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Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna 

myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer 

och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare 

studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och 

handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. Studien görs med ett teoretiskt 

ramverk som inbegriper diskursteori, representationsteori och postkolonial teori.  

Resultatet visar att det i Sametingets diskurs framkommer fyra teman: Distans till en passiv 

stat och närhet till ett aktivt Sameting; Samer har en särställd kultur och unik kunskap som 

inte iakttas av staten; Statens handling och makt är inte legitim och Rovdjurspolitiken är ett 

problem som behöver åtgärdas. Genom dessa teman framkommer att kunskap som samer 

besitter inte framställs på samma sätt som kunskap som svenska staten besitter. Samernas 

unika kunskap framställs som något som borde ligga till grund för politiska beslut och 

myndighetsutövning medan statens kunskap framställs vara ogrundad och otillräcklig. 

Detsamma gäller för framställningen av handlingsutrymme, aktörernas handlingsmöjligheter 

framställs olika. Samernas och Sametingets handlingsmöjligheter framställs ofta som 

begränsade medan staten framställs ha för stora handlingsmöjligheter särskilt mot bakgrund 

av att staten varken själva har tillräcklig kunskap eller tar samernas kunskap i beaktande. 

Slutligen visar studien att Sametinget ifrågasätter den rådande maktrelationen mellan samer 

och staten och således i stora drag inte bidrar till att bibehålla rådande maktrelation.  
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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): A power relation is questioned – A critical discourse analysis 

of communication from Sametinget 

Language: Swedish  

Pages: 61 

This thesis aims to study if communication from Sametinget contribute to the construction of 

unequal power relations between Sámi people and the Swedish government. In a critical 

discourse analysis comment letters and press releases from Sametinget where analysed with a 

focus on how both of the actors’ knowledge and scope of action is depicted. The thesis’ 

theoretical framework consists of discourse theory, theory of representation and postcolonial 

theory.   

The results show four main themes in Sametinget’s discourse: Distance from a passive 

government and proximity to the active Sametinget; The Sámi people has a specific culture 

and unique knowledge that is not sufficiently observed by the government; The government’s 

actions and power are not legitimate and The current politics of predatory animals is a 

problem that needs to be solved. Furthermore, the themes show that knowledge of the Sámi 

people is depicted differently from the government’s knowledge. The Sámi people’s unique 

knowledge is depicted as something that should, make up the foundation for political 

decisions and legislation. Meanwhile, the government’s knowledge is depicted to be 

unfounded and insufficient. The same goes for the depiction of scope of action, where the 

actors scope of action is depicted differently. The Sámi people’s and Sametinget’s scope of 

action is often depicted as limited while the government’s scope of action is depicted as being 

to large. Lastly, the thesis concludes that Sametinget questions the current power relation 

between the Sámi people and the government and is therefore generally not contributing to 

the maintaining of current power relations. 

Keywords: critical discourse analysis, discourse, sámi, Sametinget, administrative 

authority communication, representation theory, postcolonial theory 
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1 Inledning 

Hösten 2018 publicerades en vetenskaplig studie framtagen på Sametingets begäran. Studien 

kom fram till att samer i stor utsträckning utsätts för rasism, diskriminering och att de blir 

exkluderade till och med i frågor som rör just samer (Poggats, 2018). Studien fick stor medial 

uppmärksamhet och många uttalade sig om problematiken kring bristen på jämställdhet och 

likabehandling för samer (TT, 2018; Heikki, 2018). Efter en tid möttes studien av hård kritik i 

en debattartikel från Dagens Nyheter (Hjelm, 2018) där skribenten Jonny Hjelm, professor i 

historia, kritiserade dels formalia i rapporten, men även dess slutsatser. Professor Hjelm 

menar att genom att särställa samer, på det vis som görs i studien, bidrar man till att 

ytterligare öka klyftorna och indirekt även ge fler argument till rasistiska röster (Hjelm, 

2018). Här började vi att fundera: kan det vara så att den diskurs som finns kring ämnet samer 

idag, även om tanken är att främja samer, bidrar till att stereotypisera och exkludera samer? 

Genom att undersöka hur den myndighet som har till uppgift att förvalta den samiska kulturen 

kommunicerar och vilka diskurser som finns i deras kommunikation idag hoppas vi kunna 

lämna ett litet kunskapsbidrag som berör frågan om ett mer jämställt Sverige. 

Samer har under lång tid diskriminerats och utsatts för rasism i Sverige (Lawrence, 2014; 

Samiskt informationscentrum, u.å.). I nyhetsmedia har stereotypa och marginaliserande bilder 

av urfolket utformats (Pietikäinen (2003a, 2003b, 2008). Vidare har dessa diskriminerande 

bilder också historiskt framställts i myndighetskommunikation (Granqvist, 2004). Det är 

däremot svårt att finna studier som undersöker nutida myndighetskommunikation som rör 

samer och samiska frågor. Därtill efterfrågas större omfattning av samisk forskning enligt 

Axelsson & Sköld (2006), Englund, (2006) och Öhman et al. (2015). Efterfrågan kommer 

från samer, samiska forskare och icke-samiska forskare samt akademiker. 

Enligt lag ska offentlig verksamhet behandla alla lika på ett objektivt och opartiskt sätt (RF 1 

kap 9§, SFS 1974:152) och detta gäller även för Sametinget som är en statlig myndighet. Då 

det har funnits och fortfarande finns en homogen, stereotyp och marginaliserad bild av samer, 

som medvetet och omedvetet reproduceras finns det anledning att undersöka om Sametingets 

kommunikation bidrar till att reproducera en diskurs som medverkar till att bibehålla en 

maktrelation mellan svenska staten och samer där staten har övertaget. Dessutom har 

Samtinget till uppgift att värna om den samiska kulturen och det är problematiskt om 

Sametinget omedvetet reproducerar maktrelationer som är till nackdel för det samiska folket. 



 

4 
 

Konstruerandet av maktrelationer studeras genom att undersöka samer respektive svenska 

staten ut ett makt/kunskap-perspektiv (Michel Foucaults power/knowledge [Hall, 2013]). 

Även konstruerandet av handlingsutrymme undersöks, alltså samers respektive svenska 

statens begränsning av och möjlighet till aktiv handling i Sametingets diskurs. Därutöver 

besvaras även hur ovan nämnda fenomen bidrar till att konstruera maktrelationer mellan 

samer och svenska staten. 

Språk är inte bara språk utan även hur vi människor konstruerar verkligheten, hur ett fenomen 

talas om och uppfattas varierar sociohistoriskt. Det är detta som kallas för diskurs: hur vi 

människor med språket konstruerar verkligheten (Boréus, 2015). Även rådande diskurser är 

beroende av samhälle och tidsperiod, diskurser som existerar och fungerar vid en tid och plats 

fungerar eller accepteras inte alltid vid en annan (Boréus, 2015; Fairclough, 1992). I denna 

studie undersöks myndighetskommunikation som diskurs.  

Inledningsvis sätts studien i historisk och nutida kontext. Samers historia i Sverige från 1800-

talet och framåt presenteras, samt nutida läge både politiskt och kulturellt. Därefter 

presenteras problemformuleringen, syfte samt frågeställningar med grund i den beskrivna 

kontexten och det teoretiska ramverket. Sedan redogörs för tidigare forskning inom 

postkolonialism, reproduktion av diskurser, stereotypisering, makt/kunskap, forskningslucka 

samt studiens teoretiska ramverk där diskursteori, representationsteori samt postkolonial teori 

avhandlas. Det teoretiska ramverket är sammansatt med maktbegreppet i åtanke, inom 

samtliga teorier är maktbegreppet centralt.  

I efterföljande kapitel behandlas metod och material. Studiens metod är kritisk diskursanalys 

med grund i Anabela Carvalhos (2008) ramverk för metoden. Analysmetoden används för att 

studera underliggande strukturer i text, denna studie fokuserar på maktstrukturer som, 

återigen, är centralt inom diskursteori och kritisk diskursanalys. Materialet är sex olika texter 

med Sametinget som avsändare, tre pressmeddelanden och tre remissvar som alla berör 

rovdjurspolitik i varierande omfattning. (Texterna återfinns i bilaga 1.) Rovdjurspolitik är ett 

område där det sedan länge finns en pågående konflikt med Sametinget och svenska staten 

som framträdande aktörer (Sköld &Stoor, 2012). Därnäst kommer analysresultatet och 

avslutningsvis en diskussion kring resultatet med förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

I kapitlet som behandlar studiens bakgrund sätts studien i en historisk och samtida kontext. 

Inledningsvis presenteras aspekter av samers historia i Sverige från 1800-talet och framåt. 

Därefter tas relationen mellan samer och svenska staten upp och därpå påvisas både samernas 

politiska och kulturella samtid i Sverige. Avslutningsvis presenteras ett antal konventioner, 

lagar, bestämmelser och föreskrifter som rör urfolk respektive myndighetskommunikation 

samt Sametinget som organisation. 

 

2.1 Aspekter av samers historia 

Sverige har en lång historia av rasism och diskriminering av samer som sträcker sig över flera 

sekel. Under 1800-talet var diskrimineringen av samer fastslagen i lag där samerna fråntogs 

sina rättigheter att nyttja de marker som de arbetat och levt på så långt som folkminnet 

sträckte sig (Lawrence, 2014; Samiskt informationscentrum, u.å.). Under början av 1900-talet 

influerade nationalistiska och fascistiska tankar och åsikter politiken såväl i Europa som i 

Sverige, människor ansågs ha olika värde och olika rättigheter beroende på härkomst och 

religion. Samer som inte arbetade med renar ansågs enlig svensk lag inte vara samer och 

förlorade därmed de få rättigheter de hade kvar. Även nomadskolor och medföljande 

skoltvång infördes där undervisningen med avsikt var undermålig och långt under övrig 

svensk standard, på så vis kunde man fortsätta betrakta samer som lägre stående 

intelligensmässigt. Många begränsningar av samers rättigheter som gjordes av staten 

motiverades med rasbiologiska argument, till exempel att “samer inte var lämpliga” (Samiskt 

informationscentrum, u.å.). 

Ju närmare modern tid vi kommer i svenska statens och samernas gemensamma historia desto 

mer omfattande blir statens intrång på den mark som samer traditionellt nyttjat. 

Renbetesmarker begränsades kraftigt till förmån för jordbruk, gruvdrift, vattenverk, vägar och 

järnvägar som gjort det svårt för samer att livnära sig och utöva sin kultur. Visserligen drar 

samer också nytta av samhällsutvecklingen, men priset har varit högt och synen på samer och 

samiska rättigheter har länge varit nedlåtande och begränsande. Först i slutet av 1900-talet 

började samer juridiskt hävda sin rätt till landområden, något som resulterat i mycket långa 

och utdragna rättsprocesser där samers intresse i att få utöva sin kultur står i konflikt med 

statens ekonomiska intressen (Samiskt informationscentrum, u.å.).  
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2.2 Samer och svenska staten  

Samer är erkänt som ett urfolk i svensk lag sedan 1977 (Sametinget, 2017d), men det finns 

dokumentation av DNA-studier som visar att samernas historia i Sverige sträcker sig så lång 

som 8000 år tillbaka i tiden (Carlsson, 2006). Att samerna erkänts som ett urfolk i svensk lag 

har haft stor juridisk betydelse för samernas kulturella rättigheter gentemot den svenska 

staten, erkännandet ger samerna rätt till kulturell särbehandling för att det kulturarv som 

samerna förvaltar ska kunna bevaras (Sametinget, 2017d). Sakta har samernas rättigheter 

förbättrats, år 2000 infördes minoritetsspråklagen som ger alla erkända minoriteter, däribland 

samerna, utökade rättigheter och därutöver ställs krav på offentliga organs främjande av 

minoritetsspråk och minoritetskultur. År 2011 erkändes samerna som ett folk i svenska lag, 

något som ger samer ytterligare rättigheter vad gäller självbestämmande och starkare rättslig 

ställning (Regeringen, 2015). 

En framträdande orsak till konflikter mellan samer och svenska staten, både historiska och 

aktuella konflikter, är att samernas rätt till traditionella landområden från mitten av 1800-talet 

begränsades mer och mer av den svenska staten. Exploateringen av landområden har haft, och 

har fortfarande, stark koppling till makten att nyttja naturresurser (Lawrence, 2014).  

 

2.3 Samer och samtiden 

Internationellt har svenska staten under lång tid fått kritik för sitt bristfälliga arbete med 

skyddandet av samers rättigheter. Sedan Sverige senast granskades av Förenta nationernas 

kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, CERD (Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination), år 2013 har framsteg gjorts men enligt Civil rights defenders, en 

oberoende expertorganisation, har dessa inte lett till några konkreta resultat. Civil rights 

defenders påpekar också att Sverige inte är i närheten av internationell standard med avseende 

på urfolksrätt (2018). En ny granskning av rasdiskriminering i Sverige genomfördes under 

2018 och där påträffades fortfarande flertalet brister beträffande skyddandet av samiska 

rättigheter, ofullständigt implementerande av lagar som skyddar ursprungsbefolkning, 

bristande jämställdhet inför lagen, ett ökande antal hatbrotts- och diskrimineringsanmälningar 

och att rovdjurspolicyerna i Sverige angående ersättning för skadade renar inte tillämpas 

konsekvent (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2018). 
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År 2001 påbörjades arbetet med Nordisk samekonvention (Nordic Sami Convention) på 

uppdrag av Sametingen och regeringarna i Sverige, Norge och Finland (Northcott, 2012; 

Sametinget, 2017a). “Konventionen syftar till att stärka det samiska folkets rättigheter så att 

samerna kan bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt samhällsliv med 

minsta möjliga hinder av landgränserna.” (Regeringskansliet, 2015, para. 2). Förhandlingar 

kring konventionen startade 2011 men än så länge finns ingen överenskommelse om det 

slutgiltiga innehållet i konventionen (Northcott, 2012; Sametinget, 2017a). 

I september 2018 publicerades rapporten Kartläggning av rasism mot samer i Sverige 

(Poggats, 2018) som framarbetats vid Umeå universitet på Sametingets begäran och som 

syftade till att kartlägga rasism mot samer i Sverige. Rapporten fick hård kritik, främst från 

forskaren och historieprofessorn Johnny Hjelm (Hjelm, 2018), då den genom metodologiska 

och formella fel snarare ansågs bidra till en syn på samer som närmast kan likna den som 

återfinns hos extremhögern samt att rapporten ansågs uttrycka ett kulturrasistiskt synsätt 

istället för att kartlägga rasism gentemot samer. Samers rättigheter och det förtryck som samer 

har utsatts för, och fortfarande utsätts för (Sametinget, 2018), är följaktligen en högaktuellt 

politisk fråga i Sverige än idag och inte enbart en historisk angelägenhet. 

Även den samiska kulturen är ett aktuellt ämne. Bland nyhetsmedia och svensk populärkultur 

har under senare år samisk kultur exponerats mer och mer. Maxida Märak, Jon Henrik 

Fjällgren och Sofia Jannok är exempel på artister som identifierar sig som samer och som har 

fått medial uppmärksamhet. Även serier och filmer som har inslag av samisk kultur och 

historia, till exempel Midnattssol och Sameblod, har lockat stora publiker. Frågor och 

diskussion kring samers historia och rättigheter har blivit en naturlig följd av den mediala 

uppmärksamheten. Kunskapen om samers situation och hur de utsatts, och utsätts, för rasism 

samt medvetenheten om problematiken kring rovdjurspolitiken ökar sakta hos den icke-

samiska befolkningen i Sverige (Forskning.se, 2017). Därtill tilldelades Linnea Axelsson i 

november år 2018 Augustpriset i kategorin skönlitteratur för lyrikverket Aednan där två 

samiska släkters historia, från 1900-talets början fram till idag, skildras. (Augustpriset, u.å.).  

 

2.4 Lagar och konventioner rörande urfolk 

Enligt lag ska offentlig verksamhet, så som myndigheter och departement, behandla alla lika 

på ett objektivt och opartiskt sätt (RF 1 kap 9§, SFS 1974:152).Som nämnt i avsnittet ovan 

erkände Sveriges riksdag samer som ett urfolk år 1977, vilket fått betydelse för samernas 
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kulturella rättigheter i Sverige (Riksdagen, 2018a).Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk omfattar fem minoriteter i Sverige, däribland samer, och lagens syfte är 

att stärka minoriteternas rätt till sina språk. (Riksdagen, 2018b). År 2010 erkändes samer som 

ett folk i svensk grundlag vilket ytterligare stärkte samers rätt att utöva och främja sin kultur 

(Regeringen, 2015). 

Förhållandet mellan urfolks kulturella identiteter och traditionella landområden samt 

naturresurser har erkänts ett flertal gånger av internationella samfund. Konventionen ILO 169 

och FN:s deklaration om urfolks rättigheter, Urfolksdeklarationen, är två exempel på detta 

erkännande (Boni et. al, 2015; Northcott, 2012). År 2007 antog Sverige Urfolksdeklarationen, 

som medlemsstat i FN är Sverige skyldigt att följa dessa föreskrifter (Northcott, 2012; 

Samiskt informationscentrum, u.å.; United Nations, 2008). Konventionen ILO 169 har 

Sverige ännu inte ratificerat, till skillnad från Urfolksdeklarationen är ILO 169 ett juridiskt 

bindande avtal (ILO 1989; Northcott, 2012). 

Både ILO 169 och Urfolksdeklarationen har i viss utsträckning förändrat tolkningen av 

territorierättigheter. I och med dessa bestämmelser ska territorier inte endast ses som 

egendom utan även kulturellt viktiga och centrala i rätten till urfolkens självbestämmande 

samt deras kulturers överlevnad (Boni. et.al, 2015; Northcott, 2012). “[...]few indigenous 

communities hold title over enough land or subterranean resources to ensure their political, 

economic and cultural autonomy within a state.” (Northcott, 2012, s.74). 

Heather Northcott (2012) påpekar att även fast en rad olika lagar, stadgar, konventioner och 

deklarationer finns så följer många stater inte dessa till fullo och i verkligheten har inte 

urfolken alla de rättigheter de bör ha. 

 

2.5 Språklagen 

Sverige har sedan år 2009 en språklag som ger offentliga organ ett stort ansvar för hur de 

använder sig av språk. Språklagen omfattar myndigheter, landsting, kommuner och även 

annan offentlig verksamhet. Lagen har en klarspråksparagraf som fastställer att 

kommunikationen måste vara enkel att förstå och att språket måste vara vårdat, vilket även 

innebär att kommunikation från offentlig verksamhet måste vara anpassat för mottagaren 

(Språkrådet, 2014). 
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2.6 Sametinget som myndighet och parlament 

Sametingets övergripande uppdrag är att verka för en levande samisk kultur. Organet är både 

en myndighet med förvaltningsuppgifter samt ett parlament med folkvalda ledamöter. 

Sametinget, som är en myndighet under Kulturdepartementet, har särskilt stort ansvar för 

främjandet av samisk kultur, språk och rennäring. Sametingets uppgifter bestäms av riktlinjer 

från regleringsbrev, lagar, förordningar och har även en specifik lag, Sametingslagen, att följa. 

Syftet med Sametinget är även att öka samers inflytande i svensk politik, och därmed främjar 

Sametingets varande i det demokratiska samhället då det utöver Sametinget inte finns någon 

särskild representation av det samiska folket i Sveriges riksdag. (Sametinget, 2017d). 
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3 Problem, syfte och frågeställningar 

I avsnittet läggs studiens problemformulering fram, samt det syfte och de frågeställningar som 

ligger till grund för studien.  

 

3.1 Problemformulering 

Problematiken kring marginalisering och stereotypisering av samer har funnits länge i Sverige 

(Granqvist, 2004). Samer är, och har varit, underrepresenterade i nyhetsmedia och den lilla 

representationen som finns reproducerar stereotypa bilder av samer, ökar marginaliseringen 

samt reproducerar den befintliga diskursen kring samer (Pietikäinen, 2003a). Då det existerar 

en homogen bild av samer, med starka stereotyper, som medvetet och omedvetet reproduceras 

finns det anledning att undersöka om även Sametingets kommunikation medverkar till att 

reproducera en diskurs som bidrar till att bibehålla en maktrelation mellan svenska staten och 

samer som är till fördel för staten. Enligt lag ska offentlig verksamhet i Sverige behandla alla 

lika på ett objektivt och opartiskt sätt (RF 1 kap 9§, SFS 1974:152) och det är problematiskt 

att en minoritet, som enligt nationell och internationell lag ska skyddas, marginaliseras och 

stereotypiseras. Om även en myndighet som har till uppgift att värna om den samiska kulturen 

omedvetet reproducerar maktrelationer som sätter samer i ett underläge, vem ska då bryta 

diskursen? 

 

3.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, kommunikation med Sametinget 

som avsändare konstruerar ojämlika maktrelationer mellan samer och svenska staten. 

 

3.3 Frågeställningar 

- Hur framställs kunskap som samerna respektive svenska staten besitter i 

Sametingets diskurs? 

- Hur framställs handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar för samer 

respektive svenska staten i Sametingets diskurs? 
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- Hur bidrar framställningen av kunskap samt handlingsmöjligheter och 

handlingsbegränsningar till att konstruera maktrelationer mellan samer och 

svenska staten i Sametingets diskurs? 
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4 Tidigare forskning 

I avsnittet som tar upp tidigare forskning presenteras relevant forskning för studien. 

Inledningsvis behandlas forskning som undersöker postkolonialism och teorier om relationen 

mellan kunskap och makt. Därefter avhandlas den tidigare forskning som undersöker 

reproduktion av diskurser. Avslutningsvis redovisas för forskning gjord på kommunikation 

från statliga myndigheter samt det bidrag som den här studien ämnar tillföra forskningen. 

 

4.1 Postkolonialism och makt/kunskap 

Historiskt sett har kolonialstater rättfärdigat exploateringen av landområden och naturresurser 

som traditionellt har tillhört urfolk med argumentet att urfolken inte brukat landområdena 

eller naturresurserna för ekonomisk vinning och därför inte har rätt till dessa. Ett annat 

argument som användes för att rättfärdiga exploateringen var att urfolken ofta saknade en 

formell ledare som kolonialmakterna kunde förhandla med om landområden och 

naturresurser. Utöver den ekonomiska exploateringen som alltid är ett element av kolonialism 

så medföljer även ett samhälle där hierarkier, kulturell över- och underordning samt ojämlika 

maktrelationer främjas. Urfolken ansågs vara lägre stående och var därför inte värdiga att äga 

och bruka land samt naturresurser (Burger, 2013). 

Forskning kring urfolk och deras relation till staten visar på att kolonialisering efterlämnar 

strukturer som påverkar diskurser än idag och synnerligen i juridiska dokument, där det 

eurocentriska perspektivet har främjats. Diskurserna är sådana att de inte tar hänsyn till 

urfolkens perspektiv, kulturer, värderingar, institutioner och uppfattningar. Dessa diskurser, 

tillsammans med spår av koloniala hierarkier har under lång tid stått i vägen för urfolkens rätt 

till självbestämmande (Burger, 2013; Northcott, 2012). 

Karin Granqvist (2004) undersökte i sin doktorsavhandling relationen mellan den statliga 

makten, kyrkan och samer. Avhandlingen är inom det postkoloniala vetenskapsfältet och 

konstaterar att den historia som finns att läsa om samer inte är skriven av samer utan av 

kolonisatörer. Granqvist (2004) diskuterar också vilken problematik detta medför med 

avseende på representation och maktförhållanden. Utgångspunkten ligger i att diskursen är 

präglad av både kunskap och makt. Båda dessa element har flytande gränser och är alltså inte 

ett statiskt tillstånd som kan tilldelas eller fås, utan som växelverkar och är olika beroende på 

situation. Granqvist (2004) konstaterar att förhållandet mellan makt och kunskap ligger till 
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grund för de maktstrukturer som framkommer i diskursen. Fokus ligger på att undersöka hur 

den statliga makten och kyrkan beskriver samer, samt hur samer beskriver sig själva under 

1600-talet och detta undersöks genom diskursanalyser på domböcker. Med den postkoloniala 

ansatsen dekonstrueras den historia som skrivits av den statliga makten och kyrkan och 

därigenom kan den andra historien om ett samiskt samhälle, den historia som inte finns 

nedskriven, utkristalliseras och uppfattas. Granqvist (2004) kom fram till att det fanns en stor 

skillnad i hur samerna representerades beroende på vilken aktör som nedtecknade historien. 

Om och när samerna själva fick vara aktörer speglas en mindre förställd bild av samer än när 

de inte fick vara aktörer och det var kronan och kyrkan som framställde bilden av samer. 

Bilden var dessutom mycket mer nyanserad när samer var aktörer, till skillnad från den 

stereotypa bilden som förmedlande av kronan och kyrkan (Granqvist, 2004). 

Koloniseringen av samiska landområden har historiskt varit starkt kopplat till naturresurser 

och makten att nyttja naturresurserna. Koloniseringen av samiska landområden har legat till 

grund för utdragna konflikter mellan samer och den svenska staten som sträcker sig ända fram 

till idag och fortfarande pågår. En annan orsak till konflikt mellan samer och svenska staten 

har varit att samernas rätt till landområden som de traditionellt nyttjat inte erkänts av den 

svenska staten. Staten använder, och har tidigare använt, miljövänlig utveckling som 

argument för att exploatera landområdena, till exempel utvinnandet av vindkraft. Något som 

ständigt återkommer är att samernas rätt till landområden, och deras rätt till att bedriva 

renskötsel, konsekvent görs intrång på av staten för statens ekonomiska vinnings skull 

(Lawrence, 2014). 

 

4.2 Reproduktion av diskurs  

I den vetenskapliga artikeln författad av Blix, Hamran och Normann (2013) undersöks fyra 

policydokument publicerade av den norska staten under åren 1995 till 2009, rörande vården 

av äldre samer i Norge. Författarna upptäckte två dominerande diskurser i dokumenten, dels 

att den dominerande bilden av samer och dels karaktären av kulturellt samstämmande vård. 

Författarna kommer också fram till att den diskursen som finns i de tidigaste dokumenten, 

från år 1995, reproduceras ända fram till de senaste dokumenten, från år 2009. Författaren 

menar också att dessa policys vilar på en förutfattad mening om hur den samiska kulturen ser 

ut, och att det borde skapas nya policys som tar hänsyn till nyare insikter om den samiska 

kulturen och vardagslivet för äldre, samiska, personer (Blix, Hamran & Normann 2013). 
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4.3 Myndighetskommunikation  

Det finns ett flertal studier genomförda på kommunikation från myndigheter. En studie som är 

nyligen genomförd och som är relevant för vår studie är författad av Johansson och Nord 

(2018) och behandlar myndighetskommunikation i form av pressmeddelanden. Studien 

undersökte vilka diskursiva strategier olika myndigheter använde sig av under finanskrisen 

2008. I studien upptäckte författarna olika diskursiva strategier som användes av 

myndigheterna, två tydliga teman kunde urskiljas: enkelhet/klarhet och 

komplexitet/mångtydighet. Författarna observerade även att det var svårt att säga vilken av 

dessa teman som var att föredra för myndigheterna då myndigheternas olika uppgifter under 

finanskrisen påverkade temana (Johansson & Nord, 2018). 

 

4.4 Vårt bidrag 

I dagsläget finns flera studier på representation och diskurser som rör samer i nyhetsmedia. 

Den finske forskaren Sari Pietikäinen har gjort flera studier på ämnet i Finland (Pietikäinen, 

2003a, 2003b, 2008). För det första konstaterar studierna att samer sällan har fått ta mycket 

plats i nyhetsinnehållet i mainstreammedia. Stor frånvaro av samer och samiska frågor i 

nyhetsmedia ger samer generellt en svagare ställning i samhället. Det blir svårt för samer att 

sätta sin agenda, påverka beslutsfattare, synas i debatten och marginaliseringen upprätthålls 

(Pietikäinen, 2003a, 2003b). Samer har, precis som många andra etniska minoriteter, 

framställts i nyhetsdiskurser som de underordnade i en ojämn maktbalans gentemot den 

övriga befolkningen i landet (Pietikäinen, 2003a, 2003b; van Dijk, 1991). 

Här finner vi nu en forskningslucka, mellan representationsforskning i massmedia och 

diskursanalyser som undersöker ett historiskt material. Det är svårt att finna studier som 

undersöker hur diskursen rörande samer och hur representation av samer ser ut i offentlig 

kommunikation, i modern tid, i Sverige. Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka 

diskurser i massmedia eller hur diskurser har sett ut historiskt. Representation har också 

undersökts, men det är vanskligt att hitta tidigare studier som fokuserat på representation och 

kommunikation i offentlig verksamhet i Sverige. 
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5 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket består av diskursteori och representationsteori inklusive postkolonial 

teori. Inledningsvis presenteras diskursteori som är grundläggande inom alla typer av 

diskursanalys och följaktligen även kritisk diskursanalys. Därnäst redogörs för 

representationsteori och postkolonial teori. Med hjälp av representationsteori och postkolonial 

teori kan diskussioner kring makt utvecklas vidare och bidra till ökad förståelse kring 

maktrelationer mellan samer och svenska staten. 

 

5.1 Diskursteori  

Diskursbegreppet definieras på olika vis av olika forskare. Denna studie inriktar sig på den 

sociolingvistiska synen på diskursteori där förhållandet mellan språk och samhälle är det som 

utforskas. För att förtydliga, diskurs är “hur vi med hjälp av språket skapar verkligheten och 

samhället” (Berglez, 2010, s.271). 

Diskurs har alltså ett dialektiskt förhållande till samhället, språket både konstituerar och 

konstitueras av samhället (Boréus, 2015) och därför är det inom kritisk diskursanalys viktigt 

att sätta texten (textbegreppet används här i sin vidare bemärkelse och innefattar mer än bara 

skriven text) som studeras i sin samhälleliga kontext. Relationen mellan text och kontext 

beskrivs djupare i metodkapitlet nedan. 

När Fairclough utvecklar resonemanget kring diskurs i förhållande till makt skriver han att 

diskurs är språk i relation till andra element så som maktpositioner eller normer. Diskurs är 

språk sett ur ett samhällsperspektiv (Fairclough, 2015). 

Det är också viktigt att påpeka att skapandet av diskurser varierar sociohistoriskt. Sociala och 

kulturella regelsystem gör det möjligt för vissa diskurser att finnas vid vissa platser, 

tidpunkter och institutioner men inte vid andra situationer som har andra omständigheter och 

villkor (Fairclough, 1992). Diskurser är sålunda barn av sin tid och förändras i takt med att 

samhället förändras. Fairclough (1992) menar att all samhällsförändring har ett diskursivt 

element, alltså är förändring av diskursiva element och diskurser ett viktigt steg i att förändra 

och utveckla samhället. 
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5.2 Representationsteori 

Det grundläggande antagandet i representationsteori är att “representation means using 

language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other 

people.” enligt Stuart Hall (2013, s. 1). Hall var betydande inom fältet för cultural studies, han 

har kallats för en av grundarna till forskningsfältet och är den forskare som haft störst 

inflytande över hur fältet ser ut idag (Scannell, 2016). Han forskade med ett kritiskt 

perspektiv kring bland annat media, perception, etnicitet, kultur och hans arbete har i 

synnerhet varit betydande för representationsforskningen (Back & Figueroa, 2014; Scannell, 

2016). Representation är en viktig komponent i människans meningsskapande av språk, i 

språket används olika symboler som representerar någonting annat. Relationer som innefattar 

makt, kunskap och tolkningsföreträde konstrueras genom valet av symboler och valet av vad 

som får utrymmet att representeras (Hall, 2013). 

Kultur är också en viktig komponent av representationsteori, då olika kulturella sammanhang 

verkar som en guide till hur tolkningen av de olika symbolerna som valts ut för att 

representera någonting annat ska vara (Hall, 2013). Att dela en kultur är att dela samma guide 

till hur symbolerna ska tolkas, förstås och användas. Genom att studera det språk som 

används, och studera de representativa val som görs, kan kultur studeras. Kultur kan beskrivas 

som delade koder och kontexter, som gör att medlemmarna av en kultur kan förstå varandra. 

Dessa koder som delas är en social konstruktion, och innebörden av koderna är aldrig 

definitiva och precis som språket och innebörden av symbolerna så utvecklas meningen av 

koderna konstant och är ett resultat av sociala konventioner som grupper av människor 

tillsammans skapar och upprätthåller (Hall, 2013). 

Genom de val som görs i kommunikationen mellan människor utses också vilka som får 

representeras samt på vilket vis dessa grupper eller individer ska representeras. Dessa val ger 

olika grupper i olika kulturer olika mycket plats, alltså olika mycket representation, och med 

representation kommer begreppen och faktorerna kunskap och makt in i bilden (Hall, 2013). 

Exempelvis kan man genom att studera kultur också undersöka förhållanden kring 

representation och makt närmare.  
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5.2.1 Makt, kunskap och sanningen 

Enligt Hall (2013) är relationen mellan kunskap och makt central inom representationsteori. 

Genom att kunskap producerar sanningar om hur världen ser ut så står kunskap i relation till 

makt. Den som har makt att säga hur världen ser ut har också makt att välja hur världen ska 

representeras och uppfattas, vilket innebär att den som innehar kunskap även besitter makt. 

Vidare skriver Hall (2013) att makt även innebär att ha företräde till att skapa diskurser, makt 

att bestämma hur man pratar om saker. Makt är också att välja vad och vilka som får synas – 

representeras. Kunskap och makt står alltid i relation till varandra, men även här är inga 

positioner låsta utan precis som inom konstruerandet av koder och symboler är relationen 

flytande och beroende av sin samtid såsom även diskurser är beroende av sina samhälleliga 

kontexter (Hall, 2013). 

Michel Foucaults syn på kunskap och makt är utgångspunkten i Halls representationsteori. 

Foucault var en framstående teoretiker och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. I 

stora delar av sin forskning var han intresserad av relationen mellan makt och kunskap och 

han studerade gärna dessa relationer inom intuitioner såsom fängelse och mentalsjukhus 

(Nilsson, 2008). Hall (2013) gör tydligt att Foucault anser att kunskap alltid är en form av 

makt, och att om kunskapen är giltig eller inte också är en fråga om vem som har makt att 

bestämma detta. Den som har makt har alltså företräde att bestämma vilken kunskap som är 

den rätta och därför har besittaren av makt även makt att bestämma över vad som är 

sanningen, vidare har alltså den som har makt även makt att förverkliga sig själv, välja hur 

representationen av individer eller grupper ska se ut. Sanningen är inget absolut, och det finns 

inte en sanning, utan flera sanningar som skapar en sanningsordning. Diskursen, med sina 

sanningsordningar, påverkar samhällets regler, normer, fördomar etcetera och genom detta 

system kan en uppfattning av verkligheten bli en sanning om verkligheten (Hall, 2013). 

Sanningen ger alltså verkliga effekter för människor, även om det inte är en absolut sanning 

utan något som en grupp som är innehavare av makt påstår är en sanning enligt Halls (2013) 

koncept inbegripande makt/kunskap och sanning. Till exempel: om uppfattningen av en 

folkgrupp är att de är lägre stående, kommer detta få konsekvenser för hur den folkgruppen 

behandlas. Sanningen om folkgruppen får således konsekvenser både för de som förtrycks, 

och för de som förtrycker. 
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5.3 Postkolonial teori 

Inom postkolonial teori är relationen mellan kunskap och makt synnerligen central. 

Kolonisatörerna har makten att välja vad som ska synas, hur det ska synas, vilken kontext det 

ska synas i, samt makten att skapa en diskurs kring detta. De koloniserade hamnar i ett 

underläge där makten ligger hos de koloniserande (Hall, 2013). Den koloniala diskursen är 

grundad i kolonisatörernas bild av de koloniserade, vilket innebär att makten att välja vad som 

ska representeras och hur det ska representeras ligger hos kolonisatörerna. Det gör att en 

homogen bild av den kultur som blivit koloniserad är framträdande, och att detta sedan 

präglar allt som väljs ut för att representera den koloniserade kulturen inom exempelvis konst 

och historieskrivning. När kolonisatörerna producerar “kunskap” om de koloniserade skapas 

maktförhållanden som är till fördel för de som koloniserar. De som koloniserar får även 

makten att namnge de koloniserade, vilket innebär att de även har makten att ersätta en 

objektiv beteckning för kulturen med den valda representationen av kulturen och på så vis 

återskapa den postkoloniala diskursen som underhåller makt och kunskapsförhållandena 

(Said, 1985). 

De tre ovannämnda teorierna bidrar till analys av makt och maktrelationer då maktbegreppet 

är centralt inom alla tre teorier. Teorierna har även beröringspunkten att de är 

samhällskritiska. De visar på hur språk, diskurs, representation och vem eller vilka som har 

makten att uttrycka sig om andra avslöjar något om maktrelationer i samhället.  
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6 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras det material som studien bygger på och här beskrivs även 

urvalsprocessen för materialet. Därtill uppges vad samtliga texter som ingår i materialet 

handlar om. Därefter presenteras kritisk diskursanalys och det metodologiska ramverk som 

studien bygger på. Metodens textanalys och kontextanalys beskrivs och begrepp som ingår i 

studiens analysschema definieras. Vidare ges en redogörelse för studiens genomförande och 

slutligen bemöts vanligt förekommande kritik mot kritisk diskursanalys i en metodreflektion.  

 

6.1 Material och materialurval 

Materialet som nyttjas i studien för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna är sex 

olika texter från Sametinget. På sin webbplats ger Sametinget allmänheten tillgång till flera 

olika typer av texter, till exempel nyheter, föreskrifter, remissvar, rapporter och 

pressmeddelanden. Valet föll på två typer av texter: remissvar och pressmeddelanden som alla 

är publicerade mellan år 2013 och år 2018 och i någon mån berör rovdjurspolitik. Initialt hade 

vi som plan att göra analysen på fler texttyper än de två slutligen valda. Men då det fanns för 

få exemplar som behandlade ett och samma ämne uteslöts övriga texttyper och texter rörande 

rovdjurspolitik valdes ut. 

Texttyperna valdes ut då det kan förutsättas att de har olika språkliga nivåer, olika funktioner 

och olika primära målgrupper då de tillhör två olika textgenrer. Remissvar är i första hand 

riktade direkt till svenska staten och departementen som skickat ut remisserna medan 

pressmeddelanden i första hand är riktade till journalister. Att de två texttyperna har olika 

mottagare hoppas vi ska ge en tydligare bild av diskurser som finns i Sametingets 

kommunikation. Även om texterna tillhör olika genre kan samma diskurs återfinnas i de olika 

texttyperna (Hansen & Machin, 2013, s. 159–162). 

Materialet är som ovan nämnt avgränsat till texter som i någon mening rör rovdjurspolitik då 

det finns en, sedan en lång tid tillbaka, pågående konflikt i ämnet där Sametinget och svenska 

staten har framträdande roller (Sköld & Stoor, 2012). Rennäringen förlorar många renar till 

rovdjuren och rovdjuren skrämmer även bort renarna från deras ursprungliga marker. Utöver 

den praktiska problematiken med renhjordarna blir även den psykiska hälsan bland de 

renskötande samerna sämre på grund av känslor av oro och maktlöshet inför den allt svårare 

situationen kring rennäringen och rovdjurspolitiken (Sköld & Stoor, 2012; Stoor, 2016). 
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Utöver Sametinget och svenska staten kan man ponera att det finns ett antal andra aktörer 

med olika intressen i konflikten, dels renskötande samer samt Jägareförbundet och dels 

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Rovdjursföreningen samt andra förespråkare av 

biologiskmångfald. 

 

6.1.1 Valda texter 

Remissvar 1: Remissvar avseende hemställan om ändring av 28 b § jaktförordningen. Texten 

behandlar Sametingets inställning till regeringens föreslagna ändringar i 28 § 

jaktförordningen. Ändringarna innebär att renskötande samer får möjlighet att ytterligare 

skydda sina renar från rovdjursangrepp även inom nationalparker. Sametinget påpekar även 

att de redan två år tidigare i en skrivelse till regeringen påpekat att ändringar i 

jaktförordningen behöver genomföras för att renskötare ska ha möjlighet att skydda sina djur 

även inom nationalparker. I dagsläget är renskötarna beroende av en dispens från 

länsstyrelsen för att kunna skydda sina renar från angripande rovdjur, och det är detta som den 

nya jaktförordningen i sådant fall skulle ändra på. I remissvaret ställer sig Sametinget positivt 

till de föreslagna ändringarna och kommer med ytterligare förändringsförslag. I texten påvisas 

även samernas särskilda status som urfolk och vilka särskilda rättigheter detta medför. Även 

renskötselns betydelse för den samiska kulturer och det samiska språkets fortlevnad och 

utveckling. Renskötseln anges som ett fundament för de föreslagna förändringarna 

(Sametinget, 2018b). 

Remissvar 2: Betänkande av kommittén för en hållbar rovdjurspolitik för varg. I remissvaret 

kritiserar Sametingets den nuvarande rovdjurspolitiken. Inledningsvis redogörs för de 

konsekvenser den nuvarande rovdjurspolitiken har haft för rennäringen och de problem som 

den ökande stammen av rovdjur innebär för renägare och renskötare. Sametinget uttrycker ett 

missnöje över hur den rovdjurspolitik som för idag verkar ta parti mot rennäringen och för 

rovdjuren och efterfrågar en mer balanserad politik som tar hänsyn till alla intressenters 

önskemål och inte enbart till fördel för rovdjurens tillväxt. Sametinget hänvisar även till en 

undersökning som kommit fram till att den större delen av befolkningen är mer positiv till 

vargjakt än till andra förvaltningsåtgärder så som förflyttning av vargar. Myndigheten 

instämmer i många av de förändringar som föreslagits i en utredning men lämnar också 

synpunkter på dessa förändringar samt föreslår ytterligare utveckling. Förändringarna rör till 

stor del riktlinjer kring renskötselområden och stärkt samverkan både nationellt (mellan 
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samer, Sametinget och svenska staten) och internationellt (mellan Sverige, Norge och 

Finland) (Sametinget, 2013). 

Remissvar 3: Sametingets remissvar avseende departementspromemoria ”Frågor kring 2009 

års renskötselkonvention”. I texten presenteras Sametingets negativa inställning till den 

föreslagna renskötselkonventionen. Sametinget motsätter sig inte en renskötselkonvention 

men opponerar sig mot hur den är formulerad i promemorian från Näringsdepartementet och 

föreslår istället att konventionen ska omförhandlas utifrån förslag som en samisk arbetsgrupp 

tagit fram. I remissvaret uttrycks även skarp kritik mot regeringens hantering av 

konventionen, där Sametinget påpekar att det förfarandet som förespråkas nu enbart syftar till 

att lappa ihop de brister som finns, och inte att skapa ett enhetligt och fungerande 

styrdokument. Kritik rikas även mot att dokumentet i sin nuvarande form inte är kompatibelt 

med andra nordiska länders juridiska system och i och med detta förlorar konventionen hela 

sitt syfte. Rättsliga argument såsom rätt till självbestämmande och traditionella marker tas 

också upp i remissvarets inledning (Sametinget, 2017b).  

Pressmeddelande 1: Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning. I 

pressmeddelandet diskuteras toleransnivån för skador på ren orsakade av rovdjur. Även stor 

vikt läggs vid att de politiska besluts som redan tidigare genomförts inte har fått önskad effekt 

för de samebyar som livnär sig på renar. Kritik rikts mot att de utlovade förebyggande 

åtgärderna inte genomförts korrekt och inte har haft effekt på det stora antalet renar som 

skadats av rovdjur. Kritik framförs också angående den ersättning som ska utgå till de samer 

som drabbas av förluster av renar till rovdjuren men som i många fall inte ens i närheten 

täcker de verkliga förlusterna. Därutöver omnämns också förändringar i jaktförordningen 

(1987:905). Genomgående i texten förekommer uttalanden från Marita Stinnerbom, 

ordförande för Sametingets rennäringsnämnd (Sametinget, 2018d). 

Pressmeddelande 2: Sametinget: Leif GW Perssons förslag att flytta vargarna till 

renskötselområdet är en skymf. I texten riktas kritik mot Leif GW Perssons uttalande i 

Expressen där han föreslår att vargar flyttas till renskötselområdet. Leif GW Persson uttrycker 

en åsikt om att renskötarna skulle tjäna på att få in fler vargar i områden där renskötsel 

bedrivs. Leif GW Persson hänvisar till en statlig utredning som fastslår att priset på renkött 

inte är tillräckligt högt för att täcka produktionskostnaderna och Leif GW Persson hävdar att 

renskötarna på så vis skulle tjäna på att få ut ersättning för renar som blivit dödade av rovdjur 

istället för att renskötarna ska sälja renkött. Sametingets styrelseordförande bemöter Leif GW 
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Perssons uttalande och dementerar att ersättningen för renar som förlorats till rovdjuren är 

bättre än den förtjänst renskötarna gör på försäljning av renkött. Även ekonomiska argument 

tas upp av Per-Olof Nutti som är styrelseordförande i Sametinget. Sametingets ordförande 

påpekar även vilka konsekvenser dagens rovdjurspolitik får för renskötande och renägande 

samer samt deras familjer. Negativa effekter på både renskötarnas ekonomi och psykiska 

hälsa lyfts även fram i pressmeddelandet. Vikt läggs även vid rennäringens betydelse i den 

samiska kulturen samt det rättsliga skydd som finns för rennäringen (Sametinget, 2018c).  

Pressmeddelande 3: Sju samebyar i Norrbotten oeniga med Länsstyrelsens bedömningar om 

antal järvar i länet. I det är pressmeddelandet riktas kritik mot Länsstyrelsen för bristande 

myndighetsutövning i samband med inventering av järv. Stor vikt läggs vid att länsstyrelsen 

inte följer de föreskrifter de är skyldiga att följa enligt svensk lag. Dessa föreskrifter innebär 

bland annat att länsstyrelsen måste agera i samråd med samebyar som är lokaliserade i de 

områden som inventeringen av rovdjur ska ske, och att detta inte har skett vid årets 

inventering av järv, och järv är ett av de rovdjur som ställer till mycket stor skada på 

renhjordarna. Anledningen till att det är viktigt med en korrekt inventering är bland annat att 

antalet inventerade rovdjur ligger till grund för den ersättning som de renskötande samerna 

kan få ut vid förluster av renar till rovdjuren. Marita Stinnerbom betonar bland annat att flera 

samebyar inte delar samma bild som Länsstyrelsen. Hon betonar även att inventeringen 

påverkar rovdjursersättningen och regler för skyddsjakt, vilka i sin tur påverkar rennäringen. 

Pressmeddelandet avslutas med att Sametinget kommer vidta åtgärder för att få Länsstyrelsen 

att agera i samråd med de drabbade samebyarna (Sametinget, 2017c).  

 

6.2 Kritisk diskursanalys 

Fairclough (1992), liksom många andra forskare inom fältet för kritisk diskursanalys, har en 

samhälls- och maktkritisk ansats. Kritisk diskursanalys har sin grund i den kritiska 

lingvistiken och utvecklades som ett svar på den tidigare diskursforskningen som ansågs ha 

brister i kopplingen mellan språk, makt och ideologi. En annan av Faircloughs utgångspunkter 

är att kritisk diskursanalys kan bidra till att belysa existerande samhällsproblem och genom att 

synliggöra samhällsproblem kan de också åtgärdas och samhället förändras. Själva 

handlingen att förbättra samhället är inte en del av kritisk diskursanalys utan snarare en 

önskad effekt av analysmetoden. Om vi kan förstår hur kontexten runt diskurser, samt själva 

diskurserna, ser ut kan vi också lättare förstå vad vi behöver göra för att fortsätta förändra 
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diskurserna samt deras kontext, alltså samhället, till det bättre (Fairclough, 2015). Förändring 

av diskurser är alltid en del av samhällsförändring enligt Fairclough (1992).  

Studiens metodologi är inspirerad av Anabela Carvalhos (2008) ramverk för kritisk 

diskursanalys som hon presenterar i den vetenskapliga artikeln Media(ted) discourse and 

society. Carvalho (2008) påpekar, precis som Fairclough (2015) och Boréus (2015) m.fl. att 

det inom kritisk diskursanalys är centralt att dela upp analysen i en textfokuserad och en 

kontextfokuserad del. Alltså att texten analyseras, men även den vidare samhälleliga 

kontexten som den aktuella texten existerar, produceras och konsumeras i.  

Carvalhos (2008) ramverk är främst utvecklat för studier på nyhetstexter men ramverket 

syftar till att undersöka samma underliggande företeelse som denna studie, nämligen 

maktstrukturer och är därför också applicerbar på denna studies material.  

 

6.2.1 Textanalys 

Carvalhos (2008, s. 167) textanalys har sex delar (vidare används vår översättning av 

begreppen): 

1. Layout and structural organization/Layout och strukturering 

2. Objects/Objekt 

3. Actors/Aktörer 

4. Language, grammar and rethoric/Språk, grammatik och retorik 

5. Discoursive strategies/Diskursiva strategier 

6. Ideological standpoints/Ideologiska ståndpunkter 

 

Layout och strukturering  

Här undersöks textens ytliga element - var på hemsidan texten hittas, textens storlek och 

längd och om den har tillhörande visuella element. Dessa delar säger något om “the valuation 

and categorization of the issue […], with implications for the audience’s perception.” 

(Carvalho, 2008, s. 167). I denna studies fall säger det något om myndighetens värdering och 

kategorisering av ämnet.  

Här undersöks också hur texten struktureras. Rubriken och inledande stycken visar på vad 

som anses viktigt i texten samt hur ämnet som texten tar upp ska uppfattas (Carvalho, 2008). 
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Särskilt stor vikt läggs vid rubriken som sätter tonen för ur vilken vinkel texten bör läsas och 

för hur ämnet som texten behandlar ska uppfattas (van Dijk, 1988).  

Objekt 

Här granskas vilka objekt som återfinns i texten. Med objekt menas, i detta sammanhang, 

ungefär samma sak som ämne eller tema men med ytterligare vikt på att diskurser bidrar till 

att konstituera verkligheten, inte bara hänvisar till verkligheten. Diskursens genomgående 

objekt kan ibland vara underliggande och inte direkt urskiljbara och därför är det viktigt att 

lägga ner mycket tid på den här delen av analysen enligt Carvalho (2008). 

Aktörer 

Här undersöks vem eller vilka som omnämns i texten och hur de representeras. Aktörer 

(individer eller institutioner) kan vara både subjekt, någon som gör något, och objekt, någon 

det talas om. Här undersöks också vilken aktör eller vilka aktörer som har ”framing power”. 

Vems perspektiv som är det dominerande synas. Att ha övertaget i valet av ämnen som 

representeras och hur ämnena presenteras är att ha socialt inflytande (Carvalho, 2008).  

Enligt Fairclough (1995) är texter en stor byggsten i konstruktionen av bilden av aktörer samt 

hur de representeras som sociala aktörer. Analysen av aktörers representation är 

sammankopplat med analysen av representationen av aktörers diskursiva strategier, ett 

begrepp som också ingår i Carvalhos (2008) teoretiska ramverk. För att utförligt undersöka 

hur aktörerna representeras nyttjas begrepp beskrivna av Anders Hansen och David Machin 

(2013, kap. 6), begreppen bidrar till att klargöra hur aktörer benämns och hur de klassificeras.  

Personifierad/icke-personifierad identifierar till vilken grad en aktör får synas som person, 

eller om alla personliga attribut tas bort och aktören görs opersonlig för att dölja vem som 

egentligen står bakom till exempel ett uttalande (Hansen & Machin, 2013, s.126). 

Individer/kollektiv urskiljer huruvida grupper beskrivs som unika individer och riktiga 

människor eller om individerna klumpas samman till en generisk grupp (Hansen & Machin, 

2013, s. 126). 

Specifik/generisk identifierar huruvida en deltagare representeras som en specifik individ eller 

som en generisk, allmän, typ. Begreppet undersöks för att hitta stereotypisering (Hansen & 

Machin, 2013, s. 127).  

Nominaliserad/funktionaliserad påvisar om deltagare beskrivs som substantiv eller som en 

funktion, till exempel namn eller yrke alternativt roll. En funktionaliserad aktör framstår mer 
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officiell, en nominaliserad mer personlig. Funktionalisering kan också tyda på att aktören 

reducerats till enbart dess funktion (Hansen & Machin, 2013, s. 127–128).  

Anonymiserad urskiljer huruvida deltagare görs anonyma, ofta för att undvika att behöva bli 

allt för specifik eller för att påskina någon form av skyldighet även när det inte finns någon 

(Hansen & Machin, 2013, s. 128–129). 

Aggregerade upptäcker om deltagare kvantifieras och görs till statistik som används för att ge 

ett vetenskapligt intryck när det inte finns någon vetenskaplig grund (Hansen & Machin, 

2013, s. 129). 

Pronomen/substantiv identifierar huruvida ett ”vi och dom” skapas. ”Vi och dom” används 

för att samla en grupp (”vi”) för eller emot till exempel idéer och åsikter (Hansen & Machin, 

2013, s. 129–130). 

Språk, grammatik och retorik 

Meningsskapande och betydelse i en text bygger till stor del på lexikala val, språklig nivå och 

stil enligt Carvalho (2008, s. 168). Vidare är ett viktigt steg i att upptäcka underliggande 

maktstrukturer och ideologiska strukturer att undersöka grammatik, till exempel antaganden, 

citerande verb, nominalisering samt aktiva och passiva konstruktioner. Retoriska stilfigurer så 

som metafor, synekdoke, hyperbol, metonymi och objektifiering/personifiering bör också 

undersökas (Carvalho, 2008, s. 168–169; Hansen & Machin, 2013, kap. 6). Begreppen nedan 

nyttjas för att belysa språkliga verktyg.  

Passiva och aktiva verb med agenter, verben undersöks för att se vilka aktörer som beskrivs 

som aktiva och vilka som beskrivs som passiva. Passiva verb används ofta i texter för att dölja 

vem som bär ansvar (Hansen & Machin, 2013, s. 131).  

Nominalisering är en process där man från passiva verb skapar substantiv och detta ger texten 

en tvetydighet samt påvisar starkare passivitet. Användandet av nominaliseringar kan visa på 

ideologi i en text (Hansen & Machin, 2013, s. 131). 

Antaganden innebär att textproducenten fastställer vad vi ”vet” och de saker som vi antas 

veta, vad som tas för givet. Antaganden är ett sätt att belysa, gömma och forma vilka 

egenskaper och kvalitéer som människor, världen och händelser har eller får. Att se vilka 

antaganden som görs angående vad vi “vet” om verkligheten kan hjälpa till att avslöja olika 

diskurser (Hansen & Machin, 2013, s. 133). 
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Citerade verb, här undersöks vilka ord som har valts ut för att representera hur en aktör eller 

deltagare har talat. Detta påverkar hur vi uppfattar aktörer och deltagare och hur de 

kategoriseras (Hansen & Machin, 2013, s. 140-141).  

Undertryckande avslöjar vad som inte finns med i en text. Avsaknaden av aktörer eller 

perspektiv avslöjar vad textproducenten, avsiktligt eller oavsiktligt, döljer, till exempel ansvar 

(Hansen & Machin, 2013, s. 130). 

Lexikala val, ordval, belyser dominerande ord, formuleringar och språkbruk för att avslöja 

vilka ord som valts för att beskriva verkligheten (Carvalho, 2008, s. 168–169: Hansen & 

Machin, 2013, s. 120–123).  

Språklig nivå och stil här undersöks sättet som författaren skriver på. Till exempel formellt 

eller informellt språk samt tekniskt beskrivande eller konverserande spelar in för hur vi 

konstruerar mening av texten. Även när texter följer den standard för vilken genre texten 

tillhör bidrar den språkliga nivån och stilen till att konstruera mening (Carvalho, 2008, s. 168; 

Hansen & Machin, 2013, s. 99) 

Hyperbol är ett medvetet uttryck som innebär en stark överdrift av något. Om och hur 

hyperbol används avslöjar hur textproducenten vill att vi ska värdera olika aktörer, händelser 

samt världen i stort världen (Hansen & Machin, 2013, s. 141–142). 

Metafor är ett bildligt uttryck där något som liknar objektet får står för objektet. Metaforer 

kan få aktörer, händelser och världen att låta både bättre eller sämre än “verkligheten” och hur 

metaforer används avslöjar hur textproducenten vill att vi ska värdera olika aktörer, händelser 

eller världen (Hansen & Machin, 2013, s. 142–143). 

Metonymi innebär ett utbyte av en beteckning för något. Beteckningen för en sak byts ut mot 

annan sak som det är nära associerat med. Metonymier kan få aktörer, händelser och världen 

att låta både bättre eller sämre än “verkligheten” och hur de används avslöjar hur 

textproducenten vill att vi ska värdera dessa (Hansen & Machin, 2013, s. 143). 

Synekdoke innebär att en del av helheten får stå för hela helheten, eller tvärtom. Synekdoke 

tillåter textproducenten att vara ospecifik. Urskiljandet av synekdoke avslöjar vad 

textproducenten, avsiktligt eller oavsiktligt, vill dölja (Hansen & Machin, 2013, s. 143–144). 

Objektifiering/personifiering innebär antingen att saker får “personliga egenskaper”, eller att 

personer reduceras till passiva föremål och blir då inte en aktiv aktör. Dessa två språkliga 
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verktyg tillåter textproducenten att dölja faktiska aktörer och händelser (Hansen & Machin, 

2013, s 143). 

Diskursiva strategier 

För att uppnå särskilda mål eller effekter använder sig sociala aktörer av diskursiva strategier, 

alltså diskursiv manipulation av verkligheten. Carvalho skriver att med diskursiv 

manipulation menar hon inte “[...] an illegitimate alteration of a certain reality (cf. Van Dijk, 

2006). Rather, I use the term to mean, simply, a discoursive intervention.” (Carvalho, 2008, s. 

169). Dessa interventioner, eller åtgärder, kan vara mer eller mindre medvetet använda av 

författaren. Vanliga diskursiva strategier enligt Carvalho (2008) är framing, positionering och 

legitimering.  

Framing innebär att den ofta komplexa verkligheten, ett ämne eller ett problem beskrivs, 

presenteras, skrivs och talas om eller diskuteras ur en särskild synvinkel. Framing är en aktiv 

handling där ett särskilt perspektiv framhävs (Carvalho, 2008, s. 169). 

Positionering är att framställa aktörer i relation till vissa andra aktörer. Dessa relationer kan 

ge uttryck för aktörernas berättigande till olika handlingar. Positionering kan även innebära 

att aktörers identitet byggs upp genom diskurser (Carvalho, 2008, s. 169). 

Legitimering innebär att en handling eller makt legitimeras, alltså att handling eller makt 

rättfärdigas eller tillåts med grund i det som presenteras som normativt eller av andra skäl 

självklart (Carvalho, 2008, s. 169). 

Ideologiska ståndpunkter 

Vedertaget är, särskilt inom kritisk diskursanalys, att ideologi är en del av alla diskurser. 

Ideologibegreppet definieras här som hur man förhåller sig till verkligheten, sociala och 

politiska värderingar (Carvalho, 2008, s. 170).  

Enligt Carvalho (2008) är ideologiska ståndpunkter i en text inte alltid tydligt uttalade. Vad i 

texten som förefaller självklart eller naturligt är centralt i undersökandet av ideologiska 

ståndpunkter. Ideologin är övergripande, den följer med genom hela texten. Den framkommer 

i analysen av val av objekt och aktörer samt hur dessa representeras. Den framkommer i 

språket och de diskursiva strategierna. Ideologiska ståndpunkter är viktiga att upptäcka då de 

motiverar och rättfärdigar fortlevnaden eller förändringen av rådande tillstånd eller rådande 

dominerande perspektiv (Carvalho, 2008, s. 170–171).  
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Avslutningsvis är det också viktigt att studera både det som är närvarande och frånvarande i 

text enligt Fairclough (1995). “How is the text designed, why is it designed in this way and 

how else could it have been designed?” (Fairclough, 1995, s. 202). Att ha en medvetenhet 

kring möjliga alternativ till de dominerande perspektiven och positionerna är därför viktigt. 

6.2.2 Kontextanalys 

Vid en optimal och uttömmande kritisk diskursanalys görs enligt Carvalho (2008) en 

komparativ-synkronisk analys samt en historisk-diakronisk analys. Med anledning av studiens 

begränsningar gällande omfattning och tid utesluts flera element ur både den historisk-

diakroniska analysen och komparativa-synkroniska analysen. Emellertid inkluderas det 

element där den centrala samhällsfrågans utveckling studeras och dess politiska, sociala och 

ekonomiska kontext, alltså den viktiga vidare samhällskontexten.  

Precis som nyhetstexter har krav på sig gällande oberoende och objektivitet, har 

myndighetskommunikation liknande krav på sig, som nämnt ovan i problemformuleringen. 

Dessa krav på myndighetskommunikation är fastställda i lag och inte endast yrkesbundna 

principer som i frågan om journalistik (Språkrådet, 2014). Samtidigt är, som Berglez påpekar 

(2010, s. 273), både läsare och producenter “bara människor” med olika bakgrunder och 

erfarenheter som påverkar tolkning och produktion av texter.  

 

6.3 Genomförande 

Till en början gjordes en förstudie på det tänkta materialet för att säkerställa att metoden var 

applicerbar, samt att de begrepp som valts ut hade relevans för analysen. Under förstudien 

framkom viss osäkerhet kring begreppens exakta definition, för att undvika misstolkning samt 

felanvändning av begreppen specificerades en tydlig definitionslista av analysbegreppen 

enligt Carvalho (2008) och Hansen och Machin (2013). Inför analysen skrevs alla texter ut på 

papper samt lästes igenom översiktligt, därefter behandlades texterna en i taget enligt den 

arbetsbeskrivning som följer nedan.  

Inledningsvis lästes texten grundligt igenom, från början till slut, därefter lästes metoden 

igenom för att tillämpningen inte skulle skilja sig från gång till gång, vilket är risken om allt 

för stor tilltro sätts till minnet. Strukturen i analysschemat följdes vid efterföljande 

genomgång av texten, vid de tillfällen där ett eller flera begrepp inte var applicerbara på 

texten lämnades analysschemat tomt vid dessa begrepp. Analysschemat återfinns i bilaga 2. 
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Först analyserades ett remissvar samt ett pressmeddelande, för att utröna vilka begrepp i 

analysschemat som över huvud taget inte var applicerbara på de texttyper som valts ut. Efter 

de första två analyserna konstaterades att begreppen centrala koncept, modala hjälpverb, 

hedging och politiserad inte gick att applicera eller inte bidrog till analysen och dessa uteslöts 

ur analysschemat. Analysschemats två sista punkter, diskursiva strategier och ideologiska 

ståndpunkter, lämnades tillsvidare obehandlade, då dessa krävde djupare sammanhängande 

analys än de tidigare begreppen, samt en större förståelse för metoden. 

Under tiden som varje text och begrepp har studerats har noteringar av analytiska tankar och 

idéer gjorts, något som vi sedan återkommit till under den djupare analysen där 

begreppsfynden omformulerats och utvecklats till vad dessa fynd tyder på. Därefter 

identifierades teman med stöd i vår analys. Vi använde oss av en färgkodning där vi 

markerade upp våra utskrivna exemplar av analyserna på respektive text. Våra teman togs ut 

med hjälp av vad vi sett efter att ha gått igenom allt analyserat material och att vi sedan gjorde 

en ungefärlig uppskattning av vad respektive tema tillsynes handlade om. Dessa definitioner 

förfinades allt eftersom och slutligen, för att utröna om dessa teman var starka nog, gjordes en 

uppställning av temanas förekomst. Där kunde vi tydligt se att det fanns ett tema som vi ansåg 

var för svagt i jämförelse med övriga och detta togs därför bort. I analysarbetet har vi även 

kontinuerligt haft den samhälleliga kontexten i åtanke och kontextanalysen utvecklades sedan 

i arbetet med diskussionen kring analysresultatet.  

 

6.4 Metodreflektion 

Kritik som vanligen riktas mot kritisk diskursanalys som metod är att den saknar en 

sammanhängande och konsekvent ansats. Kritiker uttrycker att det snarare är en samling 

mindre noggranna tillvägagångssätt som ger möjlighet att använda de delar som passar den 

aktuella studien bäst och ignorera andra delar. Annan kritik som förekommer gällande kritisk 

diskursanalys är att allt för stora slutsatser dras gällande ideologi utifrån endast ett 

textmaterial. Ytterligare en kritik som riktas främst mot forskare som använder sig av kritisk 

diskursanalys, och mindre mot metoden i sig, är att det finns ett allt för stort bakomliggande 

politiskt ställningstagande från forskaren och att forskningen i och med detta inte går att 

betrakta som objektiv (Hansen & Machin, 2013).  

Att forskare är drivna av ett eget intresse eller en politisk ståndpunkt är oundvikligt, och detta 

kan snarare ha en positiv effekt på forskningen eftersom det möjliggör ett ifrågasättande av 
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till exempel maktstrukturer vilket är centralt inom kritisk diskursanalys uppger Hansen och 

Machin (2013). Vidare kan samma kritik bemötas med konstaterandet att “[…] all other 

research is equally socio-politically situated, selective, limited, partial and thereby biased. The 

difference is that other research claims neutrality and objectivity.” (Fairclough parafraserad i 

Hansen & Machin, 2013, s. 150).  

För att göra studier som använder sig av kritisk diskursanalys så objektiva som möjligt finns 

det ett flertal saker att ta i beaktande. För det första sträva efter en studie där varken teori eller 

språkanalys får ta för stor plats med bekostnad på den andra, detta är viktigt för studiens 

legitimitet. För det andra är det viktigt att vara konsekvent och noggrann i val av 

analysmodeller för att undvika inkompatibla analysverktyg (Berglez, 2010). Med hjälp av 

etablerade analysmodeller, noggranna avvägningar när vi modifierat dessa analysmodeller till 

att bli mer applicerbara på vårt material, samt flertalet urvalsmoment och en djupgående 

förstudie anser vi att vi har uttömt frågetecknen kring om analysmodellen och dess verktyg är 

kompatibla med vår studie.  

I vårt arbete med studien har vi konsekvent varit kritiska och ifrågasättande till våra 

antaganden, och i denna process har det varit till stor hjälp att vi under arbetet med studien har 

varit två författare. Att vi har varit två personer under analysen har också varit av stor vikt för 

studiens validitet och reliabilitet, då detta underlättade i fråga om att hålla analysen 

resonerande, samt att vi som författare höll en ifrågasättande inställning till våra fynd och 

slutsatser. 

Med tanke på studiens transparens noterar vi här att vi är intresserade av frågor som rör 

samiska rättigheter och vi är av den inte så kontroversiella åsikten att vi i Sverige behöver bli 

bättre i vårt jämställdhetsarbete och att detta även inkluderar att ta större hänsyn till samiska 

rättigheter och skapa ett samhälle som har en nolltolerans mot rasism och hatbrott. Vi har 

däremot ingen direkt koppling till Sametinget eller samiska kultur, och inte heller till de 

övriga maktutövande myndigheterna vilket ger oss en möjlighet att bibehålla en kritisk ansats 

i vårt analysarbete. Søren Kjørup (2009) påpekar att ett ”outsiderperspektiv”, alltså en 

forskare utan direkt koppling till det som studeras, kan vara fördelaktigt i forskning då det gör 

det möjligt att upptäcka saker som de med ”insiderperspektiv” har svårt att se. 
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7 Analysresultat 

Det metodologiska ramverket har använts för att urskilja teman i materialet. Fyra teman har 

iakttagits och dessa ligger till grund för studiens vidare analys. Dessa fyra teman är: Distans 

till en passiv stat och närhet till ett aktivt Sameting; Samer har en särställd kultur och unik 

kunskap som inte iakttas av staten; Statens handling och makt är inte legitim och slutligen 

Rovdjurspolitiken är ett problem som behöver åtgärdas. Temana presenteras och resoneras 

kring samt underbyggs med exempel från de sex olika texterna i materialet. Där efter följer en 

sammanfattning av analysresultatet där frågeställningarna även besvaras.  

 

7.1 Distans till en passiv stat och närhet till ett aktivt Sameting 

Aktörer som kan kopplas till staten framställs frekvent som passiva medan Sametinget 

övervägande framställs vara aktiva aktörer. Med hjälp av språkliga verktyg skapas också en 

distans till staten medan en närhet till Sametinget framhävs.  

Staten framställs som passiva främst genom användningen av passiva verb i anknytning till 

statliga aktörer. Sametinget framställs som aktivt genom användningen av aktiva verb i 

anknytning till aktörer från Sametinget. Nedan visas ett tydligt exempel, från ett av 

remissvaren, på hur staten framställs vara passiv i samma stycke där Sametinget skildras som 

en aktiv aktör. Sametinget motsätter sig och avstyrker, båda aktiva verb, medan konventionen 

antas av riksdagen och den införs, båda passiva formuleringar.  

“Sametinget – i egenskap av samiskt folkvalt parlament och företrädare för det samiska folket 

– motsätter sig att konventionen, såsom den presenteras i promemorian, antas av riksdagen 

och avstyrker att den införs genom lagstiftning på det sätt som promemorian föreslår.” 

(Sametinget, 2017b). 

I ett annat remissvar tillämpas också passiva verb i samband med statliga aktörer samt 

nominalisering, som är en förstärkning av passiviseringen. Därutöver används ytterligare 

aktiva verb i samband med Sametinget. I utdraget från remissvaret nedan anser Sametinget, 

ett aktiv citerande verb, och Sametinget lämnar, också en aktiv formulering. Medan förslagen 

beskrivs (av staten) vilket är ett passivt uttryck.  

“Sametinget anser att förslagen i utredningen i stort sett är bra, samt att förslagen beskrivs 

enligt ett konkret och förtydligande sätt. I övrigt, förutom de synpunkter som Sametinget 
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lämnar i yttrandet hänvisas till (se rapport från toleransnivåutredningen JO2010/275).” 

(Sametinget, 2013).  

Statens handling nominaliseras i och med formuleringen rekommendationen i citatet nedan. I 

en nominalisering görs ett verb till ett substantiv, i detta fall hade alternativet med en 

verbformulering kunnat vara: Utredningen rekommenderar därför […]. Med en 

nominalisering passiviseras staten ytterligare och tvetydighet hos aktören framhävs (Hansen 

& Machin, 2013).  

“Rekommendationen enligt utredningen är därför att utveckla en bättre samexistens mellan 

människa och varg.” (Sametinget, 2013). 

Således förstärks denna ordning genom positionering. Sametinget positioneras genomgående i 

materialet som agerande i relation till staten och staten får en mer eller mindre passiv position 

i relation till Sametinget.  

Därutöver konstrueras en distans till staten och en närhet till Sametinget. I ett av 

pressmeddelandena där Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, 

uttalar sig skapas närhet till Sametinget genom nominalisering, namngivande av aktören i 

samband med citerande verb. Nominalisering står här i motsats till funktionalisering av 

aktören, benämner aktören med dess funktion till exempel yrke eller titel. I uttalandet nedan 

står Stinnerboms namn före titeln, nominalisering, när hon säger något. Det gör 

framställningen av henne mer personlig och både hon och det hon tar upp blir lättare att 

relatera till.  

“- I dagsläget finns inget rättskydd för rennäringen. Därför föreslår vi författningsändringar, 

säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.” (Sametinget, 2018d). 

I citatet ovan skapas ytterligare närhet till Sametinget genom “vi”-konstruktionen. Ett “vi” har 

alltid ett underförstått “dom” som motpol. En sådan konstruktion återfinns även i remissvaret 

nedan där “dom” är de som inte har samma åsikt i rovdjursfrågan eller rovdjurspolitiken som 

Sametinget, bland annat staten. I Halls (2013) och Hansens och Machins (2013) resonemang 

kring “vi och dom” påpekas att sådana konstruktioner används för att skapa avstånd till 

“dom” samt närhet till “vi” och “vi”-gruppens idéer och åsikter. 

 “Sametinget anser det viktigt att uträtta tydliga handlingsplaner om vargar ska tillåtas 

vandra genom renskötselområden. idag kan vi se tydliga exempel på förebyggande åtgärder 

[…]” (Sametinget, 2013). 
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7.2 Samer har en särställd kultur och unik kunskap som inte 
iakttas av staten. 

Ett framstående och frekvent återkommande tema i materialet är att samer har en särställd 

kultur och en unik kunskap som inte iakttas av staten, alltså att den samiska kulturen är 

särställd den övriga svenska kulturen. Samers unika kunskap har ofta ett starkt samband med 

den samiska kulturen. I temat ingår dessutom att kulturens särställning inte iakttas av staten 

och i synnerhet iakttas inte samernas unika kunskap av staten, det vill säga samerna och 

Sametinget känner sig inte lyssnade på av staten.  

Ett direkt, rättframt exempel på framställningen av en särställd kultur återfinns i remissvaret 

nedan. Här påvisas kulturens betydelse för samerna och att kulturen till viss mån har juridiskt 

skydd i egenskap av urfolkskultur.  

“Samerna är ett folk och ett urfolk. Genom sin speciella relation till mark och vatten är 

samerna, liksom övriga urfolk, behov av mer långtgående rättigheter för att utveckla sin 

identitet, sina näringar och kultur. Sametinget anser att det förslag som lämnats är i enlighet 

med detta stadgande och bidrar till att upprätthålla samernas rättigheter att utöva sin kultur 

och sina näringar.” (Sametinget, 2018b). 

Även den unika kunskapen påvisas konkret. I citatet nedan påpekas att Länsstyrelsen, alltså 

staten, inte tagit tillräcklig hänsyn till samernas innehavda kunskap. 

“Länsstyrelsen har nekat sju samebyar § 5-fall och därmed tar de inte hänsyn varken till 

renskötarnas traditionella kunskap eller till de väderförhållanden som varit i dessa 

områden.” (Sametinget, 2017c). 

"– I områden som Länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna nu 

dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningarna, fortsätter 

Stinnerbom” (Sametinget, 2017c). 

Antaganden i en text framhäver avsändarens förgivettagna bild av verkligheten, i och med 

detta influeras även den bild av verkligheten som läsaren får. Enligt Hansen & Machin (2013) 

kan urskiljandet av antaganden effektivt hjälpa till att avslöja diskurser. Antaganden som 

genomgående framkommit i studiens material stärker framställningen av kulturen som 

särställd och kunskapen som unik samt att dessa inte iakttas av staten.  
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Detsamma gäller för framingen som återkommande visar på att den samiska kulturen är 

särställd och att samer har unik kunskap som inte iakttas av staten. Genom framing visas det 

perspektiv på verkligheten som avsändaren vill framhäva. Enligt Carvalho (2008) är framing 

en aktiv handling, alltså inte en omedveten framställning av ett ämne. Då Sametinget är 

avsändare för studiens undersökta texter är det Sametingets synvinkel som framhävs. Även 

legitimering i texterna bidrar till framställningen av kulturen som särställd och samernas 

kunskap som unik och icke iakttagen av staten. Carvalho (2008) skriver att legitimering 

innebär att handling och makt rättfärdigas eller tillåts. Till exempel illegitimeras statens makt 

då Sametinget ifrågasätter statens kunskap och framhäver samers och Sametingets kunskap i 

stora delar av materialet (Sametinget, 2013; Sametinget, 2017b; Sametinget, 2017c; 

Sametinget, 2018d). 

Därtill påvisar även texternas strukturering att kulturen och kunskapen, som inte iakttas av 

staten, är ett framstående tema. Återkommande inkluderas ämnena samisk kultur och 

samernas kunskap i texter som handlar om rovdjurspolitik. Dessa två ämnen tas med och lyfts 

fram i texterna och betoningen på den unika kunskapen i struktureringen av texten visar på ett 

ifrågasättande och kritiserande av den nuvarande rovdjurspolitiken. 

 

7.3 Statens handling och makt är inte legitim 

Objekt, vilket kan liknas vid ämnen eller teman, som behandlas i texterna visar på att statens 

handling och makt illegitimeras. Carvalho (2008) uppger att de objekt som valts ut är de 

ämnen som användaren använder för att måla upp verkligheten. Alltså är de objekt som tas 

med i texter viktiga, då det är praktiskt omöjligt att tala om alla ämnen i en text. Det rättsliga 

fokuset återkommer i Sametingets kommunikation, som i exemplen nedan, där Sametinget 

genom frekvent hänvisning till samers rättigheter som folk, urfolk och minoritet gör statens 

handlingar och makt illegitima.  

 “Enligt principen om urfolks rätt till självbestämmande som stadgas i bl.a. FN:s deklaration 

om urfolkens rättigheter har samerna rätt att själva bestämma i frågor som rör deras 

angelägenheter.” (Sametinget, 2017b). 

“Beslut om § 5-fall ska ske i samråd mellan länsstyrelsen och samebyn, men länsstyrelsen i 

Norrbotten har inte beaktat samebyarnas invändningar.” (Sametinget, 2017c). 
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Temat Statens handling och makt är inte legitim påvisas vidare genom anonymisering av 

statliga aktörer. Statliga företrädare anonymiseras genom att benämnas som utredaren, han, 

expertgruppen, de, man och Länsstyrelsen. Vilka individer, och exakt vilka roller de har, som 

står bakom uttalanden och åsikter framkommer inte. Enligt Hansen och Machin (2013) ger 

anonymisering sken av skyldighet, även där det kanske inte finns någon egentlig skyldighet. 

Nedan är ett exempel på hur Sametinget tillskriver staten skyldighet.  

“– Dessutom blandar man i den ihop stöd och ersättningar som berör både renskötsel och 

samekultur” (Sametinget, 2018c). 

Ytterligare exempel på anonymisering finns i exemplet nedan där de individer från 

Länsstyrelsen som uttalat sig inte nämns mer ingående än med formuleringar som 

Länsstyrelsen menar och Länsstyrelsen i Norrbotten har inte. Ett alternativ här hade kunnat 

vara att namnge tjänstemän från Länsstyrelsen samt deras titel för att tydliggöra vem eller 

vilka som står bakom uttalandena. I fall där mer än en individ står bakom ett uttalande finns 

alternativet att uppge vilken eller vilka enheter på Länsstyrelsen som står bakom uttalandet. 

En sådan specificering tydliggör vilken relation och kännedom den eller de som uttalat sig har 

till den aktuella frågan eller det aktuella ämnet.  

 “Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, är kritisk till att 

Länsstyrelsen i Norrbotten menar att inventeringsförhållandena varit goda, trots att sju av 32 

samebyar i Norrbottens län har ansökt om att få tillämpa § 5 i Viltskadeförordningen på 

grund av svåra inventeringsförhållanden. Beslut om § 5-fall ska ske i samråd mellan 

länsstyrelsen och samebyn, men länsstyrelsen i Norrbotten har inte beaktat samebyarnas 

invändningar.” (Sametinget, 2017c). 

Därtill bidrar positioneringen och legitimeringen i Sametingets kommunikation till att 

framställa statens handlingar och makt som illegitima. Länsstyrelsen, och i förlängningen 

staten, positioneras som maktinnehavare som har stort handlingsutrymme men att statens 

handlingsutrymme saknar giltig grund. Det framkommer i Sametingets texter att en giltig 

grund ofta framställs vara kunskap som Sametinget och samer besitter. På detta vis görs då 

statens handlingar och makt, handlingar syftar i flera fall på myndighetsutövning, illegitima 

genom att samernas kunskap inte tas i beaktande.  

Även ideologiska ståndpunkter som framkommer i texterna bidrar till Sametingets 

illegitimering av statens handlande och makt. Ett exempel är att staten och dess myndigheter 

framställs ta felaktiga beslut, ofta med grund i att samer och Sametinget bör ha större 
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inflytande då de har mer kunskap i frågorna och att denna kunskap borde ligga till grund för 

besluten för att göra dem legitima. 

Ytterligare en ideologisk ståndpunkt som framkommer är att renskötsel ses som en rättighet. I 

texterna framkommer att samer inte alltid kan ägna sig åt renskötsel på grund av den rådande 

rovdjurspolitiken. Rennäringen är en viktig del av den samiska kulturen och statens handling 

och makt illegitimeras genom att rennäringens fortlevnad framhävs vara hotad, se exempel 

nedan.  

“Genom sin speciella relation till mark och vatten är samerna, liksom övriga urfolk, behov av 

mer långtgående rättigheter för att utveckla sin identitet, sina näringar och kultur.” 

(Sametinget, 2018b). 

“Rätten att freda ren från rovdjursangrepp är en grundläggande förutsättning för att 

säkerställa renskötselns utövande.” (Sametinget, 2018b). 

 

7.4 Rovdjurspolitiken är ett problem som behöver åtgärdas 

Struktureringen i ett antal av texterna styrker framställningen av rovdjurspolitiken som 

problematisk och att rovdjurspolitiken behöver förändras. Tidigt i texternas struktur 

inkluderas kritik mot beslut och myndighetsutövning av statliga aktörer. Den ordning som 

ämnen och perspektiv struktureras i säger nämligen något om vad avsändaren anser vara 

viktigt (Carvalho, 2008). I studiens material riktas kritik mot staten och motsättningar mellan 

staten och samer framhävs särskilt i tre av texterna (Sametinget, 2013; Sametinget, 2017c; 

Sametinget, 2018d). 

Urskiljandet av objekt visar på vilka ämnen som valts ut att bidra till den bild av verkligheten 

som texten visar upp. Genom att framställa statens och Länsstyrelsens myndighetsutövning 

som bristfällig i frågan om rovdjurspolitik, och att rovdjurspolitiken framställt som ett 

problem som behöver åtgärdas i citaten nedan vilket visar på att detta ses som viktigt och 

självklart.  

“- I dagsläget finns inget rättskydd för rennäringen. Därför föreslår vi författningsändringar, 

säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande” (Sametinget, 2017c). 

“Länsstyrelsens inventeringsrapport innehåller osäkra bedömningar av antalet järvar som 

ger stora negativa följder för hela rovdjurspolitiken, menar Sametingets rennäringsnämnds 
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ordförande Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att inventeringsförhållandena inte varit 

tillräckligt bra i Norrbotten för att Länsstyrelsen ska kunna avgöra storleken på 

järvstammen.” (Sametinget, 2017c). 

“Rennäring och övriga landsbygdsnäringar haft begränsade möjligheter att kunna påverka 

sin egen situation. […] en mer långsiktigt hållbar rovdjurspolitik som bättre balanserar 

rennäringen, landsbygdsnäringarna, och jägarnas behöv och åtgärder vid bevarandet av 

biologisk mångfald” (Sametinget, 2013). 

Ord och fraser som till exempel förluster, inte ska behöva acceptera, högt över toleransnivån 

och skadan, från utdragen nedan, bidrar till bilden av dagens rovdjurspolitik som bristfällig 

och dess konsekvenser som negativa. De lexikala valen medverkar alltså ytterligare till 

Sametingets framställning av rovdjurspolitiken som ett problem.  

“[…] högt över toleransnivån som skulle förebyggas med skyddsjakter innan skadan var 

gjord.”,” Rennäringens förluster till rovdjuren har inte minskat.” (Sametinget, 2018d). 

“Beslutet innebär också att ren[n]äringen inte ska behöva acceptera större förluster än max 

10% av renhjorden till rovdjuren. Fortfarande idag ligger många samebyar högt över 

toleransnivån som skulle förebyggas med skyddsjakter innan skadan var gjord.” (Sametinget, 

2018d).  

Användandet av metaforer visar också på Sametingets inställning till rovdjurspolitiken som 

problematiskt. I exemplet nedan hänvisas till moment 22 när effekten av rovdjurspolitiken för 

samebyarna beskrivs. Moment 22 är en allmänt känd referens till boken med samma titel. 

Moment 22 används för att beskriva ett cirkelresonemang, ofta ett byråkratiskt sådant.  

“Inventeringsresultatet ligger inte bara till grund för rovdjursersättningarna, utan även för 

gynnsam bevarande status på järv, vilket ligger till grund för om skyddsjakter på järv kan 

beviljas. Det blir moment 22 för samebyarna” (Sametinget, 2017c). 

I Sametingets motstånd mot dagens rovdjurspolitik framkommer en ideologisk ståndpunkt. 

Framställningen av rovdjurspolitiken som ett problem motiverar och rättfärdigar en 

förändring av politiken, då ideologiska ståndpunkter enligt Carvalho (2008, s. 170–171) 

motiverar och rättfärdigar förändring eller bevarandet av ett rådande tillstånd eller rådande 

dominerande perspektiv. Presenteras det inte som ett problem finns det ingen anledning till 

förändring.  
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7.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis påvisar analysen att kunskap som samerna respektive svenska staten 

besitter framställs på olika sätt i Sametingets diskurs. Samernas kunskap framställs som helt 

unik, särställd och mycket viktig, jämfört med statens kunskap, som snarare framställs som 

ogrundad och ogiltig. Vidare framställs även de två parternas handlingsutrymme olika. 

Samernas handlingsmöjligheter framställs som begränsade, mycket fokus riktas på de 

handlingar som borde genomföras men som de ej kan utföra då de saknar handlingsutrymme. 

Statens handlingsutrymme framställs däremot som för stort. Särskilt avsaknaden av korrekt 

grund bakom beslut och ageranden belyses av Sametinget som synnerligen problematiskt.  

Svaret på frågan om och hur Sametingets framställning av kunskap samt handlingsmöjligheter 

och begränsningar bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och svenska 

staten framgår framförallt i det konsekventa ifrågasättandet av rådande maktförhållanden. 

Genom att ifrågasätta både sina begränsade handlingsmöjligheter och att den unika kunskap 

som finns i kulturen inte tas hänsyn till, ifrågasätter Sametinget konsekvent de rådande 

maktstrukturerna mellan samer samt Sametinget, som har mindre makt, och staten, som har 

mer makt. Följaktligen påvisar analysen att Sametinget inte förstärker de rådande 

maktstrukturerna mellan staten och Sametinget. 
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8 Diskussion 

Det här avslutande avsnittet utgår från den problemformulering som ligger till grund för 

studien, studiens syfte och frågeställningar samt den forskningslucka mellan 

representationsforskning i massmedia och diskursanalyser som studien avser fylla. Diskussion 

förs kring de fyra olika teman som presenterats i analysresultatet och vad dessa teman tyder 

på. Även en diskussion kring de teoretiska begreppen kunskap/makt och hur detta 

resonemang i praktiken kan användas för att tolka analysresultatet kommer behandlas i 

avsnittet. Avslutningsvis förs en diskussion kring Sametingets position som en statlig 

myndighet och hur detta kan tänkas påverka deras relation till det samiska folket, som har en 

lång historia av att vara utsatta för ett förtryck från svenska staten.  

Studiens akademiska bidrag finns mellan representationsforskning i massmedia och 

diskursanalyser med ett historiskt perspektiv. Bidraget till forskningen ligger också i att 

vidare undersöka samers ställning i det svenska samhället och undersöka hur deras rättigheter 

som urfolk efterlevs i praktiken. Studien är också viktig då det tidigare inte gjorts särskilt 

många studier på ett så pass politikiskt känsligt ämne som minoritetsfolk, urfolk och hur dessa 

grupper representeras av myndigheter och staten. Resultatet av studien är viktigt i det 

fortlöpande vidare arbetet med att ge tillbaka samer de rättigheter som togs ifrån dem under 

den tid då kolonialismen skedde i Sverige.  

Studiens resultat visar på att den kommunikation som kommer från Sametinget snarare 

ifrågasätter än reproducerar de maktrelationer som idag finns mellan Sametinget, och i 

utsträckningen samer, och svenska staten. Tidigare forskning har främst fokuserat på samers 

representation i nyhetsmedia och då kommit fram till att samer är starkt underrepresenterade, 

samt att samiska frågor sällan får utrymme. Tidigare studier har också sett att de diskurser 

som finns i statlig kommunikation idag bidrar till att diskriminera och förhindra urfolks 

rättigheter och rätt till självbestämmande. Tidigare studier har även visat på att den bild som 

staten framställer av samer är betydligt mer förställd än den bild som samer ger av sig själva 

när de får vara delaktiga aktörer. I den här studien går det att se spår av hur staten använder 

sin makt på ett sätt som inte anses vara legitimt av Sametinget, samt att samers kunskap inom 

specifika områden inte tas i beaktande när beslut fattas. Dessa slutsatser går i linje med vad 

tidigare forskning har kommit fram till att staten utövar makt över samer och utnyttjar 

resurser som historiskt sett tillhör samerna utan samernas medgivande eller chans till 

påverkan. Det är uppseendeväckande att Sametinget, som är en statlig myndighet, tar ställning 
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mot staten och konsekvent ifrågasätter staten och länsstyrelsen myndighetsutövning. Detta 

ifrågasättande av maktrelationer var ett oväntat fynd och är möjligen det intressantaste och 

viktigaste som framkommit i studien utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Fyndet 

öppnar även upp för flera, fördjupande, studier.  

Som nämnt i sammanfattningen i föregående kapitel framställs samernas respektive statens 

kunskap på olika vis. Kunskap som samer besitter framställs vara unik, särställd och viktig. 

Dessutom framställs samers kunskap som något som borde ligga till grund för större del av 

politiska beslut och myndighetsutövning, särskilt inom rovdjurspolitiken. Statens kunskap 

framställs i kontrast vara ogrundad och ogiltig. 

Även samernas och statens handlingsutrymme framställs ojämlika. De handlingsmöjligheter 

som samerna har framställs vara begränsade, detta trots att samer ska ha utökade rättigheter i 

och med sin ställning som urfolk gällande till exempel bevarandet av den samiska kulturen 

som rennäringen är en del av. Statens handlingsutrymme däremot framställs som tidigare 

nämnt vara för stort i relation till samernas handlingsutrymme.  

I analysen framkommer att temana Samer har en särställd kultur och unik kunskap som inte 

iakttas av staten och Statens handling och makt är inte legitim ofta framträder i anslutning till 

varandra. Sametinget använder frekvent sin unika kunskap och framförallt statens brist på 

denna kunskap som argument för att illegitimera statens handlingar och makt. I stora delar av 

materialet framkommer ett underliggande fokus på att samers unika kunskap inte värderas av 

statliga makthavare. De som idag sitter på makten värdesätter inte samernas kunskap, och 

genom detta bibehålls och reproduceras maktpositionerna där samerna tillskrivs mindre makt. 

Halls (2013) teorier om relationen mellan kunskap och makt, att vi genom kunskap 

producerar sanningar om världen och hur den ska uppfattas och på så vis har den som 

producerar dessa sanningar makt. Hall (2013) menar att de positioner som olika aktörer har 

inte är fasta, utan att vem som besitter makt påverkas av samtida diskurser och samhälleliga 

kontexter. Framställningen av maktrelationen där staten inte håller samernas kunskap som 

sann tyder på att, enligt Halls teori om relationen mellan makt och kunskap, staten har makt 

att bestämma vilken kunskap som är sann. Vidare pekar den framställningen mot att staten 

idag står i en position att utöva makt över samerna, något som genomgående ifrågasätts av 

Sametinget i de texter som analyserats. 

Enligt Fairclough (1995) är det, i en kritisk diskursanalys, synnerligen intressant att notera det 

som är frånvarande i en text. Rennäring är ett centralt ämne i studiens material i och med att 
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det i många avseenden är kopplat till rovdjurspolitik som alla texter i materialet berör. 

Dessutom framkommer en ideologisk ståndpunkt som innebär att rennäringen är viktig. Även 

fast rennäring är ett centralt ämne får inte renskötare eller renägare komma till tals. Det talas 

emellanåt om renskötare och renägare men det talas aldrig med aktörer från dessa grupper. 

Något som genomgående syns i materialet, dock inte lika starkt som de fyra övriga temana, är 

att renskötare, renägare och samebyar framställs som “dom” och att de inte får komma till 

tals. Ett exempel på konstruerandet av “dom” förekommer i remissvar 3 (Sametinget, 2017b) 

där pronomen som deras och sina bidrar till en gränsdragning mellan samer och Sametinget, 

ett “vi och dom”.  

“Enligt principen om urfolks rätt till självbestämmande som stadgas i bl.a. FN:s deklaration 

om urfolkens rättigheter har samerna rätt att själva bestämma i frågor som rör deras 

angelägenheter.” (Sametinget, 2017b). 

“Vidare att samernas juridiska särställning i fråga om rätten till sina traditionella marker 

erkänns i den fortsatta processen.” (Sametinget, 2017b). 

Dock är dessa två exempel från ett remissvar där det med tanke på texttypen inte är alltför 

betydande att avsändaren, Sametinget, uttrycker sig med en distansering från samer.  

Vidare framkommer att renskötare eller renägare inte får komma till tals i flera av 

pressmeddelandena. Ett exempel är undertryckande där renskötare, renägare och andra 

individer från samebyar utestängs från att uttala sig medan de i övrigt i texten framställs som 

aktiva aktörer (Sametinget, 2017c). Ett uttalande från någon av dessa vore rimligt med tanke 

på att texten rör motsättningar mellan samebyar och Länsstyrelsen i rovdjurspolitiska frågor 

och en representant från Länsstyrelsen får uttala sig. Undertryckande används för att dölja 

någonting enligt Hansen och Machin (2013). I detta sammanhang döljer Sametinget 

renskötarnas och renägarnas egna, direkta åsikter. Att renskötare renägare och samebyar 

emellanåt konstrueras som “dom” och att de ej får komma till tals även när det vore rimligt 

kan antyda en viss distans, och ibland splittring, mellan Sametinget å ena sidan och samer och 

samebyar å andra sidan. Sametinget är underordnat den styrande makt som under mycket lång 

tid har diskriminerat, exponerat och exploaterat det samiska folket och den mark de lever på 

(Granqvist, 2004; Lawrence, 2014; Northcott, 2012) vilket är något som ytterligare antyder en 

distans mellan Sametinget och samer i övrigt. 

Avslutningsvis spelar Sametinget en intressant roll i skapandet av diskurser i frågor som rör 

samer mot bakgrund av att Sametinget är en myndighet som står under Sveriges regering och 
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där med tillhör staten samtidigt som de också är en myndighet som har till främsta uppgift att 

främja och värna om samisk kultur. Ställningstagandet, som ifrågasättandet av maktrelationen 

innebär, är uppseendeväckande och tyder på att Sametinget bryter den förtryckande diskursen 

som tidigare forskning upptäckt i kommunikation från andra maktutövande organ.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Studien bidrar till att fylla den kunskapslucka som finns mellan representationsforskning i 

massmedia och diskursanalyser. Undersökningar av diskurser i massmedia och 

undersökningar av representation har lämnat en plats för denna studie då den med hjälp av 

kritisk diskursanalys och representationsteori undersöker om kommunikationen från 

myndigheten Sametinget konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och svenska 

staten. Studien öppnar också upp för vidare studier på samma tema, hur man med hjälp av 

kritisk diskursanalys kan undersöka representation i myndigheters kommunikation.  

Efter arbetet med den här studien har frågan om hur Sametinget framställer samer växt fram. I 

analysen av materialet kunde vi ana en diskurs där renskötare, samer och de olika samebyarna 

inte själva får komma till tals och uttrycka sig i frågor som rör dem. Finns det en problematik 

i hur Sametinget framställer och representerar samer, där representationen har stora brister? 

Skapas en distans mellan Sametinget och renskötare, samer och samebyar? 

Vidare skulle även studier på hur rovdjursdebatten, eller rennäringsdebatten, framställs i 

media vara intressanta att vidareutveckla. Då med avstamp i de teman som den här studien 

identifierat, alternativt mot bakgrund av de många parter som har olika intressen i 

rovdjursfrågan samt parternas olika möjlighet att få utrymme i debatten.  

Vid framtida studier hade ett metodologiskt ramverk som är mer specifikt framtaget för att 

studera andra texter än nyhetstexter varit att föredra, men vi hade stora svårigheter att hitta ett 

alternativ till vald metod. Det ramverk som vi nu använt var mer applicerbart på 

pressmeddelanden, men mindre applicerbart på remissvar. Detta ligger till grund för en svag 

oro för att vi kan, på grund av detta, möjligen missa ytterligare intressanta och viktiga delar i 

texterna. I framtiden skulle en studie som är bättre anpassad för annat än just journalistiska 

texter bidra till att utveckla metodologin för kritisk diskursanalys. 

För att bidra till en förändring i kommunikationen mellan samer och den svenska staten är 

studier på myndighetskommunikation av vikt då de belyser eventuella brister. Genom att 

Maria Florencia Enghel
Does it…? 

Maria Florencia Enghel
Think a bit more. For example: what types of studies (in media and communication) could contribute to promoting constructive dialogue between the Sami parliament and the Swedish government, with the goal of strengthening Sami rights?
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synliggöra brister, med hjälp av till exempel kritiska diskursanalyser, kan en positiv 

förändring ske och underlätta för samer att åberopa sina rättigheter.  
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10.3 Remissvar 3 
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10.4 Pressmeddelande 1 
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11 Bilaga 2: Analysschema 

 

BEGREPP HUR FÖREKOMMER 

BEGREPPET? 

VAD TYDER DET PÅ? 

layout & strukturering   

objekt    

aktörer   

personifierad/ icke-

personifierad 

  

individer/kollektiv   

specifikt/generisk   

nominalsierad/funktional-

iserad 

  

anonymiserad   

aggregerade   

pronomen/substantiv   

språk, grammatik och retorik   

passiva och aktiva verb med 

aktörer och nominalisering 
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antaganden   

citerande verb    

undertryckning   

lexikala val 

(sammanfattning) 

  

språklig nivå och stil   

hyperbol    

metafor    

metonymi   

synekdoke   

objektifiering/personifiering   

retorik (sammanfattning)   

diskursiva strategier   

framing   

positionering   

legitimering   

ideologiska ståndpunkter   
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