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Abstract

Filip Paepke 

Att definiera ett ursprungsfolk 

En kvalitativ studie av föreställningar om samiskhet och samisk identitet i offentlig politik 

           Antal sidor: 26 

Sedan ett beslut taget i Sveriges riksdag år 1977 räknas de svenska samerna som ett ursprungsfolk i 

Sverige. Beslutet förelågs av en statlig offentlig utredning vilken hade uppgiften att finna stärkande åt-

gärder för samernas språk och kultur. Denna uppsats syfte är att genom en kvalitativ metod undersöka 

SOU 1975:99 och Prop. 1976/77:80, vilka förelåg erkännandet, för att se hur samiskhet och samisk 

identitet konstituerades utifrån föreställningar av samiskhet. Vidare ämnar undersökningen att synlig-

göra de identitetspolitiska strategier som svenska staten använde sig av då man strävade efter att stärka 

och bevara samisk kultur och en etnisk sammanhållning. Det framkommer att traditionella samiska kul-

turella uttryck så som rennäring, språk och sameslöjd tillsammans får en roll som ”en samisk kultur” 

vilken blir en gemensam betydelsefull ram för samer att identifiera sig med. Trots att samegruppen är 

heterogen på grund av språkliga skillnader och olika levnadssätt, konstitueras ett gemensamt ramverk 

och en samisk identitet vilket innebär att man inom offentlig politik snarare begränsade än utökade 

samers möjlighet att definiera sin egen identitet. 
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne

Samerna har idag en särställning bland svenska minoritetsgrupper då de, efter ett beslut taget i Sveriges 

riksdag 1977, räknas som ett ursprungsfolk i Sverige. Erkännande av ursprungsfolk var vid denna tid 

något av en global företeelse då det även i internationella sammanhang riktades fokus på ursprungsfolks 

kamp för särskilda rättigheter.  En bidragande faktor till beslutet var en statlig offentlig utredning 1

(SOU), kallad Samerna i Sverige som stod klar 1975.  SOU:n gjordes med anledning av att utreda vilka 2

politiska åtgärder som kunde riktas för att stärka och stödja samernas språk, kultur och dess plats i det 

svenska samhället. I utredningen fastslogs det att samerna utgör en ursprunglig befolkning i Sverige och 

därmed innehar en särställning gentemot andra minoriteter och den svenska majoritetsbefolkningen. I 

den proposition som förelåg beslutet hänvisade riksdagsledamoten Jan-Erik Wikström (J.E. Wikström) i 

stor utsträckning till de åtgärder som presenterades i utredningen, däribland rörande förslaget att 

erkänna samerna som ett ursprungsfolk.  3

I de fall då aktiva statliga åtgärder riktas mot specifika minoritetsgrupper framträder det föreställningar 

om gruppen vilka får funktionen som ett sorterande verktyg och som ett legitimerande verktyg för de 

politiska åtgärderna. Till följd av den offentliga politiken tillskrivs minoritetsgruppen eller kulturen 

egenskaper som även konstituerar gruppen.  Då svenska staten gjorde ansträngningar att stödja    4

samerna som minoritetsgrupp definierades således samerna som grupp, den samiska kulturen och  

identiteten samt vad som ansågs särskilja gruppen från andra minoritetsgrupper och svensk majoritets-

befolkning. Dagens Sverige präglas av en mångfald av identiteter där problem så som segregation upp-

står och frågor ställs angående hur staten ska rikta åtgärder mot utsatta grupper så som invandrare eller 

andra minoritetsgrupper. Genom att anlägga ett historiskt perspektiv och se till hur samisk identitet har 

konstituerats i offentlig politik kan man därmed synliggöra erfarenheter och insikter om vilken         

betydelse identitet har för offentlig politik idag och inför framtiden. Denna undersökning ämnar, inom 

ramen för den utredning och proposition som låg till grund för samernas erkännande som ett ur-

sprungsfolk år 1977, att finna svar på vilka strategier svenska staten har använt rörande etnisk och    

kulturell identitet. Inom tidigare forskning, då samernas särställning har undersökts, är det främst frågor 

rörande hur samisk identitet har legitimerat åtgärder för samernas politiska rättigheter som har varit 

föremål för analys. Denna undersökning riktar istället fokus på hur samisk identitet konstituerades 

utifrån en föreställd bild av samiskhet i svenska statens aktiva åtgärder. 

 Johansson, Peter. Samerna: ett ursprungsfolk eller en minoritet? : en studie av svensk samepolitik 1986-2005. Institutionen 1

för globala studier, Göteborgs universitet. Göteborg: Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008, s. 1
 SOU 1975:992

 Prop. 1976/77:80, s. 107–1083

 Mörkenstam, Ulf. Om "Lapparnes privilegier": föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. Universitet, 4

Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 1999, s. 1–3
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1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att utifrån utredning och proposition, belysa vad som ansågs vara signifikant för 

samisk kultur och etnicitet samt att analysera hur föreställningar av samiskhet och samisk identitet   

konstituerades i svensk offentlig politik för att på så sätt synliggöra den svenska statens identitets-   

politiska strategier. 

1.3 Frågeställningar

1. Vilka samiska kulturella uttryck betonade svenska staten i källmaterialet? 

2. Vilka föreställningar om samerna som etnisk gupp framträder i källmaterialet? 

3. Hur ter sig samspelet mellan kulturella uttryck och etnicitet i konstitueringen av samisk identitet i 

källmaterialet? 

4. Vilka identitetspolitiska strategier synliggörs i källmaterialet och hur förhåller sig dessa till före-     

ställningar om samer? 

1.4 Metod och teoretiska utgångspunkter

Identitet är ett brett och komplext begrepp och kan användas på olika sätt, därmed är det nödvändigt 

att här närmre definiera hur begreppet kommer att användas i denna uppsats. Sociologen Jonas Stier 

liknar identitet vid ett målat porträtt vilket visar vem och/eller vad en person är. Till en viss del är mål-

ningen ett självporträtt där konstnären drar penseln utifrån sin självbild, däremot är även andra konst-

närer med och utformar porträttet utifrån deras uppfattning av den porträtterade personen.  Identitet 5

kan därmed bli självdefinierad genom att ställa frågorna ”vem är jag?” eller ”vilka är vi?”. Men identitet 

kan likväl definieras utifrån, genom att ställa frågorna ”vem är du?” eller ”vilka är de?”. Svaren på de 

senare frågorna blir därmed identiteter/egenskaper som andra tillskriver personen/gruppen.  Då en 6

grupps identitet och egenskaper definieras utifrån, av den samhälleliga omgivningen, påverkas även den 

självdefinierade identiteten.  En självdefinierad och en utifrån-definierad identitet ses därmed inte som 7

separata fenomen utan förhåller sig till varandra. Då denna uppsats belyser hur svenska staten i käll- 

materialet konstituerar samisk identitet utifrån föreställningar om gruppens egenskaper, innebär det att 

begreppet identitet kommer att undersökas som en utifrån-definierad samisk identitet vilken får       

betydelse för samers och samegruppens egna identitetsskapande. 

 Stier, Jonas. Identitet: Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 145

 Stier, Jonas. 2003, s. 18–196

 Ibid. s. 227
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Undersökningens metodologiska tillvägagångssätt präglas av den kvalitativa innehållsanalysens ramar, 

det vill säga att textmaterialet analyseras utifrån valda teman.  En kvalitativ innehållsanalys används  8

främst för att finna en verklig bild av ett fenomen.  Däremot är syftet i denna undersökning att analys-9

era hur samisk identitet konstituerades i svensk offentlig politik, det vill säga hur betydelsefulla aspekter 

- för samerna - kategoriserades utifrån en föreställd bild av samiskhet. Detta angreppsätt leder under-

sökningen till ett område där den till viss del blir influerad av ett postmodernistiskt sätt att se på      

kunskap, det vill säga att människan skapar eller konstruerar sin verklighet.  De resonemang som förs i 10

analys och resultat kommer därmed att utgå från att samisk identitet uppstår som en konstruerad bild 

av verkligheten istället för en faktisk verklig bild. 

Sett till hur textmaterialet analyseras är det i denna undersökning svårt att helt särskilja metod och    

teoretiska utgångspunkter då de sammanvävs i det analysverktyg undersökningen utgår från. Historik-

ern Laila Nielsen har i sin undersökning, Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället, tagit 

fram ett analysverktyg som utgår från teoribildningar rörande identitet. Nielsen använder analys-     

verktyget i ett skolsammanhang där hon undersöker hur historielärares undervisning förhåller sig till 

elevers identitetsskapande. De olika teoribildningarna fungerar därmed som fyra möjliga strategier i 

processen av identitetsskapande.   11

I och med att denna undersöknings ämnesområde skiljer sig från Nielsens, behöver verktyget anpassas 

från utbildningsfrågor till minoritetspolitik. I den följande presentationen av verktyget görs därför hän-

visningar till den primärlitteratur som Nielsen, i sitt utformande av verktyget utgår från. Trots anpass-

ningar i tillämpning utgår analysverktygets kategorisering från Nielsens uppställning, vilken är följande: 

1) Universalistisk identitet, 2) särartspolitisk identitet, 3) multipla identiteter samt 4) kritisk mångkulturalism. 

1.4.1 Universalistisk identitet

Den universalistiska politiken präglas, enligt statsvetaren Amy Gutmann, av de typer av klassiska liberala 

demokratiska värden som ofta åberopas i dagens demokratiska samhällen. Som medborgare i en 

demokratisk nation har vi lika fri- och rättigheter, gemensamma egenskaper och preferenser. Allmänna 

behov så som utbildning, sjukvård, rösträtt, religionsfrihet etc. medför att man inom offentlig politik 

inte behöver erkänna särskilda kulturella identiteter då vi, utifrån ovan nämnda preferenser, är lika.   12

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev] uppl. Malmö: Liber, 2011, s. 5048

 Gill, Rosalind. Discourse Analysis. I Qualitative Researching with Text, Image and Sound, Martin Bauer & 9

George Gaskell (red.), 173–191. London: Sage Publications, 2000, s. 177
 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 2., 10

[uppdaterade] uppl., Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 158–159
 Nielsen, Laila. ”Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället”. Nordidactica: Journal of      11

Humanities and Social Science Education. 2013:2 [Elektronisk resurs] http//www.kau.se/nordidactica 
 Gutmann, Amy. Inledning. I Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Charles Taylor. 2., rev. uppl. 17–12

36. Göteborg: Daidalos, 1999, s. 17–19
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Enligt Gutmann behöver inte kulturella skillnader erkännas då olika kulturella identiteter gör sig       

representativa inom statliga institutioner. Då minoritetsgrupper ges en plats i ett politiskt sammanhang  

kommer det istället leda till att både universella rättigheter och kulturella skillnader skyddas.  13

Religionsvetaren Steven C Rockefeller, för likt Gutmann en diskussion rörande eventuella svårigheter då 

fokus riktas mot gruppers olikheter. Han menar att detta fokus delvis skulle kunna gynna gruppen men 

att den etniska identiteten i de flesta fall inte utgör en primär källa till identitetsskapande. Utifrån idén 

om allas lika värde och rättigheter är det snarare en allmänmänsklig identitet som får en primär         

betydelse för människor.  I det universalistiska tillvägagångssättet ges därmed individen och dess 14

allmänmänskliga rättigheter ett större handlingsutrymme än fasta grupper så som minoritetsgrupper. 

1.4.2 Särartspolitisk identitet

Filosofen Charles Taylor kritiserar däremot det universalistiska politiska tillvägagångssättet. Taylor 

menar att den universalistiska politiken betraktar människor på ett särartsblint sätt vilket resulterar i att 

människors särskilda identiteter undantrycks.  Taylor lyfter här fram erkännandets politik, vilket      15

innebär att kravet på erkännande av identitet och lika värde i minoritetspolitik är betydelsefullt för det 

egna identitetsskapandet inom minoritetsgruppen.  16

Taylor menar att den särartspolitiska teorin, i likhet med universalistisk politik, utgår från idén om allas 

lika värde, men istället genom att ”[v]ar och en ska erkännas för sin unika identitet”.  Det särarts-   17

politiska tillvägagångssättet uppstår därmed som en reaktion på att minoritetsidentiteter ofta har       

ignorerats eller införlivats i en stats majoritetsidentitet. Slutsaten blir följaktligen att individer eller  

gruppers olika identiteter ska erkännas och uppmärksammas.   18

1.4.3 Multipla identiteter 

Nationalekonomen Amartya Sen driver i boken Identitet och våld: illusionen om ödet, sin tes att det finns 

risker med särartspolitiska teorier då fokus riktas på singulära identiteter så som kultur eller etnicitet, 

vilka ofta får rollen som enskild orsak till individer och gruppers ageranden. Sen förnekar inte att     

kulturell identitet ofta har ett stort inflytande på människor, däremot menar han att kulturers hetero-

gena attribut i förhållande till multipla identiteter - det vill säga samspelet mellan kultur, genus, social 

klass, politiska preferenser etc. - visar på att kulturell tillhörighet inte ensamt kan definiera en människa 

 Gutmann, Amy. 1999, s. 24–2513

 Rockefeller, Steven C. Kommentar. I Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Charles Taylor. 2., rev. 14

uppl. 85–99. Göteborg: Daidalos, 1999, s. 86–87
 Taylor, Charles. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. 2., rev. uppl. Göteborg: Daidalos, 1999, s. 50–15

51
 Taylor, Charles. 1999, s. 37–3816

 Ibid. s. 4717

 Ibid. s. 4718
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eller grupp eller stå som orsak för aktiva handlingar.  Människor kan därmed känna tillhörighet till  19

olika identiteter, vilket innebär att varje individ måste välja vilken/vilka identiteter som är av störst    

betydelse i sitt liv.  20

Vidare menar Sen på att kulturer inte är statiska utan att de utvecklas i relation till exempelvis offentlig 

politik och genom interaktion med andra kulturer. Då man ofta framhåller kulturellt bevarande som ett 

värde i mångkulturella samhällen vill Sen hävda att singulära identiteter utifrån särartspolitiska teorier 

tenderar till att låsa kulturella företeelser och kulturell identitet som ett värde i sig. I de fall då multipla 

identiteter framhålls ges istället människor och grupper friheten att själva förändra den egna kulturen i 

förhållande till andra identiteter.  21

1.4.4 Kritisk mångkulturalism

Förespråkare av kritisk mångkulturalism ställer sig kritiska mot den universalistiska och särartspolitiska 

ansatsen till identitetsskapande i mångkulturella samhällen då man där bortser från samhällets makt-

strukturer vilka bidrar till att orättvisor beroende av ras-, etnisk och/eller kulturell tillhörighet upp-   

rätthålls. Det faktum att teorier om universalistisk identitet och särartspolitisk identitet utgår från med-

borgare som jämlika oavsett kön, etnicitet, kultur, religion blir föremål för kritik då verkligheten ter sig 

på ett annat sätt. Vidare ifrågasätts teorin om multipla identiteter utifrån tanken om att människor har 

frihet att välja sin egen identitet. Här menar förespråkare av kritisk mångkulturalism att maktrelationen 

mellan, utifrån ett historiskt perspektiv, högre och lägre stående samhällsgrupper eller kulturer visar sig i 

nutida strukturer vilka hindrar marginaliserade grupper och individer från att välja identitet.  22

Identitet och kultur ses här inte som statiskt utan snarare som flytande, komplexa och nyanserade 

fenomen. Då identitet yttras i sociala kontexter rekonstrueras den i mötet med andra människor. Fokus 

riktas därför mot att synliggöra och bryta de ojämlika maktförhållanden vilka bidrar till att individer är 

låsta i en fast identitet som kännetecknas av den egna kulturen eller etniciteten. Då en undertryckt    

kultur och dess historia erkänns bör detta erkännande inte leda till att gränser för identitetsskapande 

rotas på bekostnad av friheten att välja andra identiteter än värden utifrån den egna kulturen.  23

 Sen, Amartya. Identitet och våld: illusionen om ödet. Göteborg: Daidalos, 2006, s. 11019

 Sen, Amartya. 2006, s. 3720

 Ibid. s. 110–11121

 May, Stephen & Sleeter, Christine E. (red.). Critical multiculturalism: theory and praxis. New York: Routledge, 2010, 22

s. 4–6
 May, Stephen & Sleeter, Christine E. (red.). 2010, s. 10–1123
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1.4.5 Etnicitet och kultur

De teman/begrepp som är centrala för denna undersökning är etnisk och kulturell identitet, dock kan 

förhållandet mellan etnicitet och kultur te sig på olika sätt. I denna undersökning har etnicitet och     

kultur använts utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att varken etnicitet eller  

kultur ses som statiska fenomen. Då begreppen används för att beskriva socialt samspel och beteende 

är de därmed föränderliga och anpassningsbara.   24

Hanna Wikström (H. Wikström) menar att kultur, sett från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, är 

skapat av människan vilket gör sig synlig i kollekt-iva representationer så som symboler, historia, språk 

etc. Utvalda kulturella element resulterar i att en specifik etnicitet, vilken skiljer sig från andra etniciteter, 

konstrueras. Det sker således en separation mellan kultur och etnicitet då en etnisk grupp definierar sig 

och definieras utifrån kulturella skillnader från andra etniska grupper så som skillnaden mellan samer 

och svenskar.  Identifikation ligger här i den etniska tillhörigheten. Trots att det sker en separation 25

mellan kultur och etnicitet finns det ett samspel begreppen emellan. Samisk etnicitet blir därmed en 

central bärare av kulturella element så som språk och renskötsel vilka människor finner menings-    

byggande. Med andra ord representeras kultur därmed i ett gemensamt etniskt ramverk. Att dela ett 

gemensamt ramverk innebär dock inte att en individ måste leva på ett specifikt sätt för att kunna be-

trakta sig själv som same. I detta fall sker identifikationen utifrån tanken om en gemensam historia och 

gemensamma kulturella uttryck vilka snarare fungerar som symboler för ens kultur än en levd verk-

lighet.  Härefter används H. Wikström definition av begreppen kultur och etnicitet i denna undersökn26 -

ing. 

1.5 Material och avgränsningar

Det primära källmaterial som denna undersökning utgår från är SOU 1975:99 och Prop. 1976/77:80, 

vilka förelåg beslutet om samernas erkännande som ett ursprungsfolk i Sverige. Då materialet är något 

smalt är det naturligt att ställa frågan huruvida materialet är representativt för hur samiska identiteter 

konstituerats i svensk samepolitik? En självklar förutsättning är att föreställningar och sättet att beskriva 

fenomen påverkas av hur man tidigare talat om fenomenet, vilket även gäller föreställningar om samisk 

identitet. Ser man däremot till den proposition där förslaget om ett erkännande ges, är det främst till 

SOU 1975:99 J.E. Wikström hänvisar till. Det är därför en rimlig utgångspunkt att det valda materialet 

är representativt för hur samisk identitet konstituerades i svensk politik under 1970-talet och har således 

varit av värde för denna undersökning. Då det är föreställningar om samiskhet som undersöks har 

 Wikström, Hanna. Etnicitet. 1. uppl., Malmö: Liber, 2009, s. 34–3524

 Wikström, Hanna. 2009, s. 3525

 Ibid. s. 3626
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primärmaterialet använts som kvarlevor, vilket innebär att materialet har analyserats som en produkt av 

sin tid, inte i syfte att få en faktisk redogörelse av samegruppen.   27

Syftet med SOU 1975:99 och dess direktiv framkom i samband med ett riksdagsmöte den 11 december 

1970 då frågan angående en ny renbeteslag lyftes. Statsrådet Carl Lidbom (S) menade på att det inte har 

gjorts någon större utredning om den samiska befolkningen och att en utredning rörande stödjande 

åtgärder för samernas språk och kultur borde genomföras. I anförandet lyfts även att samiska           

organisationer så som Svenska samernas riksförbund tidigare begärt att samiska problem som inte hör 

till rennäringen borde utredas.  Sameutredningen genomfördes av fem sakkunniga i frågan vilka sedan 28

lade fram en utredning på 252 sidor exkl. bilagor i december 1975. Dess bilagor, SOU 1975:100,   

kommer i denna undersökning ej att användas som en del i materialet då dess resultat sammanfattas i 

det primära materialet. Däremot används SOU 1975:100 fjärde bilaga, där sameforskaren Israel Roung 

redogör för samernas historia, i undersökningens bakgrundsavsnitt. Då sameutredningen sökte 

eventuella åtgärder för att stärka samisk kultur belyses bland annat näringsfrågor, utbildningsfrågor och 

rättsfrågor. I dessa frågor framträder även föreställningar och motiveringar till åtgärder som är av     

intresse för denna undersökning.  

De åtgärder som föreslås i utredningen ställs även i relation till andra instanser än svensk riksdag,    

däribland Förenta Nationerna (FN). De riktlinjer som berör folkrättsligt skydd av minoritetsgrupper 

och infödda befolkningsgrupper har följaktligen tagits med i betänkandet och kommit att påverka 

diskussionen rörande samernas särställning i Sverige.  Däremot tas andra instanser så som FN inte upp 29

i undersökningen eller under slutdiskussionen.  

Propositionens omfång är på 152 sidor varav 70 sidor är remissyttranden rörande utredningens förslag. 

Remissyttrandena riktas från både samiskt och statligt håll och tas inte med i undersökningen, förutom 

då samernas egenskap som ursprungsfolk lyfts. Då samerna erkändes som ett ursprungsfolk i Sverige 

under den valda undersökningsperioden är dessa remissyttranden därav, till skillnad från de resterande, 

av intresse för undersökningen.  

För att avgränsa denna undersökning ytterligare samt i syfte att inte återupprepa redan tidigare     

forskning undersöks inte särskiljande mellan samer och svensk majoritetsbefolkning angående samernas 

politiska rättigheter i förhållande till samernas egna organisationer. Istället riktas fokus på de sätt    

svenska staten konstituerade samisk identitet i de samepolitiska strategier som framgår i materialet. 

 Thurén, Torsten. Källkritik. 3. [rev. och omarb.] uppl., Stockholm: Liber, 2013, s. 9427

 SOU 1975:99, s. 3728

 Ibid. s. 74–7629
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2. Forskningsläge 

Det har sedan samernas erkännande som ett ursprungsfolk år 1977 gjorts mycket forskning rörande 

samerna, däremot har merparten av denna forskning antingen berört samepolitik fram till och med 

1950-tal eller samernas politiska fri- och rättigheter och etno-politiska rörelse från och med 1980-tal. 

Denna undersökning faller därmed emellan de vanligast förekommande tidsperioderna. Under följande 

avsnitt kommer tidigare gjord forskning att presenteras vilka har berört samerna utifrån kollektiv    

identitet, etnisk tillhörighet och i relation till svenska statens samepolitik.  

Statsvetaren Ulf  Mörkenstam har i sin doktorsavhandling, Om ”Lapparnes privilegier” Föreställningar om 
samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997, undersökt hur den svenska statens samepolitik har stått i för-

hållande till lika rättigheter och särskild lagstiftning utifrån politiska konstruktioner av samisk kollektiv 

identitet. Då Mörkenstams undersökning sträcker sig mellan 1883–1997 berörs följaktligen den period 

och det källmaterial som denna uppsats ämnar att undersöka. Här menar Mörkenstam att det har skett 

en förändring i sättet att tala om samerna. Tidigare hade nomadlivet och renskötsel setts som signifikant 

för en homogen samisk grupp, dock sker det under denna tidsperiod en förändring i sättet att tala om 

samer då gruppen snarare är heterogen i relation till språk och kultur. Mörkenstam lyfter renskötseln 

som problematisk då den dels likställs med annan näring och dels får funktionen som signifikant bärare 

av den samiska identiteten. På grund av det förändrade sättet att tala om samerna skapas det ett   

diskussionsutrymme angående hur svenska staten, genom insatser, kan stärka samernas kultur och ställ-

ning som minoritetsgrupp.  30

”Genom att gruppen kategoriseras konstituerar särlagstiftning till viss del de identiteter som den     

[offentliga politiken] skall skydda, snarare än att vara skydd för identiteter som på förhand är givna. (…) 

Särskilda rättigheter i svensk samepolitik går inte att legitimera utan en entydig föreställning om     

gruppen.”  Det resultat Mörkenstam därmed påvisar är att föreställningar om samiskhet som 31

avvikande från svensk majoritetsbefolkning har legitimerat särskild lagstiftning och särskilda rättigheter 

samtidigt som de bidragit till att upprätthålla en kollektiv samisk identitet. Att samerna som grupp    

innehar en särställning i Sverige är något självklart då de är erkända som ett ursprungsfolk. Det 

Mörkenstam påvisar som är av värde för denna undersökning är att entydiga föreställningar är av vikt 

för legitimeringen av samernas särställning. Trots att sättet att tala om samer under undersöknings-   

perioden går från en homogen bild av samiskhet mot en heterogen, behövs en fast kategorisering för 

att kunna rikta aktiva statliga åtgärder. 

 Mörkenstam, Ulf. 1999, s. 154–17430

 Ibid. s. 23331
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Arkeologen Sara Hagström Yamamoto har i sin avhandling, I gränslandet mellan svenskt och samiskt, under-

sökt hur samiska kollektiva identiteter har skapats utifrån arkeologi och förhistoria under perioden   

mellan 1870-talet och 2000-talet. Rörande identitetsskapande utgår hon i sin analys utifrån hur etniska 

identiteter och kulturella skillnader mellan grupper, så som mellan svenskar och samer, både stärker     

kollektiv identitet och ställer individer i utanförskap. Då etnisk identitet förenas med nationalism upp-

står även tankar om en gemensam ursprungsberättelse, ett gemensamt språk och en gemensam kultur. 

Hagström Yamamoto menar att 1800-talets svenska nationella identitet, även kallad nationsdiskursen, 

har satt spår i vad som har ansetts vara egentligt svenskt och vem den egentlige svensken är. De     

människor som har varit bofasta i norra Sverige har, i detta hänseende, i olika grad avvikit från       

svenskheten.  Vidare har även nationsdiskursen resulterat i att samiskhet har placerats i en under-  32

ordnad position gentemot svenskarna.   33

När Norrland moderniserades under 1900-talets första hälft fanns det människor som varken helt föll 

in under samernas eller svenskarna kategori, däribland icke-renskötande samer. Här menar Hagström 

Yamamoto att de med svag kategorisering skulle införlivas i en svensk modern civilisering medan de 

andra, samerna, skulle stängas ute från modernisering. Denna mittenfåra som många människor    

hamnade i har sedan från och med 1980-talet gett upphov till att förhistoria och arkeologi har fått en 

stor betydelse för identitetsdiskurser i norr.  34

Människor faller inte alltid inom ramen för fasta kategorier så som samiskhet eller svenskhet utan   

hamnar istället i ett mellanläge, vilket gör att de måste passas in och förändras för att uppfylla kraven 

för en specifik identitet. Det är därav intressant att, i denna undersökning, se till vilka som tillskrivs och 

vilka som inte tillskrivs en samisk identitet. 

Andrea Amft har i sin avhandling, Sápmi i förändringens tid, analyserat 1900-talets förändrade levnads- 

villkor i svenska Sápmi utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv. Amft framhåller att sedan första ren-

beteslagen år 1886, vilken innebar etniska särrättigheter för samerna, har den svenska staten behövt 

”utveckla entydiga kriterier för vem som ska anses tillhöra den etniska gruppen”.  Det hade tidigare 35

funnits en naturlig indelning mellan renskötande och icke-renskötande bland samerna, dock hade in-

delningen endast använts för att beskriva individers ekonomiska bas, där renskötsel stod tillsammans 

bland andra typer av samisk livsföring. Indelningen från en stereotyp föreställning fick istället kon-

sekvensen att individer var tvungna att anpassa sig till föreställningen eller att lämna det samiska livet 

 Hagström Yamamoto, Sara. I gränslandet mellan svenskt och samiskt: identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 32

1870-tal till 2000-tal. Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala universitet. Uppsala: Diss. Uppsala : 
Uppsala universitet, 2010, s. 17–24

 Hagström Yamamoto, Sara. 2010, s. 2733

 Ibid. s. 160–16234

 Amft, Andrea. Sápmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och   35

etnicitetsperspektiv. Kulturgräns norr. Umeå: Diss. Umeå : Umeå universitet, 2000, s. 102
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bakom sig.  36

I relation till samisk identitet betonas även skillnader och olikheter mellan samer och andra etniska 

grupper, där vissa etniska markörer får funktionen som identitetsbärande. Trots samernas heterogenitet 

blir renen den viktigaste symbolen och en etnisk markör för samerna som grupp. Vidare finns det även 

andra viktiga markörer så som språket, att bära samedräkt, att ha ett samiskt efternamn etc.  37

Amft visar på att en historisk statlig kategorisering har haft betydelse för en känsla av etnisk tillhörighet 

och för vilka vilka etniska markörer som lyfts fram. Det är därmed intressant att i denna undersökning 

se till hur etnisk tillhörighet och etniska markörer, så som Amft har visat på, lyfts i det föreliggande  

materialet då SOU 1975:99 och Prop. 1976/77:80 hade syftet att stärka det samiska språket och kul-

turen. 

Historikern Lars Elenius menar i sin artikel, Symbolic Charisma and the Creation of  Nations, att samerna har 

fått rollen som ”de Andra” samtidigt som de har varit en del i upprättandet av en svensk national-  

identitet. Det är däremot inte samerna själva som har tagit sig an denna roll, utan det är en elit i        

majoritetssamhället som under historien har givit samerna den rollen.  38

Under 1900-talets första hälft präglades samepolitiken av rasbiologi vilket resulterade i både segregering 

och assimilation. Elenius menar att de renskötande samerna och dess kulturella uttryck däremot skulle 

skyddas och fungera som ett nationsarv, präglat av nordliga primitiva inslag. När det svenska samhället 

moderniserades ställdes samerna utanför denna modernisering på grund av att den svenska etniska   

majoriteten associerat det samiska folket med naturen. Samerna som etnisk grupp identifierades 

därmed som en del av naturen, vilken borde beskyddas. I detta hänseende har det samiska folket blivit 

en historisk symbol för både en svensk nationsidentitet och en nordisk identitet.  39

Att samerna är en symbol som bör skyddas legitimerar följaktligen folkgruppens särställning gentemot 

andra minoriteter, såväl språkliga som etniska. Socialantropologen Ulf  Johansson Dahre redogör för, 

likt Mörkenstam, att om en etnisk eller ursprunglig grupp bör beskyddas och ges rättigheter vilka andra 

grupper inte delar måste denna grupp klassificeras.  Ett beskydd riktat mot ursprungsfolk innebär även 40

att åtgärder riktas för att skydda kulturella företeelser och immateriella egendomar. Detta skydd har sin 

grund i att gruppens identitet och dess särskiljande från andra grupper härrör utifrån ett arv av         

 Amft, Andrea. 2000, s. 111, 11736

 Ibid. s. 181–18237

 Elenius, Lars. (2010). ”Symbolic Charisma and the Creation of Nations: The Case of the Sámi”. Studies in        38

Ethnicity and Nationalism Vol. 10, Nr 3/2010, s. 475
 Elenius, Lars. 2010, s. 477–48039

 Johansson Dahre, Ulf. Ursprungsfolk i internationell politik och rätt. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 2640
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kulturella företeelser och immateriella egendomar.  41

Johansson Dahre menar att även om individer agerar utifrån föreställningen att befinna sig inom en 

särskild kultur är kulturen föränderlig. Ursprungsfolks kultur, liksom andra kulturer, har under historien 

utvecklat sina levnadsmönster och brutit från tidigare gällande sociala strukturer, vilket även har       

resulterat i kulturella och sociala förändringar. Dessa förändringar innebär däremot inte att det finns en 

avsaknad av kulturell kontinuitet. Då exempelvis omvärlden har försökt assimilera grupper till en      

majoritetskultur har ett kulturellt bevarande fått en stor betydelse. Johansson Dahre framhåller även att 

det är i mötet med andra kulturer och i kontrast till dessa som en kulturell identitet uppstår.  Då mot42 -

satser definierar både den egna och den andres kulturella särprägel och identitet menar Johansson 

Dahre att de uppfattningar som påförts samerna även har konsekvenser för hur de bemöts idag.  43

Då både Elenius och Johansson Dahre belyser att offentlig politik, i olika syften, har riktat åtgärder för 

att skydda samerna som symbol, dess kulturella företeelser och dess immateriella egendomar är det   

relevant att i denna undersökning se till hur man i SOU 1975:99 och Prop. 1976/77:80 motiverar de 

åtgärder som riktas för att stärka samernas kultur och språk. Denna undersökning bidrar följaktligen till 

att synliggöra vilka samiska kulturella företeelser och immateriella egendomar den svenska staten ansåg 

vara centrala att bevara för att stärka den samiska gruppen i samband med att samerna erkändes som  

ett ursprungsfolk. 

3. Bakgrund 

3.1 Historisk bakgrund rörande svensk samepolitik

Relationen mellan samer och svenskar har varit långvarig och från och med 1600-talet kan man se en 

ökad statlig aktivitet i bland annat kyrkofrågor, marknadsplatser och utförande av skatter.  Under den 44

andra halvan av 1800-talet började en bild av samerna som en enbart nomadiserade och renskötande 

befolkning etableras. Man menade att samerna hade, utav naturen, anpassats till det levnadssätt som 

renskötseln medförde och att denna anpassning även hade bidragit till att samerna inte kunde livnära sig 

på annat sätt än av renskötsel utan att den samiska kulturen skulle gå under. På grund av denna säregna 

utveckling skulle därmed gruppen isoleras från det övriga samhället i syfte att bevara dess särprägel.  45

 Johansson Dahre, Ulf. 2006, s. 17841

 Ibid. s. 74–7642

 Ibid. s. 18743

 SOU 1975:100, s. 38544

 Lantto, Patrik. Nationell symbol, etnisk markör eller utdöende näring? Bilden av renskötseln och dess betydelse 45

inom samerörelsen i Sverige 1900–1960. I Befolkning och bosättning i norr: Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken. 
Patrik Lantto & Peter Sköld (red.). 279–297. Umeå: Centrum för samisk forskning, 2004, s. 280
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Sedan 1886 års renbeteslag har svenska staten varit allt mer aktiv i särskilda bestämmelser mot och för 

den svenska samegruppen. Tidigare hade renskötseln varit en enskild rätt grundad på äganderätten av 

skatteland. I och med renbeteslagen skulle renskötseln nu istället bedrivas på kollektiva betesområden 

utifrån nybildade lappbyar vilka skapats utifrån samernas skatteland och skattefjäll. Renskötseln hade 

blivit ett privilegium vilket endast samer kunde utnyttja. Däremot var den samiska befolkningen inte 

homogen då det fanns flera olika samiska grupper så som fjällsamer, fiskesamer, skogssamer etc. De 

samer som inte huvudsakligen närde sig på renskötseln skulle därmed i ett rättsligt sammanhang lik-

ställas med den övriga svenska befolkningen, förutom att de hade rätten att uppta renskötsel.  De icke-46

renskötande samernas förhållanden omnämns första gången i en riksdagsmotion år 1899 där särskild 

nyttjanderätt för boskapsskötsel föreslås i syfte att gynna gruppen. Motionens förslag avslogs och 

ansträngningen resulterade i en skarp kategoriklyvning mellan de olika samiska grupperna.   47

Som en konsekvens av industrialiseringen i norr kring sekelskiftet förändrades samernas levnadssätt och 

boendemönster. Allt fler som tidigare varit nomadiserande samer blev nu bofasta vilket ledde till att 

lappväsendet, den myndighet vilken bland annat administrerade renskötseln, var tvungen att revidera 

renbeteslagen i flera steg.  Samerna och den svenska befolkningen levde nu allt närmre varandra vilket 48

resulterade i en ”Lapp ska vara lapp”-policy. För att säkerställa att den samiska rasen inte skulle be-

blandas med den svenska blev Sveriges institut för rasbiologi, grundad år 1922, ett medel för att     

närmare specificera den samiska rasen.  I och med en ny renbeteslag år 1928 med rasbiologiska/kultur-       49

darwinistiska inslag skulle rennäringen skärpas än mer. Trots att de renskötande samerna ansågs vara en 

lägre stående kultur i förhållande till det övriga industrialiserade svenska samhället skulle gruppen    

skyddas. De samer som inte uppfyllde de allt hårdare juridiska definitionerna för vem som var same fick 

ett renskötselförbud och ställdes utanför de särskilda minoritetsrättigheterna vilket resulterade i att 

samegruppen splittrades i olika undergrupper.   50

1928 års renbeteslag upplöstes i juli 1971 då en ny renbeteslag trädde i kraft. I och med lagen upplöstes 

lappväsendet och samerna fick en större kontroll över renskötsel genom ökat självbestämmande i 

samebyarna. Statliga administrativa uppgifter övertogs istället av länsstyrelser och lantbruksnämnder 

och terminologin ändrades från renskötsel till rennäring. 1971 års rennäringslag skulle däremot inte 

medföra någon stärkning för den samiska befolkningens rättsliga ställning då minoritetsrättigheterna 

fortfarande stod i förhållande till medlemskap i samebyn.   51

 Amft. 2000, s. 67–6846

 SOU 1975:100, s. 42047

 Amft. 2000, s. 71–7448

 Mattson, Greggor. ”Nation-State Science: Lappology and Sweden’s Ethnoracial Purity” Comparative Studies in 49

Society and History. Vol. 56, Nr 2/20142014:56, s. 337-338
 Amft. 2000, s. 75–7750

 Ibid. s. 80–8451
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4. Resultat 

Under följande kapitel presenteras det resultat som framkommit i materialet. I enlighet med H. Wik-

ströms definition av etnicitet och kultur utgår dispositionen från begreppens relation till varandra. 

Därav har etnicitet och kultur i de två första avsnitten separerats och presenteras som enskilda 

fenomen. För att synliggöra samspelet mellan kultur och etnicitet lyfts begreppen i förhållande till 

varandra i det tredje och avslutande avsnittet. Under varje avsnitt finns en delanalys där respektive 

frågeställning besvaras och har ställts emot analysschemat rörande identitetspolitiska strategier. Den 

fjärde frågeställningen fungerar här som en övergripande frågeställning för alla delanalyser under detta 

kapitel. 

4.1 Kulturella uttryck

I utredningen avstår man från att definiera begreppet kultur och talar istället om en samisk kultur i en 

vidare mening. Gällande kulturella åtgärder för att stödja och bevara samisk kultur framhåller man att 

det är upp till samerna att själva utforma sin kulturella verksamhet utifrån deras villkor. Därmed har 

utredningens uppgift varit att redovisa olika sidor av samiskt kulturarbete.  52

Rennäringen lyfts fram som en grundsten i, och en bärare, av den samiska kulturen. Det framgår att 

rennäringen har en nära anknytning till det samiska språket och andra näringar vilket innebär att ren-

näringen måste stödjas och få fortleva som en samisk näring för att den samiska kulturen ska kunna 

bevaras. Därmed bör rennäringen få ett fortsatt statligt stöd samt att samhället bidrar till att skapa    

arbetstillfällen kopplat till rennäringen.  J.E. Wikström instämmer med utredarnas sätt att beskriva ren53 -

näringens betydelse för den samiska kulturen och vidareutvecklar hur rennäringen bör stödjas och      

behandlas i propositionen. 

Om det skall vara möjligt att behålla och utveckla en levande samisk kultur i vid bemärkelse, är det 

nödvändigt att de samiska frågorna i stort blir ett naturligt inslag i den allmänna samhällsplaneringen. 

Rennäringens aktuella situation och dess betydelse som näringsunderlag för den samiska befolkningen 

har uppmärksammats i olika planeringssammanhang, bl. a. i den fysiska planeringen. […] Det är    

viktigt att den fortsatta utvecklingen leds av samerna själva, men ett betydande stöd från samhällets 

sida är nödvändigt. Samhällsstödets framtida form och omfattning bör växa fram i samarbete mellan 

samerna och berörda myndigheter.  54

 SOU 1975:99, s. 11752

 Ibid. s. 11–1253

 Prop. 1976/77:80, s. 1754
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Det samiska språket ges ett stort utrymme i både utredning och proposition, dels för att språket lyfts 

som en central aspekt i samisk kultur men även för att språkliga åtgärder ses som problematiska på 

grund av det samiska språkets olika utformning.  I utredningen menar man på att det finns ett levande 55

intresse hos samer för det samiska språket men att många samer upplever en oro för att språket    

kommer att trängas undan och få allt svårare att ta sin plats i det moderna samhället. Vidare framgår det 

att språket har en nära anknytning till naturen och rennäringen och att språket således inte har ord och 

uttryck som anknyter till ett modernt samhällsliv.   56

För att stärka det samiska språket är det främst utbildningspolitiska åtgärder som yttras, däribland mot 

förskolan då man menar att åtgärder för samernas barn så som möjlighet till hemspråksträning under 

förskoleåren ”har grundläggande betydelse för samebarnens personlighetsutveckling.”  I propositionen 57

menar J.E. Wikström att kommuner bör söka upp barn som behöver särskilt stöd så som samebarnen 

och anvisa dem förskoleplats i tidig ålder så att de kan få ett språkligt stöd tidigt i deras utveckling.  58

Vidare framgår det i utredningen att samerna i Sverige har önskemål om att att det ska ske en      

utveckling av samiska inslag i utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning.  Genom att 59

etablera en samisk identitet kopplad till kulturella uttryck redan i tidig ålder kan man således arbeta för 

ett bevarande av samisk kultur.  

Då samegruppen är utspridd i Sverige och allt fler samer bosätter sig utanför det samiska närområdet 

framhåller man i utredningen att det finns ett uttalat önskemål om att sameradions program skulle   

sändas i rikstäckande radio.  Sameradion skulle därmed vara ett verktyg för att stärka det samiska 60

språket och den samiska gemenskapen då man livnär sig och bor i större städer.  

I utredningen lyfts även sameslöjden och samekonsthantverket som en viktig del av samisk kultur. Det 

framgår att en stor andel samer försörjer sig, helt eller delvis, på samiska slöjdalster. Då det är en god 

inkomstkälla och ett samiskt alternativ till näring annan än rennäringen menar man att det finns goda 

förutsättningar att utvidga, bredda och organisera sameslöjden och samekonsthantverket.  Man gör här 61

även en kategorisering mellan sameslöjd och samekonsthantverk genom att påvisa att den senare är en 

 Det samiska språket är uppdelat i tre dialekter; centralsamiska, sydsamiska och östsamiska dialekter. Central55 -
samiskan är den mest förekommande samiskan, dock innefattar centralsamiskan tre skilda dialekter; nordsamiska, 
lulesamiska och pitesamiska. Skillnaderna mellan dialekterna är stora och det fanns vid under utredningen inga 
uppgifter rörande hur många samer som behärskar något eller nåda av de samiska språken/dialekterna. (Prop 
1976/77:80, s. 6)

 SOU 1975:99, s. 10456

 Ibid. s. 1557

 Prop. 1976/77:80, s. 1058

 SOU 1975:99, s. 20159

 Ibid. s. 12160

 Ibid. s. 1361
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kvalificerad del av sameslöjden.  62

Samerna har under ganska lång tid ägnat intresse åt att utveckla sameslöjden och samekonsthantverket 

inte minst i tanke på att ge deltidssysselsättning åt ett antal män och kvinnor bland samerna som inte 

kan få tillräcklig sysselsättning och tillfredsställande försörjning i renskötseln.  63

I de fall då sameslöjden inte utgör heltidsförsörjning menar man därmed att den främst är en         

kompletteringsnäring till rennäringen. Det framgår vidare att den slöjdande verksamheten har haft stor 

inverkan att synliggöra samekulturen och att yrkesutövarna har fungerat som företrädare för ”det 

speciellt samiska” då man i slöjden använder den äldre samiska bruks- och nyttoslöjden som förebild i 

sitt hantverk.  Här förknippas då sameslöjden som en naturlig och genuin samiskhet vilken både får 64

funktionen som en representant för samisk kultur och som en näring nära kopplad till det äkta samiska. 

4.1.1 Delanalys

I materialet är det främst rennäringen, sameslöjden och det samiska språket som lyfts som betydelse-

fulla samiska kulturella uttryck. De olika uttrycken diskuteras dels som separata delar av den samiska 

kulturen medan de tillsammans utgör ”den samiska kulturen” som en enhetlig företeelse, vilken är av 

värde att bevara och skydda. Gällande rennäringen får den dock en större betydelse än de andra ut-

trycken och får funktionen som en bärande kulturell symbol då både sameslöjden och det samiska 

språket har utvecklats utifrån renskötseln. Däremot innebär renskötselns stora inverkan på det samiska 

levnadssättet inte att det samiska språket och sameslöjden ges en liten betydelse.  

I och med den samhälleliga utvecklingen där samer i allt större utsträckning är integrerade i det övriga 

svenska samhället betonas det samiska språket som ett allt viktigare medel för att urskilja och bevara 

samisk kultur och kulturell identitet. Genom rikstäckande sameradio och hemspråksträning under 

förskoleåren kan den språkliga kulturella identiteten både bevaras och utvecklas. Sameslöjden och 

samekonsthantverket skiljer sig till viss del från det samiska språket då den, utöver att vara typisk samisk 

kultur, även fungerar som en genuin samisk näring vilken kompletterar rennäringen. Då sameslöjden 

bottnar i en äldre samisk tradition och hantverk blir det därmed än viktigare att bredda, organisera och 

synliggöra den. 

Utav de identitetspolitiska strategier som synliggörs i materialet är det främst det särartspolitiska       

angreppssättet som gör sig gällande, det vill säga att samiska kulturella element ”erkänns” då de för 

samer är betydelsefulla i en identitetsskapande process. Rennäringen, det samiska språket och same- 
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slöjden behöver alla uppmärksammas och på olika sätt stödjas av staten i syfte att stärka en kulturell 

identitet. Att särartspolitisk strategi är mest framträdande kan om möjligt ses som ett tidstypiskt       

resultat, däremot innebär inte detta att de andra strategierna är helt frånvarande. Även om          

resonemangen aldrig dras hela vägen finns det exempel i materialet att man använder sig av multipla 

identiteter och kritisk mångkulturalism som strategi gällande definitioner av kulturella uttryck.  

Ett påvisande om att de icke-renskötande samer som inte längre bor i det samiska kärnområdet eller 

inte har en nära koppling till samiskt levnadssätt och språk bör ges möjlighet att stärka sin språkliga 

identitet kan uppfattas som att dessa individer även besitter andra identiteter än samiska. Vidare 

diskuteras nya språkliga åtgärder i utbildningssammanhang som ett sätt att få den samiska kulturen att 

utvecklas, i enlighet med samerna själva. I båda dessa sammanhang finns det delar av de resonemang 

som Amartya Sen för i sin teori om multipla identiteter. Däremot får den kulturella identiteten en fast 

roll vilken appliceras på samerna och följaktligen blir styrande, vilket Sen i sin kritik av särartspolitiska 

teorier menar är en konsekvens av att människor tillskrivs singulära identiteter.  

Ett övergripande tema som återfinns i materialet är att man försöker ge samerna ett ökat inflytande 

över hur bidrag bör disponeras gällande kulturfrågor. Här görs ett försök att synliggöra och bryta de 

tidigare maktstrukturer som den svenska samepolitiken har resulterat i. Detta försök innehåller därmed 

delar av kritisk mångkulturalism så som att samegruppen har blivit satt i en underordnad position    

gentemot svenskar, vilket visar sig i samhällsstrukturerna under utredningstiden. Trots att man försöker 

bryta maktstrukturerna låses en samisk identitet fast i de kulturella uttryck som man i utredningen lyfter 

som framträdande kulturella uttryck, vilket man inom kritisk mångkulturalism betonar som en risk av 

ett erkännande. Samer ges därmed inte möjligheten att välja andra kulturella identiteter än de typiska 

samiska inslag som man i utredningen och propositionen vill skydda och bevara.  

Det framgår därmed att ett erkännande av den samiska kulturen är starkt knuten till föreställningen av 

vad som är betydande för samisk kulturell identitet. Även om samegruppen är heterogen framställs ren-

näring, det samiska språket och sameslöjden tillsammans utgöra en homogen samisk kultur vilken är 

värd att beskydda för att det samiska levnadssättet ska kunna bestå. 
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4.2 Samer som etnisk grupp

En grundläggande utgångspunkt för sameutredningen har varit uppfattningen att samerna utgör en 

ursprunglig befolkning, som torde vara lika gammal i Sverige som - eller äldre än - landets majoritets-

befolkning. Samerna är således inga invandrare i modern mening. Samerna befinner sig i sitt eget land, 

men utgör en etnisk minoritet inom den samlade befolkningen. Detta ger dem en klar särställning i 

förhållande till övriga minoriteter och det föreligger därför skäl att tillämpa delvis andra bedömningar 

för samernas del.  65

Här, i sameutredningens inledande sammanfattning, framgår det att man i utredningen har utgått från 

att samerna är en ursprunglig befolkning, vilket ger dem en särställning gentemot andra minoriteter. 

Däremot finner man det i utredningen nödvändigt att definiera vad det är som utgör att samerna som 

etnisk grupp skiljer sig från svensk majoritetsbefolkning och andra etniska minoriteter.  

Då de svenska samernas historiska bakgrund beskrivs framgår det att samer och svenskar kan ses som 

två olika folk. ”Enligt detta synsätt är alltså samerna ett särskilt folk med sitt speciella levnadssätt, med 

ett eget arbets- och näringsliv, av en egen kultur, eget språk och egna bosättningsområden.”  Vidare 66

lyfts det att mötet mellan samer och svenskar hade en stor inverkan på samernas möjlighet att finnas 

kvar som etnisk grupp då samerna placerades i underläge gentemot svenskarna. Genom att samerna 

blivit utsatta för ekonomisk och territoriell exploatering har samisk befolkning och samernas kulturella 

identitet blivit lidande.  67

I frågan om vad som gör att samerna skiljer sig från andra minoritetsgrupper i Sverige lyfter man i 

utredningen fram att nytillkomna minoritetsgrupper i allmänhet har ett hemland att återvända till, vilket 

även stödjer dessa utvandrares kulturella bevarande i det nya landet. Samernas situation är i detta fall 

annorlunda då de utgör en minoritet i sitt eget land. Då samernas situation skiljer sig från andra         

minoriteter bör även andra bedömningar göras i minoritetspolitiska åtgärder. På grund av                 

industrialiseringen och dess utveckling menar man i utredningen att den samiska gruppen har påverkats 

på så vis att de samer som kan livnära sig på rennäring blivit färre och den samiska grupptillhörigheten 

allt lösare.  68

Om svenska staten riktar åtgärder som kan verka för att stärka och bevara samisk grupptillhörighet 

skulle det ej endast vara av värde för samerna i sig utan även för det svenska samhället. Att det finns 

samarbetande och sammanhållna etniska grupper i ett samhälle är i grunden positivt. Att samerna, som 
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ursprunglig befolkning, tar sin plats som en sammanhållen etnisk grupp i det svenska pluralistiska 

samhället framställs vara av särskilt värde.  69

Avsikten skulle vara att möjliggöra för landets samer att stärka sin existens som etnisk grupp och att 

vårda och vidareutveckla den samiska kulturen och språket och sålunda i samhällets eget intresse bidra 

till större inbördes samhörighet inom samegruppen men också till större gemenskap med det svenska 

samhället. Samerna skulle behandlas inte som särlingar i samhället utan som fullmyndiga bärare av ett 

viktigt inslag i en pluralistisk kultur.  70

I propositionen framkommer det ett antal remissyttranden i fråga om samernas särställning som ur-

sprungligt folk i Sverige. Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet ifrågasätter utredningen och 

menar på att frågan rörande samernas ursprung kvarstår då arkeologiska forskningsresultat inte ger en 

klar bild i huruvida tidiga fynd och lämningar hör till samerna eller andra folkgrupper.  J.E. Wikström 71

ansluter sig däremot till utredningens resultat och skriver att ”[d]et bör således klart uttalas att samerna 

utgör en etnisk minoritet i Sverige, som, i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land, intar en 

särställning både gentemot majoritetsbefolkningen och andra minoritetsgrupper”.  Att samerna lyfts 72

fram som en ursprunglig befolkning i Sverige är av vikt då de särskilda åtgärderna som man i         

utredningen och propositionen framhåller motiveras utifrån att samerna skiljer sig från andra            

minoritetsgrupper i Sverige.  

J.E. Wikström hänvisar i sin motivering till politiska insatser för den samiska minoriteten utifrån de mål 

och riktlinjer som beskrivs i den invandrar- och minoritetspolitik vilken antogs av 1975 års riksdag. De 

mål som J.E. Wikström lyfter är jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jämlikhetsmålet innebär att man 

oavsett grupptillhörighet skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i det svenska sam- 

hället samt att minoritetsgrupper ska ges möjligheten att uttrycka en egen språklig och kulturell       

identitet. Valfrihet innebär i detta sammanhang att samer ska kunna välja i vilken utsträckning man vill 

behålla och utveckla sin ursprungliga identitet. J.E. Wikström lyfter att det i enlighet med valfri-

hetsmålet är tydligt att samerna vill bevara det egna kulturarvet. Samverkansmålet innebär att det bör 

finnas en ömsesidig samverkan mellan minoritetsgrupper och majoritetsbefolkning. I relationen mellan 

samer och svenskar finns det dock svårigheter rörande samverkan på grund av samernas säregna näring. 

Däremot är samverkan nödvändig för att samekulturen ska kunna bestå i det svenska samhället.  73
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4.2.1 Delanalys

Då den samiska gruppen diskuteras i relation till etnicitet är det främst föreställningar gällande den 

samiska gruppens särpräglade drag och särställning i Sverige som synliggörs i materialet. Etnicitet 

fungerar, som tidigare nämnt, som ett gemensamt ramverk för samisk kultur och ett samiskt            

levnadssätt. I relation till det moderna svenska samhället och ”ett svenskt levnadssätt” upprättas en 

dikotomi mellan de två levnadssätten, det vill säga mellan ett samiskt och svenskt levnadssätt, vilket  

leder till att individer antingen identifierar sig med en samisk eller svensk etnisk tillhörighet. På grund av 

orsaker som samerna inte har haft möjlighet att påverka är däremot den samiska samhörigheten inte 

längre lika stark som den tidigare var. För att stärka den samiska samhörigheten blir det därmed i 

utredningen och propositionen viktigt att skapa utrymme för en tydlig samisk etnisk identitet i det nu-

mer pluralistiska Sverige.  

I frågan om samernas ställning som ursprungsfolk framgår det ett tydligt ställningstagande av utredarna 

och av J.E. Wikström. Remissyttranden från instanser så som Nordiska museet och riksantikvarie-    

ämbetet förbises i denna fråga då ursprunget i viss mån motiverar åtgärderna. Genom att samerna som 

etnisk grupp definieras som ett ursprungsfolk särskiljer de sig från andra minoritetsgrupper i Sverige. 

Då samerna redan befinner sig i sitt ursprungliga område finns det ingen stat som kan stärka den      

etniska samhörigheten och skydda de etniska särdragen. Att statliga åtgärder är en förutsättning för den 

etniska gruppens bevarande bidrar till viss del att den samiska gruppen fortfarande placeras i ett under-

läge gentemot den svenska majoritetsbefolkningen.  

Rörande identitetspolitiska strategier är det främst ett särartspolitiskt tankesätt som synliggörs angående 

samisk etnicitet. För att minimera ett särartsblint synsätt i ett pluralistiskt samhälle görs en tydlig     

skillnad mellan samiskhet, svenskhet eller annan minoritetstillhörighet. I och med att aktiva statliga åt-

gärder ses som nödvändiga för den samiska gruppens fortlevnad förutsätter detta tillvägagångssätt att 

ett erkännande är betydelsefullt för den etniska minoritetens identitetsskapande. 

I jämlikhets- och valfrihetsmålen för invandrar- och minoritetspolitiken som J.E. Wikström utgår från 

finns det tydliga inslag som kan relateras till multipla identiteter. Att grupper själva ska ges möjligheten 

att välja i vilken utsträckning man vill utveckla eller behålla en ursprunglig/etnisk identitet tyder på att 

det finns andra identiteter att välja mellan. Däremot framgår det att samerna själva vill behålla en 

samisk identitet. Genom detta argument går man mot en särartspolitiskt ansats där den egna grupp-

identiteten blir styrande. Att den individualism som återfinns i det universalistiska tillvägagångssättet 

inte ges en framträdande roll i materialet innebär att individens handlingsutrymme inte berörs i      

utredningen. Det är istället gruppidentiteten och föreställningen om samerna som en grupp, vilka delar 

ett gemensamt etniskt ramverk, som ges företräde i frågan huruvida samisk identitet bör erkännas eller 

inte.  
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4.3 Kulturella uttryck i förhållande till etnicitet

Som tidigare nämnt finns det ett samspel mellan kultur och etnicitet, vilket innebär att det inte alltid är 

möjligt att helt separera begreppen. Då man i materialet redogör för samiska kulturella uttryck upp- 

rättas även en mall över vilka som delar den samiska kulturen och följaktligen tillhör den etniska    

gruppen. I tidigare avsnitt framgår det att rennäringen ses som en grundsten i den samiska kulturen, 

och det är även utifrån rennäringen som en kategorisering utav samerna sker. 

För att skapa en överblick av hur många samer det fanns i Sverige under utredningsprocessen lät man 

pedagogiska institutionen vid universitetet i Umeå utföra befolkningsstudier där man undersökte hur 

många samer som var renskötande och hur många samer som var icke-renskötande.  Efter              74

befolkningsstudierna beräknades den svenska samepopulationen omfatta omkring 15 000 personer, 

varav de flesta var bosatta utanför rennäringsområdet. Antalet renskötande samer var utav de 15 000, ca 

2 500. Att flertalet samer sysselsätter sig med andra näringar än rennäringen ses som problematiskt då 

det försvårar stödjande åtgärder för språk och kultur, vilka framställs som nära anknutet till rennärin-

gen.  Endast 2 500 samer är renskötande, men de individer med samisk härkomst vilka identifierar sig 75

med den samiska kulturen är mycket större. Det faktum att många samer står utanför rennäringen är en   

betydande orsak till att man nu behöver rikta fokus från rennäringen och istället rikta fokus mot språk 

och kultur i syfte att bevara och utveckla det samiska levnadssättet.  76

När pedagogiska institutionen kartlade de icke-renskötande samerna i den demografiska under-  

sökningen utgick man från renlängder som fanns i samebyar. Utifrån detta resultat fick man fram både 

renskötande och icke-renskötande samer, däremot är det relationen till renlängden som har varit central 

för vem som betraktas vara same. De villkor som en same var tvungen att uppfylla var följande: 

1. Själv upptagen på någon renlängd under tiden 1965–1971 (Dock ej person varom det i renlängden 

framgår att vederbörande räknas som icke-same.) 2. Själv är ättling i rakt nedstigande led till person 

som 1965–1971 är upptagen på någon renlängd. 3. Själv är förälder till person som 1965–1971 upp-

tagits på någon renlängd. 4. Själv är ättling i rakt nedstigande led till person under 3. 5. Själv är make/

maka till personer under 1–4. Beträffande den 5:e punkten bör observeras att även icke-same som gift 

sig med same medräknats. Om äktenskapet emellertid upplösts har icke-samen avförts från            

populationen. Eventuella barn har dock även fortsättningsvis medräknats.  77
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Kulturella uttryck som särskiljer samerna från andra minoritetsgrupper och svensk majoritetsbefolkning 

så som renskötseln blir härmed bärande för att kunna göra en uppdelning som kategoriserar vem som 

är same eller ej, även då man undersöker de icke-renskötande samerna. Det biologiska arvet ställt i    

relation till ett kulturellt uttryck blir här ett sätt att definiera gruppen och även utöka gruppen samer vid 

ingånget äktenskap med icke-samer. 

Vidare menar man i utredningen att det i ett modernt samhälle sker mångskiftande utbyten då olika  

kulturer möter varandra i kulturella och sociala sammanhang. De icke-renskötande samerna hamnar 

således i ett beroendeförhållande, både till den renskötande gruppen i form av etnisk samhörighet och 

till de övriga svenskarna då det är i den kontext de flesta icke-renskötande samer försöker försörja sig 

inom.  Vidare har övergången från naturahushållning till dagens moderna industrisamhälle varit på-78

frestande för samebefolkningen vilket visar sig i att många samer som tidigare sysslat med renskötsel 

har sökt sig till tätorter och den arbetsmarknad som finns där. För att inte fler samer ska avvika från 

rennäringen menar J.E. Wikström att det måste riktas statliga åtgärder för att fler ska kunna få sin 

utkomst i rennäringen eller dess kompletterande bisysslor.   79

En avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall kunna bevaras är, som sameutredningen 

påpekar, att rennäringen kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan 

få sin utkomst inom rennäringen eller på annat sätt inom det geografiska bosättningsområde som av 

ålder varit samernas. Endast här igenom är det möjligt att utveckla en levande samisk kultur och skapa 

en sammanhållning som i framtiden kan bära upp den etniska gruppen och dess strävanden.  80

Rennäringens koppling till medlemskapet i samebyarna är även av vikt då andra samiska näringar så 

som fiske lyfts i utredningen. I utredningen uppmärksammas exempelvis de fiskesamer som varken är 

sysselsatta inom rennäringen eller medlemmar i samebyarna, men som bor inom renskötselområdet. 

Avsaknaden av medlemskap medför att det uppstår svårigheter gällande samernas rättigheter på om-

rådet. Då jakt och fiske har fungerat som en viktig bisyssla till rennäringen är det viktigt att näringarna 

också skyddas från vidare exploatering av icke-samer.  81

I propositionen lyfter J.E. Wikström att samer påvisar att den indelning som finns mellan renskötande 

och icke-renskötande samer är en konsekvens av lagstiftningen kring rennäringen och att det ofta är de 

renskötande samernas krav, intressen och önskemål som har fått stå i centrum. J.E. Wikström menar att 

den allt större grupp som lämnat rennäringen och anknytningen till det samiska kärnområdet istället 

inte har varit föremål för de åtgärder som tidigare riktats för att bevara en samisk identitet.  Då det 82
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finns en uppdelning mellan renskötande och icke-renskötande samer blir det viktigt att finna andra 

sammanhållande faktorer. I detta sammanhang blir därmed det samiska språket och dess koppling till 

den kulturella identiteten en viktig fråga. J.E. Wikström menar att samhället bör stödja en utveckling för 

det samiska språket i syftet att öka samhörigheten inom den etniska gruppen. Däremot menar han att 

språkliga insatser inte får drivas så att individer hamnar utanför den samiska gemenskapen då det inte är 

samernas fel att det samiska språket har trängts undan. ”Ett ökat stöd åt de samiska strävandena i 

språkfrågan leder sannolikt till att språket kan inta en mera framskjuten ställning som kulturellt      

sammanbindande faktor inom samegruppen.”  I utredningen lyfter man att det är möjligt att ge stöd 83

till institutioner så som sameskolan och den samiska folkhögskolan, vilka samerna som etnisk grupp har 

tillgång till. Genom att stödja dessa institutioner kan därmed samer utveckla den samiska kulturen och 

det samiska levnadssättet.  Förslagen blir därmed att rikta kultur- och utbildningspolitiska åtgärder i 84

syfte att stärka den etniska tillhörigheten och samhörigheten. 

J.E. Wikström menar att 1976 års riksdagsbeslut rörande hemspråksundervisning öppnar upp           

möjligheter för de samiska barnen att känna en närmre samhörighet med föräldrarnas kulturella bak-

grund då de undervisas i det samiska språket och om den samiska kulturen. Vidare går det i enlighet 

med beslutet att anpassa undervisningen till de lokala förhållanden som råder där undervisningen ges. I 

grundskolan är det därmed möjligt i klasser med samiska barn att koppla undervisningen till samiskt 

levnadssätt och samisk kultur.  I utredningen menar man även att det är av betydelse att samiskt stoff  85

ges en naturlig plats i läromedel och undervisning då det skulle öka förståelsen för de problem som 

möter samerna som etnisk grupp i samhället.  Genom att rikta fokus mot utbildning så som grund86 -

skolan och den samiska folkhögskolan får språket en viktig roll i ett återupptäckande av det gemen-

samma samiska arvet. Språket blir då ett redskap för ett bevarande av samisk identitet samtidigt som det 

är menat att bidra till en utveckling av samiskt levnadssätt. 

4.3.1 Delanalys

Utav de kulturella uttryck som betonas som särskilt viktiga i utredningen och propositionen får ren-

näringen och språket en stor betydelse i sättet att se på etnisk tillhörighet och samisk identitet. Som det 

framgår i bakgrundskapitlet går renskötseln som betydande faktor för medlemskapet i samebyarna till-

baka till den första renbeteslagen från år 1886. De skarpa juridiska definitionerna för vem som tillhör 

samegruppen som den historiska utvecklingen av renbeteslagen har medfört visar sig även i den       

befolkningsundersökning som man i materialet utgår från. Här ryms även personer som har lämnat det 

renskötande livet och således är icke-renskötande samer. Däremot utgör fortfarande rennäringen ett  

kategoriskt verktyg för att definiera den etniska identiteten. De icke-renskötande samerna saknar då en 

 Prop. 1976/77:80, s. 2283

 SOU 1975:99, s. 13184

 Prop. 1976/77:80, s. 135–13685

 SOU 1975:99, s. 1686
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betydande aspekt av samisk identitet och hamnar i ett mellanläge mellan samiskhet och svenskhet.  

I det mellanläge som de icke-renskötande samerna befinner sig i uppmärksammas istället ett annat    

kulturellt uttryck som kan fungera som ett sammanhållande kitt i samegruppen, språket. Det framgår 

även i utredningsarbetet att samer finner det samiska språket som betydelsefullt för den kulturella    

identiteten. Språkliga åtgärder blir härmed ett, för den svenska staten, nytt angreppssätt för att stärka 

den samiska sammanhållningen. Oavsett om det samiska språket är långt från enhetligt på grund av 

dess dialektala skillnader konstitueras ”det samiska språket” som en del av den etniska identiteten vilka 

samer oavsett geografisk placering eller levnadssätt delar. Genom att rikta utbildningspolitiska åtgärder 

kan det samiska språket återupptäckas och utgöra en gemensam identifikationsfaktor för samerna som 

etnisk grupp.  

Gällande identitetspolitiska strategier är det främst Charles Taylors erkännandets politik, det vill säga ett 

särartspolitiskt tankesätt, som gör sig gällande i detta avsnitt. Likt de tidigare delanalyserna finns det 

även här inslag av andra strategier så som universalistisk och kritisk mångkulturalism, däremot leder 

resonemangen till att samerna som grupp bör erkännas för att stärka samisk sammanhållning och   

identitet.  

Erkännandets politik uppstår som en reaktion på att minoritetsidentiteter ofta har ignorerats eller blivit 

angripna för assimilationspolitik. Då samepolitiska åtgärder främst berört renskötseln har därmed icke-

renskötande samerna blivit marginaliserade. Genom att erkänna nya delar av samisk identitet så som 

språket stöds även de icke-renskötande samerna som tidigare blivit undantryckta till följd av en sträng 

lagstiftning. I detta sammanhang finns det även inslag av kritisk mångkulturalism då man i utredningen 

lyfter det kulturella utbytets inverkan på samerna. Genom att synliggöra det beroendeförhållande som 

de icke-renskötande samerna befinner sig i görs det ansträngningar att stärka en bredare samisk      

sammanhållning samt att bryta de ojämna maktförhållandena. Dock blir den samiska identiteten i detta 

fall styrande vilket leder åtgärderna bort från ett mer komplext synsätt på identitet vilket man inom   

kritisk mångkulturalism vill lyfta då en viss grupp erkänns. Samerna ges härmed inte möjlighet att välja 

bland andra identiteter än den som på förhand är given.  

I de utbildningspolitiska förslagen som språkfrågorna rör sig inom finns det vissa inslag av Gutmanns 

universalistiska synsätt. Den samiska språkliga utvecklingen och samernas tillgång till institutioner så 

som den samiska folkhögskolan skapar en möjlighet för att ett kulturellt bevarande automatiskt    

kommer att skyddas av samerna själva. Då samer blir representanter för gruppens egna strävanden 

överlämnas därmed en del av ansvaret för ett bevarande över till samerna. Däremot lyfts de språkliga 

åtgärderna i övrigt som ett tillvägagångssätt för att återupptäcka och stärka en sammanhållen etnisk 

identitet, vilket resulterar i att samiska kulturella identiteter erkänns för dess unika särprägel.  
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5. Slutsats 

Denna undersökning belyser hur samisk kulturell och etnisk identitet konstitueras i de åtgärder vilka 

svenska staten riktar mot samegruppen gällande samernas särställning som ett ursprungsfolk i Sverige. I 

resultatet framkommer det att föreställningarna av samerna som grupp och dess kultur tar sin form 

utifrån de åtgärder som staten har en möjlighet att genomföra. Nedan följer en diskussion rörande de        

identitetspolitiska strategierna som synliggörs i materialet kopplat till tidigare forskning, vilken lyfts i 

undersökningens andra kapitel.  

Som det framgår i delanalyserna präglar ett särartspolitiskt tankesätt utredarnas och J.E. Wikströms sätt 

att motivera de aktuella samepolitiska åtgärderna. I enlighet med tidigare forskning är det i detta 

hänseende av särskild vikt att det finns en enhetligt bild av samisk kultur och etnicitet för att same-  

politiken ska bli genomförbar.  I likhet med Mörkenstams resultat framgår det i materialet att 87

samegruppen inte längre är homogen då gruppen inte delar sysselsättning, geografisk placering eller 

närheten till, enligt utredarna och J.E. Wikström, det genuint samiska.  Oavsett denna heterogena    88

befolkning ges en enhetlig samisk kultur - vilken innehåller rennäring, sameslöjd och det samiska 

språket - en stor betydelse för samisk identitet, vilken konstituerar ett gemensamt samisk ramverk. 

Genom att medvetet erkänna denna ”samiska kultur” för dess särart skapas en homogen grupp som 

inte nödvändigtvis motsvarar verkligheten. 

Då den etniska grupp som samerna utgör ges ställningen av en ursprunglig befolkning bevaras samisk   

kultur som en enhetlig företeelse och de immateriella egendomarna som ingår i denna kultur. Dock är 

det inte samerna själva som ger sig denna särställning i Sverige. I källmaterialet framgår det att den 

samiska gruppen menar att de utgör en ursprunglig befolkning inom deras område, vilket svenskarna 

sedan utnyttjat. Samhällsutvecklingen och svenska statens exploatering av samiska marker är därmed av 

relevans för bilden av samerna som grupp och hur denna grupp fortsättningsvis bör hanteras. 

Den nationsdiskurs som Hagström Yamamoto påvisar resulterade i att samerna placerades i en under-

ordnad position gentemot den egentliga svensken.  Vidare gällde 1928-års renbeteslag, vilken präglades 89

av kulturdarwinistiska inslag, fram till år 1971. I de resonemang som lyfts blir det tydligt att man inom 

offentlig politik försöker bryta upp från en längre historisk period och ojämna maktförhållanden vilka 

placerat samerna i en underordnad position där samer antingen låsts fast i en nomadiserande livsstil 

eller har försökts assimileras in i den svenska majoritetsbefolkningen. Ett nytt tankesätt och FN:s rikt-

linjer resulterar här i att erkännandets politik blir ett redskap och att samerna bör erkännas för sin unika        

 Mörkenstam, Ulf. 1999, s. 172, Johansson Dahre, Ulf. 2006, s. 2687

 Mörkenstam, Ulf. 1999, s. 16988

 Hagström Yamamoto, Sara. 2010, s. 2789
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identitet. Genom att uppmärksamma och stärka samiska element kan de, utifrån idén om allas lika 

värde, ta en plats som jämlikar med svensk majoritetsbefolkning och andra minoritetsgrupper i ett nu-

mer pluralistiskt svenskt samhälle. Dock medför samernas ställning som ursprunglig befolkning vissa 

privilegier som andra minoritetsgrupper inte delar. 

Gällande samerna som en etnisk enhetlig grupp ges de icke-renskötande samerna ett utrymme vilket de 

tidigare inte givits tillträde till. Trots denna skiftning bibehåller rennäringen, i enlighet med Amft, en 

stark ställning som etnisk markör vilket bland annat visar sig i att medlemskap i en sameby fortfarande 

är av stor betydelse i fråga om vem som definieras som same.  Som Elenius lyfter har den renskötande 90

samen också fungerat som en svensk symbol och identifikationskälla för det naturnära.  Därmed är det 91

även en komplex process att bryta upp från den egna nationsidentiteten, dock vilar denna symbol på ett 

kulturdarwinistiskt tankesätt vilket man inom offentlig politik vill lämna bakom sig.  

En generell tendens som framträder i materialet är att individen och individuella avvikelser från det 

genuint samiska inte ges någon plats. Detta kan ses som en effekt av själva problemformuleringen, det 

vill säga att stärka det samiska språket och kulturen i syfte att stärka en samisk sammanhållning.    

Däremot resulterar denna utgångspunkt i att föreställningen av samiskhet blir en enhetlig bild där      

betydelsefulla faktorer delas av alla samer. Andra eventuella identiteter som kan utgå från genus, klass 

och politisk åsikt ges därmed inte något utrymme i varken utredningen eller J.E. Wikströms         

proposition.  

Då man inom den offentliga politiken anstränger sig för att se till en bredare samebefolkning och gynna 

de som enligt tidigare forskning har hamnat i ett mellanläge mellan samiskhet och svenskhet får det 

samiska språket en starkare ställning.  I detta sammanhang blir däremot den kritik som Sen och före92 -

språkare av kritisk mångkulturalism riktar mot särartspolitiska teorier påtaglig. Det vill säga att då man 

försöker bryta ojämna maktstrukturer finns risken att gruppen hindras från att kunna välja mellan olika 

identiteter, vilket i samernas fall sker. Genom att rikta utbildningspolitiska åtgärder för att stärka en 

samisk enhetlig identitet uppstår en ny etnisk markör i språket vilket man som same bör identifiera sig 

med. Svenska staten anpassar härmed etniska markörer och föreställningar om betydelsefulla element 

vilka bryter från tidigare uppfattningar utifrån faktiskt genomförbara åtgärder. Då det finns svårigheter 

att utöka rennäringen finner man nya vägar för att kunna utföra erkännandets politik. 

 Amft, Andrea. 2000, s. 181–18290

 Elenius, Lars. 2010, s. 477–48091

 Hagström Yamamoto, Sara. 2010, s. 17–24, Amft, Andrea. 2000, s. 11792
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5.1 Avslutande reflektion

I denna undersökning har det framgått att det under utredningsprocessen var nödvändigt att definiera 

samerna för att möjliggöra att den etniska sammanhållningen skulle kunna stärkas. En viktig aspekt i 

detta sammanhang är att de politiska åtgärder som föreslås måste vara möjliga att genomföra, vilket 

förutsätter att man måste finna en gemensam referensram som bör vara aktuell för hela samegruppen. 

Då samegruppen inte är en enhetlig grupp har detta istället resulterat i att en samisk identitet har          

konstituerats utifrån de kulturella uttryck man har funnit som genuint samiska. Som en konsekvens av 

denna politik har det upprättats gränser för vad som tillåts rymmas inom ramen för samisk identitet. 

Den förda samepolitiken innebar därmed att man snarare begränsade än utökade samernas möjligheter 

att uppnå jämlikhet och definiera sin egen identitet. 

Det särartspolitiska tillvägagångssättet vilket präglade samepolitiken under undersökningsperioden gav 

upphov till att samerna skulle erkännas för dess unika identitet i Sverige. I och med detta fick 

samegruppen även en särställning som ett ursprungsfolk. Förklaringen till denna ställning fastställs ej 

helt i materialet men kan förstås som en del i strävan att bryta upp från de tidigare maktstrukturerna 

vilka missgynnat samegruppen samt att erkännandet var ett nödvändigt steg för att möjliggöra de 

särskilda åtgärder man i utredningen och propositionen föreslog. Vidare kan man även fråga sig om den 

samepolitik som fördes under 1970-talet och dess särartspolitiska strategier var ett fenomen i sig? För 

att få ett bredare perspektiv på svensk identitetspolitik skulle det därför vara av intresse att i vidare 

forskning se till hur den svenska staten agerat mot andra erkända nationella minoriteter. 

Utgår vi från att föreställningar om identitet är av värde i integrationssammanhang där olika etniciteter 

och kulturer ska ges utrymme att existera och utvecklas i samma miljö kan vi dock ta lärdom av vad ett 

erkännande kan resultera i. Då man ämnar att skydda kulturella identiteter som ett värde i sig finns det 

risker att individer får en begränsad möjlighet att välja bland olika identiteter vilket kan bidra till att 

oönskade maktstrukturer fortfarande tar sin plats i samhället. Om kulturell och etnisk identitet istället 

inte tilldelas en styrande roll kan det i sin tur leda till att vi betraktar och bemöter människor på ett 

särartsblint sätt och identiteter ignoreras. En enkel lösning på frågan om identitetspolitiska strategier går 

möjligtvis inte att erbjuda utan att det resulterar i svåra konsekvenser. Dock ger historien oss förståelse 

för varför vi idag definierar individer, minoriteter och så även ett ursprungsfolk på det sätt vi gör. 
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