se ut så här:  

Tabell 2 Artikelfördelning 

Nyheter  40 

Ledare/Krönikor 15 

Kultur  31 

Framsidor 4 

Övrigt  9 

 

Poängen med uppdelningen är att ge en fingervisning om vad texterna handlar, hur de är 

uppbyggda och vem som talar i dem. Uppdelningen har gjorts med hjälp av referenserna som 

 
13 Listor med alla artiklar återfinns i bilagorna.  
14 En översikt av Björn Söders uttalanden https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-i-natbrak-om-minoriteters-
svenskhet 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-i-natbrak-om-minoriteters-svenskhet
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-i-natbrak-om-minoriteters-svenskhet
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ligger i Retriever och kan ibland verka arbiträra, exempelvis kan artiklar klassats som nyheter 

kunde likväl hamnat under kultur. Dessutom är de ofta uppdelade i mindre beståndsdelar; den 

kategori som här ovan kallas Ledare/Krönikor består av texter från sektionerna Ledare, DN 

debatt, Söndagskrönikan, Skriv i DN, Tisdag, Idé & Kritik samt DN Åsikt. Det som de har 

gemensamt är genremässigt att den framför åsikter som är skribentens personliga. Kategorin 

kultur har det gemensamt att de normalt behandlar mjuka nyheter, i den här studien är det ofta 

litteratur (bland annat DN:s boklista 8 gånger), film och konst. Framsidor är en indikation på hur 

redaktionen värderar innehållet. Nyheter som här ovan är en sammanslagning av det som 

klassificerats i Retriever som nyheter och general, den innehåller både notiser och traditionella 

nyhetsartiklar med rubrik, ingress och brödtext. Övrigt innefattar de klassifikationer som använts 

enstaka gånger exempelvis resor, korsord, världen och vetenskap. Se den fulla uppdelningen i 

bilaga 2. 

 

4.7 Artiklarna i textanalysen 

Valet av texter att analysera närmare använde tre kriterier (förklarade och motiverade i metod 

delen); omfång, relation till sökorden och olika texttyper.  

När det gäller omfång har den kortaste artikeln dryga 500 ord, ledaren ”När domstolen skrev 

Sveriges och samernas historia” medan de andra innefattar mellan 850 till 1200 ord. Samtliga 

artiklar handlar om något eller någon som har en tydlig koppling till samer och de är olika 

texttyper. De sex utvalda artiklarna delas in i två grupper Nyheter/Intervjuer (1-3) och 

Krönikor/Ledare (4-6). Nedan följer en översikt över de sex artiklar som analyserats: 

1. ”Det är en revansch för generationer av samer” en intervju med regissören Amanda 

Kernell som fått DN:s Kulturpris för filmen Sameblod. Publicerad 30:e januari 2018 

2. ”Här får stressade själar ro” ett resereportage om Sápmi nature camp i Unna Tjerusj 

sameby, publicerat den 4:e februari 2018.  

3. ”Linnea Axelsson. -Det saknas ett icke-religiöst språk för det andliga” en intervju med 

den ”svensksamiska författaren” publicerad den 14:e april 2018 

4. ”När domstolen skrev Sveriges och samernas historia” en historisk redogörelse av 

marktvister mellan samer och svenska nybyggare, i väntan på hovrättens dom i målet 

Girjas sameby mot staten. Publicerad på Ledarsidan den 23:e januari 2018. 
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5. ”Sara Meidell. Det samtida samiska har förstås med historien att göra” krönika om 

självmordsstatistiken i Sápmi, anledningar och lösningar på problematiken. Publicerad 3:e 

februari 2018 

6. ”Samisk boom bjuder på konst i världsklass” recensioner och tips på konstutställningar 

med samiska konstnärer. Publicerad 23:e november 2018. 

4.8 Textanalyserna 

Textanalyserna av artiklarna som presenterats ovan diskuteras här i direkt förhållanden till de 

teman som intervjupersonerna identifierat. Några rubriker har lagts till för att kunna säga något 

om det finns mönster i DN:s framställning av samiska teman. Sista stycket summerar och blandar 

då olika närliggande teman i förhållande till teorin och tidigare forskning i större utsträckning än 

det som presenteras nu närmast.  

Rubriker och anslag 

Rubriker och anslag är rimligtvis läsarens första kontakt med texten och ska därför säga något om 

vad artikeln innehåller. Alla artiklar markerar i de få orden som dessa två beståndsdelar utgör att 

de kommer att behandla samiska teman: ”Det är en revansch för generationer av samer” (1), 

”…En inblick i den samiska kulturen som värmer stressade själar och ger perspektiv på den 

storslagna naturen” (2), ”…träffar en svensksamisk författare som rör sig i språkets mystiska 

gränsland.” (3), ”Det samtida samiska lidandet har förstås med historien att göra” (4), ”När 

domstolen skrev Sverige och samernas historia” (5) samt ”…Rubin gläds åt vågen av samisk 

konst…” (6). Det signalerar att samer eller samisk kultur kommer att vara ett av huvudtemana i 

artiklarna. I fem av sex artiklar är det också samiskt tema i det avslutande stycket. 

Bilderna av en same 

Figuren den traditionella samen och naturmänniskan figurerar i artiklarna. I artikel ett låter 

skribenterna den intervjuade, Amanda Kernell, beskriva majoritetssamhällets bild av en same. 

Hon använder då ett exempel från dryga 15 år sedan i Umeå när hon ställt frågan om vad de vet 

om samer:  

Svaret var oftast att samer kör skoter och har på sig röda kläder. Någon sa att de 

måste vara väldigt ensamma, eftersom de är mycket själva på fjället, en annan sa de 

bor i tält. Mer visste de inte. 

”Det är en revansch för generationer av samer”, artikel 1 (emfas min egen) 
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I artikel två resereportaget ”Här får stressade själar ro” både blottlägger och befäster skribenten 

olika representationer av samer. Samernas röst i artikeln är den av guiden Lennart som är same 

och citeras tolv gånger igenom reportaget. Han får genom ett par olika citat i artikeln spricka hål 

på myter. Om kolten får han exempelvis berätta att den är ingen vardagsklädsel. Den traditionella 

bilden av en renskötare uppdateras genom att Lennart är bofast, han äger renar som han inte är 

med och har den dagliga driften av. Modern renskötsel illustreras också flertalet gånger i relation 

till hur Lennarts far drev ren; att han först gjorde det på skidor och fick sova under en gran till 

sedan när skotern kom och han kunde åka hem varje kväll. Samtidigt beskrivs och citeras 

Lennarts, och i förlängningen samers, koppling till renen. De äter renkött, sitter på renfällar, en 

kaffepåse i renskinn, renar kring knuten om natten men mest av allt genom citat. Citatet inleds 

med renens förflyttningar och vad djuren betytt igenom generationer, stycket avslutas med: 

”(…)Jag har en starkt känslomässig koppling till renen.” 

Vidare underbygger artikel två bilden av same som naturmänniska. Vinkeln som journalisten valt 

att presentera resmålet genom är natur. Beskrivningar av oändliga vidder, stjärnhimlar, 

vinterlandskap och gammelskog finns insprängda i texten. Beskrivningar som andas både 

isolering och harmoni finns det exempel på; i hur stjärnhimlen blir extra klar eftersom det inte 

finns några gatljus som stör eller hur det inte finns elektricitet och rinnande vatten. Lennart 

presenteras som väl insatt i flora och fauna likväl som i snöförhållanden. Han vet hur en 

överlever i naturen under kyliga förhållanden, något som poängteras att alla inte vet. Relationen 

med naturen, som Anneli och Gunnar också nämner illustrerar Lennart: ”Jag tror det är viktigt 

för oss människor att förstå hur saker och ting hänger ihop i naturen (…) Det händer något i oss 

när vi är ute i naturen på riktigt. Vi förstår att vi är en del av en större helhet…”(”Här får 

stressade själar ro”, artikel 2).  

”Mytiskt”, ”besjälad natur” och ”speciella förhållande till naturen” är formuleringar som använts i 

artiklarna. Det klingar magiskt och övernaturligt, en aspekt som inte intervjupersonerna talat om i 

förhållande till naturmänniskan men som återfinns i artiklarna.  

Temat den missnöjde samen  

Den missnöjde samen är den bild som artiklarna bemöter i störst utsträckning. Det gör de genom 

att sätta till en historisk kontext av hur staten behandlat samer som på så sätt berättigar missnöjet. 

I artikel sex låter skribenten ett stycke som beskriver ”stölden av Sápmi” förekomma ett 

resonemang om att samisk konst skildrar oförrätter och konflikt. I artikel tre får Linnea Axelsson 

förklara att hon inte är en politisk person ”…skriver jag om samiska erfarenheter och känslor, 
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och det går inte att skriva denna historia utan att gå in på övergrepp och förtryck.” (”Linnea 

Axelsson- Det saknas ett ickereligiöst språk för det andliga”, artikel 3).  

Den icke-renskötande samen 

I artikel sex ”Samisk boom bjuder på konst i världsklass” radar skribenten upp namn på samiska 

konstnärer aktuella med konstutställningar runt om i Sverige. Den är ett gott exempel på en bred 

bild, eftersom hon i presentationerna av de olika konstnärerna tar fram deras verk och visar på 

den bredd de har, hantverksformer och motiv – både bokstavligt och bildligt talat. 

Intervjuerna med Amanda Kernell och Linnea Axelsson (artikel ett och tre) fokuserar på deras 

yrkesroller som har litet med den traditionella bilden av samer att göra. Det redogörs för deras 

samiska koppling med det är inte fokus för narrativet. Linnea Axelsson är halvsame och tillåts i 

artikeln fundera över sin samiska bakgrund och identitet: ”(… Man är ju någonting flödande; jag 

känner mig mer hemma i vissa tankar och idéer  än en bestämd identitet, i vissa sammanhang är 

jag mer samisk, i andra mer svensk.” Artiklarna talar inte explicit om samer utanför samebyarna 

men vare sig intervjuerna eller artikel sex talar om har något av jojk, kolt eller renar som 

huvudtema. 

Tolkningsföreträden 

Artikeln med nummer 1 är en intervju med regissören Amanda Kernell som tar emot DNs 

kulturpris för sin film Sameblod. Motiveringen till utmärkelsen är att hon genom filmen ”öppnat 

hundratusentals ögon för Sveriges koloniala historia”. Kernell beskriver en känsla av 

ansvarstagande för att berätta historian på ett sätt som gör att människor inte känner sig 

missförstådda men samtidigt behålla en konstnärlig frihet. Filmen fungerade delvis i intervjuerna 

som ett underlag för diskussion om historieberättande. Intervjupersonen Jonas var inne på att 

samer som gestaltar samiska teman har den samiska befolkningen större förtroende för än icke-

samer som försöker detsamma. Ett citat från Kernell beskriver detta väl:  

Alla vi i filmteamet är jätteglada, för det känns som att vi och filmen både har 

Sápmi och en massa andra människor i ryggen. Och så känns det framförallt 

som en upprättelse och en revansch för generationer av samer som har blivit 

behandlade och sedda som mindre värda. 

”Det är en revansch för generationer av samer”, artikel 1 (emfas min egen) 

I artiklarna ett till tre är det en same som tillåts, väl medveten om att en intervjuare ändå styr 

förutsättningarna för samtalet, definiera vad det är som är samiskt och inte. 
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Okunskapen 

Medvetenhet för okunskap hos mottagarna manifesteras i alla de sex artiklarna. Det finns en 

intention att öka kunskapsnivåerna i artiklarna. I artikel sex förklarar skribenten varför 

konstinstitutionerna fram tills nyligen inte haft ett intresse utav samisk konst: ”(…) ointresse 

delvis kan förklaras av okunskap. ”Vi vet mer om indianer än samer” som någon sa.”. I samma 

artikel ägnas ett stycke till att förklara ”stölden av Sápmi”.  I den första artikeln är det filmen 

Sameblod och dess informationsgärning som belönas med DN:s kulturpris, hela nyhetshändelsen 

illustrerar då den intentionen. Den andra artikeln har som nämnts ovan Lennart som källa men 

texten flankeras också av små faktarutor om bland annat Sápmi och samebyar. I den tredje 

artikeln nämns kulturgärningar och svenska kyrkans vitbok som nycklar för att öppna dialog 

mellan svenskt och samiskt. 

Det är inte bara historiska relationen mellan samer och storsamhället som det talas om utan också 

en nutid. I intervjuerna (artikel ett och tre) får Linnea Axelsson och Amanda Kernell redogöra för 

hur samer förhåller sig till sin identitet och hur det förändrats. I artikel fem handlar det om 

självmordsstatistiken bland samer och hur den genom ökad kunskap och förståelse ska kunna 

stävjas.  

Läkningsprocesser mellan samen och staten är fokus i artikel fyra ”När domstolen skrev Sveriges 

och samernas historia”. Artikeln är en krönika eller ledare som ger en tydlig historisk överblick 

för att läsaren ska förstå hur avgörande domen i målet Girjas mot staten kommer att bli för den 

svensk-samiska historien. Den börjar med personlig identifiering om skam inför sin samiska 

bakgrund och ger sig sedan ut på en historisk översikt med avstamp i 1600-talet fram till domen i 

tingsrätten 2016 till samernas favör. Hon redogör för hur tingsrätten 2016 började ta i beaktning 

att den bevisbörda som samerna skulle luta sig mot i målet är skriven av motståndaren, det är 

allmänt känt (och befäst i texten) att staten då värnade om andra intressen. Inställningen hos 

skribenten kan beskrivas som försiktigt hoppfull. ”Tingsrätten dömde 2016 till samernas fördel. 

Oavsett hur det går idag, är tingsrättens dom skriven så att den kommer läsas och begrundas 

under lång tid framöver.”  I artikel tre får ett resonemang om hur och om relationen mellan 

samer och svenska staten skulle kunna nå en försoning avsluta artikeln:  

Vem kan utdela förlåtelse? Kan de i det förflutna verkligen nå försoning och 

upprättelse via en yngre generation? Samtidigt är ju den typen av försoningssamtal 

nödvändiga att ha. Läkandet är inget som äger rum och blir färdigt, det är ständigt 

pågående. 
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”Linnea Axelsson-Det saknas ett ickereligiöst språk för det andliga”, artikel 3 

 

Artiklarna fyra och sex viger hela eller delar av texten till att genom att tydligt redogöra för det 

historiska förlopp som lett fram till hovrättsfallet Girjas mot svenska staten respektive politisk 

laddad konst. I Sara Meidells krönika (artikel fem) vill hon lyfta fram kulturens roll i 

kunskapsbyggande, inte ansvar ”Den hållningen måste i varje läge försvaras -det kan aldrig vara 

konstnärens uppgift att kompensera politikens eller samhällets brister.”, samtidigt skriver hon att 

vi behöver nyttja kulturens styrkor; ”…konstens oumbärliga kraft som både samhällsförändrare 

och samhällsberättare”. Ytterligare styrker hon argumenten genom att se Sameblods handling 

som en expressväg till att ”skapa förståelse för skador åsamkade av historiska oförrätter”.  

I vissa fall som nämnts ovan refererar artiklarna vidare till andra källor. I artikel sex nämner 

skribenten utställningar om samisk historia och kultur, i artikel fyra är det domen i tingsrätten och 

i artikel ett och två refereras till de verk som de intervjuade kvinnorna producerat; Sameblod och 

AEdnan. 

Jonas och Gunnar menade att okunskap kan leda till en idealiserad eller exotisk bild av samer. 

Den utbildningsgärning som DN gör bör garantera att de inte bidrar till en sådan utveckling. Att 

neutralisera och låta det samiska bli mer allmänt görs också i viss utsträckning. I artikel ett 

förklarar Kernell det stora stödet till Sameblod med filmens teman. Att människor känner igen 

sig i att göra uppoffringar för att passa in i ett nytt sammanhang. På liknande sätt avslutar 

skribenten till artikel sex med orden ”Det samiska är viktigt men inte huvudsaken. Detta är helt 

enkelt konst i världsklass”. Den enda av artiklarna som skulle kunna peka mot en exotifiering är 

resereportaget (artikel två). Textens syfte är dock att framställa ett resmål som exotiskt, resmålet i 

det här fallet är Sápmi Nature Camp. Det är då rimligt att tänka att ägaren till Sápmi nature camp 

vill att det ska framställas som attraktivt och en unik upplevelse. 

 

Övrigt  

Karin nämnde i intervjudelen att hon sett ett märkt ett ökat intresse för samer i svensk press. I 

artikel sex beskriver skribenten ”ett yrvaket intresse”. I artikeln nämns att Documenta 14, ett av 

världens största konstevenemang hade satt fokus på urfolks konstnärer och att sociala medier 

hjälper urfolksgrupper att sprida varandras verk. 
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5.9 Sammanfattning 

I Pietikäinens (2003) studie om hur diskursen om samer ser ut i en av de största finska 

tidningarna, finner hon att samerna som grupp representeras sällan. I min studie finns inga 

grupper att jämföra med men 99 artiklar över ett års tid är inte mycket. Vidare finner Pietikäinen 

en paternalistisk ton i sina artiklar, och de behandlar mest internationella konventioner, endast en 

liten del representerar konflikter. Konflikter som Pietikäinen har andra källor på dyker inte upp 

alls. I övrigt tycker hon sig se en stereotyp, smal porträttering av samer. DN däremot verkar vara 

medvetna om stereotyper, konflikter och samisk historia. Det finns framförallt på kultursidorna 

en vilja av att lyfta statens behandling av samerna och öka kunskapen. Under 2018 kan det 

exemplifieras hur skribenterna i de krönikor/ledare som analyserats motiverar det lidande och 

missnöje som samer ofta porträtteras i, genom en historisk översikt. I de andra artiklarna 

Nyheter/Intervju är det samer som själva för bemöta stereotypa beskrivningar och uppdatera 

dem. Generellt kan en skönja att om DN väljer sida står de på samernas framförallt om 

motståndaren är svenska staten. Det står i stark kontrast till Ellefsons (2007) och Pietikäinens 

(2003) studier då pressen tagit statens parti. 

Det kan indikera en förändring i samhällets syn på minoriteter eller också vara ett tecken på att 

Sverige idag har mindre förtroende för staten. Internationellt intresse är en annan faktor som kan 

haft påverkan på hur minoriteter och urfolk representeras. ILO konvention 169, Documenta 14 

med urfolksfokus och flera uppmärksammade miljörelaterade protester har uppmärksammats 

internationellt de senaste åren. Boczkowskis (2011) resonemang om den ökade vikten av att ha 

samma nyheter som konkurrenterna och internets förmåga att få den globaliserade världen att 

intressera sig för samma frågor kan ha varit drivande i en sådan utveckling.  

Anneli uppgav att det är fler unga samiska kvinnor som syns och hörs. Under 2018 i DN var det 

en sanning med modifikation men det var fler samiska kvinnor som nämndes. Återkommande 

namn var Linnea Axelsson, Amanda Kernell och Britta Marakatt-Labba, alla kvinnor med samisk 

bakgrund verksamma inom kulturen som författare, regissör respektive konstnär. Om detta 

begrundas i ljuset av vad Mörkenstam (1999) skrev att genom statens definition av samer utgår 

ifrån han som bedriver renskötsel är det intressant att dagens samer har tydliga kvinnliga 

förebilder som representerar andra delar av samisk kultur. Den typen av representationer torde ha 

god inverkan för identitetsskapande för de samer som saknar koppling till rennäringen. 

Det finns indikationer på att det skulle finnas det Brune (2004) kallar tolkningspaket för att 

representera även samer. De bilder som intervjupersonerna identifierat skulle kunna klassas som 

tolkningspaket. Paketen är som intervjupersonerna är inne på byggda på sanning men inkluderar 
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inte alla i gruppen. Grundproblemet är att det saknas en konsensus i vad som särskiljer samer 

från icke-samer. En komplexitet är svårt att på ett överskådligt sätt illustrera. Det är en heterogen 

grupp och gestaltningar som görs tenderar att favorisera delar av den, och därigenom osynliggöra 

andra. Den traditionella renägande, koltbärande samen dyker upp i artikel ett och två, inte på ett 

befästande sätt de motsägs men de adresseras. Samen som naturmänniska är det paketet som står 

minst motsagd medan den missnöjde samens missnöje motiveras av DN. Att de behöver 

kontrasteras eller motiveras är ett bevis för att de finns menar Brune (2004).  

Naturmänniskan är intressant eftersom hen skapas genom direkta citat från samer själva. 

Eftersom flertalet både i intervjuer och de analyserade artiklarna nämner det blir det lätt att 

uppleva att de själva har skapat den bilden samtidigt som det finns en stor del av den samiska 

befolkningen som lever i storstäder och inte alls har den relationen till naturen. 

I igenomgången av de artiklar från DN som innehåller sökorden behandlar överväldigande 

många ett ämne som klassas som kultur. Få eller ingen behandlar de konflikter som 

intervjupersonerna alla nämner i sina intervjuer i mer än förbigående eller som historisk kontext. 

En händelse som exempelvis Gunnar talade om i intervju 1 är kåtan som brändes upp på uppdrag 

av skatteverket, en annan som Karin i intervju 5 hänvisade till är Partykungens samiska 

maskeraddräkt. Dessa två nyhetsvärdiga händelser (Strömbäck, 2015a) nämns i en krönika 

respektive en notis skriven av TT. En tredje händelse föregås i ledaren ”När domstolen skrev 

Sveriges och samernas historia”, Girjas sameby mot svenska staten i hovrätten, skribenten skriver 

att domen ska komma samma dag, men resultatet i målet nämns inte bland de artiklar jag fann i 

Retriever. Målet som är i centrum för denna nyhet skrev Svenska Dagbladet om fyra gånger 

under 2018 (svd.se). Den samiska nationaldagen uppmärksammades inte heller nämnvärt i mitt 

urval. Dessa fyra nyhetshändelser saknas eller har fått väldigt liten plats i DN. Det kan finnas 

flera anledningar till det. Det kan vara så enkelt att redaktionen inte värderade händelserna att ha 

ett stort nog nyhetsvärde för att komma med eller att det just de dagarna var stor konkurrens om 

utrymmet. Eventuella artiklar skulle kunna saknas i Retrievers databas. Det skulle kunna vara att 

DN använt andra ord i rapporteringen om de händelserna än uppsatsens sökord, vilket då skulle 

göra att jag missat artiklar. 

Om uppsatsen har missat artiklar på grund av avsaknaden av sökord är det beklagligt. Men 

eftersom jag i enlighet med bredden i bakgrunden hos mina intervjupersoner ville se hur ’en 

same’ representerades allmänt, verkade ord som; renskötare, sameby, nordsame, sydsame för 

specifika. 
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6.0 Slutsatser 

Intervjupersonerna beskrev en förhållandevis enhetlig samhällelig och medierad bild av samer. 

Den innefattade kolt, renar, fjället och jojk när det handlar om den traditionella samen. En 

naturorienterad bild av en same, nära besläktad med den traditionella samen kunde också skönjas. 

Den tredje bilden som intervjupersonerna identifierade som i hög grad är kopplad till framförallt 

nyhetsmedia är den missnöjde samen. 

Intervjupersonerna Ansgar och Jonas kände sig inte representerade i de bilderna, och efterlyser 

andra mer inkluderande bilder av samer utanför samebyarna. De av intervjupersonerna som hade 

renskötarbakgrund kunde känna sig personligen representerade av dem även fast de såg dem som 

smala. Samtliga upplevde att en mer inkluderande bild hade varit på sin plats.  

I artiklarna som analyserats från DN går det att hitta spår av de bilder som intervjupersonerna 

definierat, både genom att visa dem som en förlegad bild men ibland också berättiga dem. 

Berättiganden sker framförallt utav bilden sav den missnöjde samen genom att visa hur de 

historiskt förtrycks och att det de protesterar mot eller kräver är rimliga krav i det historiska 

sammanhanget. DN väljer samernas sida och lägger skuld på den ospecifika kraft som är svenska 

staten. De uppmärksammar att det finns bristande kunskaper om samisk kultur och historia och 

använder åtskilliga spaltmeter till att ge historiska bakgrunder, referera till andra kunskapskällor 

och ta upp samtida samiska teman.  

Insatser som den som DN gör kan i kombination med att andra medier gör detsamma i 

kombination med att en för lära sig mer om samer i skolan kan på sikt medföra att bilderna 

förändras. 
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7.0 Implikationer för arbetsliv 

Intervjupersonernas upplevelser och uppbyggnaden av de analyserade artiklarna indikerar att det 

saknas kunskaper om svensk-samisk historia, historia som fortfarande påverkar den samiska 

befolkningen. Att förstå konflikter om markrättigheter, interna såväl externa är viktigt både för 

samernas ställning och självbild i Sverige. 

De branscher som har ett folkbildningsansvar kan ha nytta av det här. Det finns ett värde i att ett 

och samma innehåll kan vara identitetsskapande för minoriteter och utbildande för majoriteten 

samtidigt. För att göra det menar studiens resultat att det är brukligt att ta in samisk expertis, om 

det så handlar om kulturarbete, filmskapande, eller nyhetsbevakning. 
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8.0 Framtida forskning 

Den här studien saknar generaliseringsanspråk på grund av sin begränsade omfattning men den 

visar på att intervjustudier om hur minoriteter upplever att de representeras i media saknas. Jag är 

övertygad om att medieföretag gör kundundersökningar bland sin publik, och får respons på 

innehåll som människor upplever som snedvridet eller osant men vad händer med den 

informationen sen. Jag tror att studier som på något sätt håller koll på att människor blir 

representerade på ett schysst sätt är viktigt så länge det finns massmedier vars intentioner är att 

spegla verkligheten. Om källorna är intervjustudier eller textanalyser av olika slag är egentligen 

irrelevant. 

Personligen tycker jag att intervjustudier är intressanta och identitetsskapande i ett, i stor 

utsträckning individualiserat samhälle är intressant. Ett nytt grepp skulle kunna vara att låta 

intervjupersoner läsa och reflektera över olika typer av medieinnehåll, kanske med en annan 

grupp som motreferens.   

Är det något jag har lärt mig i den här processen är att Sápmi är stort och samer är inte en 

homogen grupp. Därför tror jag att en intressant undersökning inspirerad av denna undersökning 

skulle kunna vara att läsa representationer av en viss grupp av samer. Vilken typ av artiklar skrivs 

om renskötande samer. Eller se om det finns skillnader hur lokaltidningar i Sydsamiska områden 

skriver om samer jämfört med dito i de Nordsamiska. 

Pietikäinens (2003) uppsats har varit en inspiration i den här uppsatsen och en ren jämförelse 

med hennes eller andra studier om urfolksgrupper från andra länder hade kunnat vara intressant.  

Andra nationella minoriteters plats i diskursen nyhetsmedia, vilka av judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar syns mest.  
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