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Samerna har levt och verkat i Sápmi långt innan Sverige fick sin landsgräns. Trots detta har de 

under flera hundra år levt under förtryck av både staten och svenskar. Tyvärr pågår den 

negativa behandlingen av samer än i dag, trots att de har blivit erkända som ett urfolk av 

Sveriges riksdag. 2009 valde en sameby, Girjas, att lämna in en stämningsansökan mot svenska 

staten för att de ansåg att staten inskränkte samernas rättigheter som ett urfolk. Det här är en 

unik händelse i både samisk och svensk historia som bör finnas på den mediala dagordningen.  

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, Girjasmålet inkluderas i 

public services nyhetsrapportering på webben, möjliga skillnader och likheter i rapportering 

lokalt, regionalt och nationellt, samt mellan samiska och svenska plattformar. 

Vårt studieobjekt är det unika Girjasmålet. För att genomföra studien samlades 527 texter in 
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att majoritetsbefolkningen i Sverige missar en stor del av rapporteringen kring fallet. 
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The indigenous people of Sweden, the Sámi, is a people that has been discriminated against 

ever since the Swedish colonialization of the North in the 14th century. They still experience 

exclusion and racism to this day and age. A big step towards the decolonization of the North 

and justice for the Sámi was taken when Girjas sameby sued the Swedish state on the 

accusation of violating their indigenous rights. This is an issue of high importance to both the 

Sámi and the Swedish community and should therefore be on the media’s agenda. 

 

The aim of the study is to examine the Swedish public service’s coverage of indigenous issues, 

and the possible differences in coverage between their national, regional and local editorials as 

well as between their indigenous and Swedish platforms. Retriever Media Archive was used to 

collect 527 articles, out of which 406 were valid for this case study. The method used to 

analyze the data is a quantitative content analysis based on the theoretical framework of 

agenda-setting theory, media logic, media shadow, news values and editorial choices, post-

colonial theory, and critical discourse analysis. 

 

The most prominent conclusion of this case study is that there is a big difference in how often 

the case of Girjas is being mentioned in public service’s news coverage. It is most often cited 

by the indigenous editorial, and the least by the national editorials. This is problematic as a 

probable risk is that the audience, the Swedish majority, is not receiving vital features of the 

case. This paper also strives to problematize the exclusion of minority issues in the media. 

Keywords: Girjas, Sápmi, Sámi, post-colonialism, media presence, public service, agenda-setting 
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1. Inledning 
Sveriges urfolk, samerna, har i alla tider levt under förtryck av den svenska staten. De har 

utsatts för tvångssterilisering, använts som mänskliga försökskaniner i rasbiologiska 

experiment, och tvingats gömma sina samiska identiteter (Lundmark, 1998, s. 86–96). Under 

de senaste åren har svenska statens advokater kontinuerligt använt rasbiologiska benämningar 

på samerna, ignorerat kritik från forskares, tjänstemäns och politikers håll, och antytt att 

samerna inte är Sveriges urfolk (Sameradion & SVT Sápmi, 2015a, 2015b).  

 

Samernas rätt till renskötsel skyddas av svensk lagstiftning som definierar renskötseln som 

deras säregna praktik. Men samerna livnär sig även på jakt, fiske och konst – tre professioner 

som är av stor vikt för samernas kultur och överlevnad. År 2007 fick alla jägare och fiskare i 

EU rätt av svenska staten att verka i Sápmi, utan samernas samtycke eller tillåtelse 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2016b). Denna lagstiftning underminerar samernas 

levnadsstandard, ekonomi och hotar deras samhälle. 

 

År 2009 stämde Girjas sameby den svenska staten för att med denna lagändring inskränka 

samernas särskilda rättigheter, och sedan dess har det varit en infekterad tvist. Detta rättsmål 

har nu pågått i över tio år och i slutet av 2019 avslutades förhandlingarna i Högsta domstolen 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2016b). Det är ett pilotmål där utfallet kommer att ha otroliga 

konsekvenser för samernas framtid. Trots att det var fullt i rättssalen och foajén med 

intresserade, upprörda och nyfikna åskådare för denna stora och unika händelse så syns detta 

fall olika mycket i olika medier. Public service-medierna når ut till en stor del av Sveriges 

medborgare dagligen och de inger ett stort förtroende. Deras uppdrag är att publicera innehåll 

i allmänhetens tjänst och att nå ut till både majoriteten och minoriteten.  

 

Vår studie ämnar undersöka de svenska public service-medierna SVT och SR på en nationell, 

regional och lokal nivå. Finns det någon skillnad i hur mycket medialt utrymme Girjasmålet 

får? Vilka prioriterar detta fall och vilka gör inte det? 
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1.1 Mål, syfte och problemformulering  

Vi ser en trend i att samer ofta exkluderas ur den nationella nyhetsrapporteringen. 

Samepolitiska frågor ses som samernas egna angelägenheter, och sällan når detta samtliga 

svenska medborgares medieflöde. Minoritetens problem når inte majoritetens 

uppmärksamhet.  

Vi ser det som konstigt och problematiskt att svenska medier generellt, och SVT samt SR som 

public service-aktörer specifikt, inte har rapporterat mer om detta. Girjasmålet är en unik och 

väldigt lång rättsprocess där Sveriges urfolks framtid står på spel.  

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, Girjasmålet inkluderas i 

public services nyhetsrapportering på webben, möjliga skillnader och likheter i rapportering 

lokalt, regionalt och nationellt, samt mellan samiska och svenska plattformar. 

Vi vill också med den här studien uppmärksamma problematiken kring exkluderingen av 

minoriteter i svensk media. 

Frågeställningar:  
§ Vilket medialt utrymme får Girjasmålet i SVT och SR respektive Sameradion & SVT 

Sápmi? 
§ Vem får uttala sig om Girjasmålet i SVT och SR respektive Sameradion & SVT 

Sápmi?  
§ Hur skiljer sig de olika nyhetsredaktionernas bevakning av Girjasmålet? 
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2. Bakgrund 
 
Bakgrundskapitlet i denna studie ämnar behandla bakomliggande faktorer till Girjasmålet och 

presenterar information av vikt för att läsaren ska förstå det utvalda fallet i studien och kontexten som 

studien befinner sig i. Detta kapitel presenterar en del av samernas historia, bakgrund till 

Girjasmålet, och Girjasmålets utfall i rättegångarna. Sameradion & SVT Sápmi introduceras och 

public service i Sverige presenteras. 

 

2.1 Sápmi 

Ordet Sápmi har två betydelser: Sameland och same. Sápmi används vanligtvis för att 

beskriva området där samer har levt och fortfarande lever och verkar. Området saknar 

landsgräns eftersom Sápmi fanns långt innan dagens gränser ritades och sträcker sig från 

Norge till Ryssland. Sápmi är istället indelat efter tre stora språkområden: östsamiska, 

centralsamiska och sydsamiska. Samerna i Sverige talar centralsamiska och sydsamiska. Det 

finns underkategorier till de tre språkområdena och nordsamiskan som ligger under 

sydsamiskan har flest talare (Samiskt informationscentrum, u.å.-a).  

 

2.1.1 Samerna  

Samerna är sedan 1977 erkända som Sveriges enda ursprungsbefolkning. Gemensamt för 

samerna i Sápmi är, förutom den geografiska delen, språket och kulturen (Beskow, P., 

Fjellström, P., Rydving, H., Sköld, P., Thomasson, L, u.å.).  

 

Sedan 2011 är samerna även ett folk enligt rättslig benämning. I regeringsformen står det 

enligt följande (RF 1974:152): 

 

2 § 5 st. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter 

att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). 

 

Detta innebär att erkännandet är grundlagsskyddat. Samernas ställning som nationell 

minoritet är skyddad enligt lagarna om nationella minoriteter från 2009. Sveriges regering har 

därmed ett särskilt ansvar i att skydda och främja det samiska folket och deras intressen 

eftersom de är ett svenskt folk, Sveriges urfolk, och en nationell minoritet (Regeringskansliet, 

2015). 
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1993 invigdes Sametinget som är en statlig myndighet och ett parlament med folkvalda 

ledamöter. Myndigheten, som har sitt säte i Kiruna, bildades med ett syfte som står skrivet i 

Sametingslagen (SFS 1992:1433):  

 
1 §   Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter 

och föreslå åtgärder som främjar denna kultur (Sametingslag (1992:1433).  

 

I Sametingslagen finns bestämmelser över vem som är same. Enligt lagen så är en person 

same om hen har haft ett samiskt språk i hemmet, hens förfäder har haft ett samiskt språk i 

hemmet eller så har en förälder varit inskriven för att få rösta i Sametinget (Sametingslag 

(1992:1433).  

 

I Sverige bor det cirka 20 000 – 40 000 samer (Samiskt informationscentrum, u.å.-b). 

Traditionellt sätt livnär sig samerna huvudsakligen på renskötsel, jakt och fiske samt duodji 

(samisk slöjd). I dag (2019) är många samer integrerade i det svenska samhället och har 

etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och är verksamma i yrken som gemene man är 

(Sametinget, 2016).  

 

För att få bruka renskötsel måste samen vara medlem i en sameby. En sameby kan 

missuppfattas som en by där det bor samer, men så är inte fallet. Det är en förening som drivs 

ekonomiskt av renskötsel på ett visst område. I Sverige finns det 53 samebyar i området 

Sápmi. Sveriges största sameby heter Sirges och har marker i Bodens, Jokkmokks, Luleås, 

Piteås och Älvsbyns kommuner (Sametinget, 2018a). Det geografiska området där renskötsel 

får brukas täcker ungefär halva Sveriges yta och det finns cirka 250 000 renar i Sverige som 

används inom rennäringen (Sametinget, 2018b).  

 

2.1.2 Rasism mot samer 

Kolonialiseringen av Sápmi påbörjades under 1300-talet. Gustav Vasa var en av de främsta 

aktörerna och bedrev den största delen av kolonialiseringen som fortsatte fram till de nya 

landsgränserna mellan Sverige och Danmark-Norge i mitten av 1700-talet. De främsta 

tillvägagångssätten var genom tvångsförflyttning, beskattning och bebyggelse på samiska 

marker (Lundmark 1998 refererad i Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008, s. 18; 

Fur, 2008, s. 2). 
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Diskriminering mot samer har funnits sedan kolonialiseringen och finns fortfarande i dag på 

både individuell och strukturell nivå. En rapport från Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO) lyfter samernas egna föreställningar och historier om hur de utsatts av 

rasism, hets mot folkgrupp och diskriminering i Sverige under 2000-talet. Rapporten bekräftar 

att diskriminering mot samer återfinns i alla samhällets delar. De kartlagda områdena av DO 

är utbildning, myndigheter, hälso- och sjukvård, arbetslivet, övriga samhället, och media. 

Diskriminering inom och av myndigheter återfinns i form av exempelvis nekad rätt till tolk, 

att de blir misstrodda av rättsväsendet, och rasistiska uttalanden och argument av myndigheter 

(Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 2008, s. 24). 

 

1922 öppnades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Den första ledningen för institutet 

bestod av en rad byråkrater och forskare. De första åren var framgångsrika och cirka 100 000 

svenskar undersöktes. Forskningssamarbeten med bland annat Systembolaget började och 

institutet fick delvis finansiering från rusdrycksfonden. Institutet gav ut böcker fyllda med 

statistik och bilder, och de blev riktiga succéer. Bland annat boken Svensk raskunskap (1927) 

som innehöll bilder på ”olika typers” nakna kroppar. Till exempel ”nordisk typ” som är 

svenskar och ”lapsk typ” som är samer (Forseth, 2000, s 190–191).  

 

Herman Lundborg, läkare, rasbiolog och chef för institutet (”Herman Lundborg”, u.å.), 

spenderade mycket tid i Sápmi. Syftet var att undersöka om så kallade rasblandningar i 

Lappland hade fört med sig några konsekvenser. Lundborgs tankar om samer var att de hade 

en viss typ av utseende och utförde därför ”korrigeringar” av ansikten och kroppar. Särskilt 

näsor och munnar ”rättades” till så de skulle passa Lundborgs föreställningar om hur samer 

såg ut (Broberg, 1995, s. 28). På grund av att Lundborg hade kontakt med tyska rasbiologer så 

utgick institutets arbete utifrån en nazistisk och rasistisk synvinkel. Detta ledde till en kris för 

institutet och läkaren Gunnar Dahlberg blev 1936 tillsatt som chef. Dahlberg frångick 

Lundborgs tankesätt och lade mer fokus på medicin (”Statens institut för rasbiologi”, u.å.).  

 

2.1.3 Samernas organisering 

Samerna har alltid kämpat för sina rättigheter i Sverige, och kampen blev alltmer organiserad 

vid 1800-talets slut. De svenska renbeteslagarna från 1886 och 1898 definierade renskötsel 

som en uteslutande samisk praktika. Fastän denna definition och lagstiftning gav samerna 
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ensamrätt till renskötsel, ledde dessa lagar till att samiskhet endast associerades med detta. 

Samernas språk, kultur och historia sågs som betydelselösa karaktärsdrag för folkgruppen och 

skyddades inte av dessa lagar. Detta missnöje resulterade i det samiska landsmötet 1918 

(Elenius, 2006, s. 214–220). 

 

Det samiska landsmötet var en stor seger för den samepolitiska rörelsen. Det var första 

gången som en samepolitisk organisering lyckats väcka debatt och förändring på riksdagsnivå 

i Sverige. Debatterna under mötet framfördes av både svenska politiker och samer, men trots 

svenskarnas inverkan ledde mötet till en manifesterad och gemensam politisk vilja till 

förändring och protokollet överlämnades till regeringen (Elenius, 2006, s. 224). Detta var 

första gången i svensk historia som samernas önskningar och rättigheter togs på allvar av den 

svenska staten.  

 

2.2 Public service 

Mediernas påverkan på, och påverkan av, samhället har diskuterats sedan radions första 

sändning. Vi lever numera i en medial värld med större tillgång till information än någonsin 

tidigare. Detta informationsflöde från sociala medier likväl som från nyhetsmedier 

konkurrerar konstant om vår uppmärksamhet, vilket gör att medier i större grad än tidigare 

anpassar sitt innehåll för att skapa kontakt med läsare och medborgare. Vad som tillåts att 

finnas på mediernas dagordning och vad som sedan förmedlas ut till publiken skapas av och 

skapar samhällets diskurser (Strömbäck, 2014, s. 101). 

 

2.2.1 Historia 

Den historiska utvecklingen av mediesystemet i Sverige grundas i stor del i utvecklandet av 

public service (Hallin & Mancini, 2004, s. 68). Public service är radio och tv som produceras 

och sänds i allmänhetens tjänst. I Sverige är det Sveriges Radio (SR), Sveriges Television 

(SVT) och Utbildningsradion (UR) som går under begreppet public service och dessa tre ägs 

av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR AB. Den viktigaste regeln för public service är 

att de ska vara opartiska, politiskt obundna och sakliga i sin rapportering (Sveriges Radio, 

2013). Utöver dessa tre grundpelare finns det universella drag som associeras med public 

service. Några av dessa universella drag är beaktande av minoriteter, tillgänglighet för alla, 

mångfaldiga intressen och åsikter, och en distans till makteliter samt andra socioekonomiska 

grupper och intressenter (Tracey, 1998 refererad i Nord, 2012, s. 85).  
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När public service först lanserades under första halvan av 1900-talet fick de ofta ett monopol 

på nyhetssändningar eftersom de ansågs ha ett särskilt ansvar för att nå ut till de olika 

minoriteterna. På 1980-talet började monopolet ifrågasättas och en debatt skapades. De 

kommersiella aktörerna började konkurrera med public service-medierna. Monopolet 

avskaffades till slut och en konkurrensmarknad skapades. Det ska tilläggas att detta främst 

gäller Sverige och andra delar av Västeuropa. I andra delar av världen har public service en 

central roll i samhället, och i stater som Nordkorea är public service den enda 

informationskällan (Jönsson, 2015, s. 373–385).  

 

2.2.2 Undersökningar och publikstatistik 
SR och SVT gör årligen en undersökning för hur deras sändningar och produktioner mottas i 

Sverige och om de lyckas med sitt uppdrag med att sända ut material i allmänhetens tjänst. 

Undersökningen presenteras i en rapport som lämnas in till Kulturdepartementet och 

Myndigheten för press, radio och tv (Sveriges Radio, 2018; Sveriges Television, 2018). 

 

SR:s senaste rapport (2018) visar att 71 procent av svenskarna har ett förtroende för innehållet 

som SR publicerar och den siffran har varit stabil sedan en lång tid tillbaka. Under ett 

genomsnittligt dygn visade mätningar att 54,1 procent av personer i åldern 12–79 år lyssnade 

på SR:s linjära sändningar. Det blir i antal cirka 4,4 miljoner människor. Under en 

genomsnittlig vecka för samma ålderskategori gick siffran upp till 78,3 procent, 7,1 miljoner 

människor, för deras linjära sändningar (Sveriges Radio, 2018).  

 

SVT mätte 2018 att 68 procent av Sveriges befolkning i ålderskategorin 16–79 år anser att 

SVT har ett stort värde för samhället. 84 procent av samma kategori anser att SVT:s program 

är trovärdiga och 87 % anser att de är informerande. Räckvidden för andra halvåret under 

2018 i ålderskategorin 16–79 år var 82 procent per vecka och det är fortfarande det linjära tv-

tittandet som är populärast (Sveriges Television, 2018). 

 

Siffrorna som SR och SVT redovisar är höga. De håller kvar vid att vara en pålitlig, säker och 

förtroendeingivare stöttepelare för Sveriges medborgare, och det har de varit sedan radion 

kom på 1920-talet där den spelade en stor och betydelsefull roll under bland annat andra 
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världskriget. SR och SVT har ett stort uppdrag och tack vare siffrorna som de redovisar kan vi 

se att de är en viktig samhällsfunktion med mycket makt. 

 

2.2.3 SR och SVT:s redaktioner 

Public service-bolagens redaktioner har ett nära samarbete med varandra. Erik Fichtelius 

(2008), bl. a. tidigare ansvarig utgivare på Ekot, menar att inom public services 

nyhetsrapportering finns det globala i det lokala. För att en händelse ska förmedlas på en 

nationell nivå måste de lokala journalisterna informera om detta till de regionala och 

nationella redaktionerna. Ofta är även lokala journalister även anställda som nationella 

reportrar av Stockholmsredaktionen för att säkerställa att lokala händelser uppmärksammas i 

nationella sammanhang (Fichtelius, 2008). 

 

2.3 Sameradion & SVT Sápmi 

Sameradion & SVT Sápmi är en egen enhet under Sveriges Radio (SR) och Sveriges 

Television (SVT), och sänder nyheter via radio och tv på fyra olika språk: nordsamiska, 

sydsamiska, lulesamiska, och svenska. Programmen fokuserar på samerelaterade ämnen och 

har som syfte att informera, utbilda och underhålla lyssnare och tittare med utgångspunkt i 

Sápmi och samiska intressen (Sameradion & SVT Sápmi, 2010). 

 

År 1952 sändes det första samiska radioprogrammet i Sverige. Det utgick från Sundsvall och 

var på svenska men tog upp samiska ämnen och det samiska språket. Det tog tretton år innan 

det första radioprogrammet på samiska sändes. Sändningarna utgick från Luleå och täckte 

hela Sápmi (Sameradion & SVT Sápmi, 2010). Sameradion har ett brett programutbud och 

sänder allt från barnradio till program om politik. Innehållet i programmen har fokus på det 

samiska samhället men även andra urfolkssamhällen i världen (Sveriges Radio, 2018). 

 

Sameradion har ett nära samarbete med Norges motsvarighet NRK Sápmi och Finlands 

motsvarighet YLE Sápmi. Av Sameradions 24 sändningstimmar om dygnet sänder de två 

timmar gemensamt med NRK Sápmi (Sameradion & SVT Sápmi, 2010).  

 

Sameradion & SVT Sápmi har en gemensam webbplattform och text-tv-funktion (Sameradion 

& SVT Sápmi, 2010). Eftersom vi ämnar undersöka nyhetsrapportering i text, och inte i 
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nyhetsprogram, kommer vi i denna studie att se Sameradion & SVT Sápmi som en gemensam 

enhet för att de tillsammans ansvarar för sin webbjournalistik. 

 

2.4 Girjasmålet 

2.4.1 Bakgrund till stämningsansökan 

Under alla tider har staten ansett att samerna har en särskild rätt till jakten och fisket tack vare 

sin urfolksstatus, men under mitten av 1970-talet utvecklades jakt till en stor fritidsaktivitet i 

Sverige och främst i de nordliga delarna av landet. På grund av att antalet jägare ökade, så 

ökade också efterfrågan på jaktmarker. För att kunna svara på jägarnas efterfrågan tog staten 

beslutet att öppna jaktmarker som samer brukade för allmänheten och samernas särskilda 

jakträtter prioriterades bort. Staten valde att kalla detta för “dubbel jakträtt” eftersom samerna 

och staten skulle dela på rättigheterna. Trots att det är staten som äger marken så anser Girjas 

sameby att de har ensamrätt och äganderätt till jakt- och fiskerättigheterna (Samiskt 

informationscentrum, 2015). 

 

Girjas sameby grundar sin ensamrätt och äganderätt till jakt- och fiskerättigheterna på 

urminnes hävd. Urminnes hävd är en juridisk term och innebär att exempelvis en person har 

använt mark sedan så långt tillbaka i tiden att det är svårt att fastställa tidpunkten till när 

personen fick rätt till marken (”Hävd”, u.å). I Girjas samebys fall har de arbetat med 

renskötsel på marken samt jagat och fiskat en lång tid tillbaka.  

 

Stämningsansökan gentemot svenska staten i jakt- och fiskerättighetsfrågan lämnades in av 

Girjas sameby tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund (SSR) den 11 maj 2009 till 

Gällivare tingsrätt. (Sameradion & SVT Sápmi, 2018a). 

 

2.4.2 Tingsrätten  
Den 25 maj 2015 inleddes den första rättegången i Gällivare tingsrätt. Innan rättegången 

öppnade begärde staten att tingsrätten skulle avvisa samebyns stämningsansökan. Staten 

menade att en sameby inte kan föra sina medlemmars talan inför rätten när det gäller deras 

enskilda rättigheter, men tingsrätten valde att avvisa statens begäran (Samiskt 

informationscentrum, 2016).  
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Statens företrädare fick medial uppmärksamhet för sitt agerande i rätten. Företrädarna var 

tydliga med att de inte tog hänsyn till samernas särskilda rättigheter som ett urfolk i den här 

rättsprocessen. Den historiskt nedvärderade termen ’lapp’1 användes också av statens 

företrädare när de talade om samer som ägnar sig åt renskötsel. Valet av termen fick många 

negativa reaktioner i medierna, men också av åhörare i rättssalen och samer (Samiskt 

informationscentrum, 2016).  

 

Tingsrätten meddelade domen den 3 februari 2016 och domen löd: 

 
Tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på 

småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 

och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har 

rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på Girjas samebys 

område (Sameradion & SVT Sápmi, 2016). 

 

Staten valde att överklaga domen till hovrätten (Sameradion & SVT Sápmi, 2016a). 

 

2.4.3 Hovrätten 

Efter statens överklagan öppnades rättegången upp igen i hovrätten den 6 november 2017. 

Staten menade på att samebyn inte kunde grunda sin stämning på urminnes hävd eftersom 

området de vill ha ensamrätt till är för stort. På grund av detta så kan inte Girjas få ensamrätt 

över jakt- och fiskerättigheterna (Sameradion & SVT Sápmi, 2017a). Girjas fortsätter däremot 

att hänvisa till urminnes hävd för att få ensamrätt till jakt- och fiskerättigheterna på området.  

 

Hovrätten var tydliga med att understryka att begreppen ’lapp’ och ’same’ som användes av 

statens företrädare under rättegången i tingsrätten inte är synonymer. Det är nedsättande mot 

samer att använda det förstnämnda begreppet, och detta särskilt när användaren representerar 

en rättsstat (Sameradion & SVT Sápmi, 2017b).  

 

Domen meddelades den 23 januari 2018 och löd:  

 

 
1 Vi, författarna, är medvetna om hur ’lapp’ används som rasistiskt uttryck mot samer. I och med att Sameradion 
& SVT Sápmi samt Samiskt Informationscentrum själva inte censurerar ordet när ordet måste användas, skrivs 
ordet ut i denna uppsats. Det kommer endast att användas i samband med problematiken i att använda ordet. 
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1. Hovrätten ändrar på det sättet tingsrättens domslut att hovrätten a. fastställer att 

Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom 

samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte i 

egenskap av fastighetsägare får upplåta rätt till jakt efter småvilt eller rätt till fiske 

inom området, samt b. ogillar Girjas samebys yrkande om rätt att utan statens 

samtycke upplåta rätt till jakt efter småvilt och rätt till fiske inom samebyns område 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2018b).  

 

Trots att domen kan uppfattas som en vinst för Girjas sameby så valde båda parterna att 

överklaga domen på grund av dess tvetydighet (Sameradion & SVT Sápmi, 2018b).  

 

2.4.4 Högsta domstolen  
Den 2 september öppnades rättegången i Högsta domstolen. Rättegången planerades pågå i 

sex veckor med arton förhandlingsdagar och två reservationsdagar (Sameradion & SVT 

Sápmi, 2019a). 

 

Girjas advokat Peter Danowsky lade, under rättegången, fram att det är viktigt för domaren att 

ha i åtanke att samerna har använt marken på området under en lång tid och därför bör de ha 

ensamrätt till jakt- och fiskerättigheterna. Statens främsta argument till varför de ska ha rätt 

till att besluta om jakt- och fiskerättigheterna är deras äganderätt till marken som tvisten 

handlar om (Sameradion & SVT Sápmi, 2019b).  

 

I både tingsrätten och hovrätten fick statens företrädare hård kritik i media av både samer och 

forskare för sin användning av begreppet ’lapp’. Under sin framställan i Högsta domstolen 

valde de istället att använda ’nomad’ eller ’renskötare’ när de talade om renskötande samer 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2019c). Trots begreppsändringen fick staten hård kritik för ett 

annat uttalande när de under sin framställan talade om arbetet med renbeteslagen som kom 

1886. De valde att citera justitierådet och domare i Högsta domstolen Knut Olivecrona från 

1884 som uttalade sig såhär: 

 

De folkstammar vilka icke vilja lämna nomadlivet måste med nödvändighet stanna på 

en lägre kulturgrad och giva vika för de mera civiliserade bofasta stammarna, innan de 

efter ett tynande liv utdö (Utdrag från Olivecronas yttrande från 1884, refererad i 

Sameradion & SVT Sápmi, 2019b). 
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Både Girjas sameby och Eivind Torp, juridisk expert för Sameradion & SVT Sápmi, menar 

att citatet har en rasistisk prägel och de är kritiska till statens användning av det (Sameradion 

& SVT Sápmi, 2019b).  

 

Förhandlingarna avslutades den 8 oktober 2019 (Sveriges Radio, 2019).  

 

2.4.5 Domen 

Den 23 januari 2020 meddelade Högsta domstolen att Girjas sameby vann mot svenska staten. 

Girjas har ensamrätt till jakt och fisket på sina marker och Högsta domstolen hänvisar till 

urminnes hävd som Girjas grundade sin stämningsansökan på (Sameradion & SVT Sápmi, 

2020).  
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3. Forskningsöversikt 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om minoriteter i media, samer i media, public service,   

 

3.1 Minoriteter i media 

Medieforskning med fokus på etnicitet och minoriteter fick en ny inriktning på 1970-talet i 

Sverige. En studie som blev uppmärksammad var Invandrarutredningen från 1974 som 

kritiserade Sveriges Radio för att ha otillräckliga programutbud för minoriteter. Detta 

bedömdes som mycket negativt eftersom public service publicerar innehåll i allmänhetens 

tjänst. Även bristen på minoritetsjournalister togs upp. Efter utredningen utvecklade och 

erbjöd Sveriges Radio nya program på andra språk än svenska (Graf, 2019, s. 313). 

 

Den senaste tidens forskning har genomförts med hjälp av innehållsanalyser. Resultatet har 

visat att rapportering kring etnicitet har ökat år för år. Det centrala i rapporteringen är dock 

invandring och invandrarfientlighet snarare än minoriteter som till exempel samer och romer. 

En skillnad mellan kommersiell media och public service noterades också. Invandrare 

framstod som offer eller som ett problem inom de kommersiella aktörerna, medan de inom 

public service beskrivs som en självklar del av det svenska samhället (Runcis, 2001, s. 63).  

 

Heike Graf (2019, s. 314). påpekar att forskningen gällande minoriteternas medier inte är 

någonting som prioriteras särskilt högt, utan fokus läggs på majoritetsmedierna. 

 

3.2 Samepolitisk journalistik i Sverige och Norge 

I juni 2018 publicerades en studie (Skogerbø, Josefsen & Fjellström, 2018) med syfte att 

kartlägga samernas politiska journalistik och jämföra norsk- och svensk-samiska medier 

under public service. I deras intervjuer med NRK och SVT påvisar de att den norsk-samiska 

inställningen till nyhetsrapportering innebar att fokusera på den språkliga förståelsen genom 

att bedriva nyhetsrapportering på endast de samiska språken. Den svensk-samiska 

inställningen till nyhetsrapportering grundade sig i att nå fler medborgare med mer kritisk 

journalistik snarare än att producera text och radio på enbart samiska. Norsk public service 

prioriterade lingvistisk vitalisering och en samisk arena. Svensk public service prioriterade 

kulturell vitalisering och geografisk spridning (Skogerbø, Josefsen & Fjellström, 2018, s. 

1004).  
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Utöver att jämföra skillnaden i nyhetsbevakning mellan samemedier i Sverige och Norge kom 

de fram till ny forskning inom minoritetsjournalistik. Den samiska journalistikens täckning 

påverkas av ekonomiska och mänskliga resurser, de stora distanserna mellan samebyar och en 

publik som är splittrad över hela landet, vilket är faktorer som även påverkar de nationella 

mediernas spridning. Men vad som är specifikt för minoritetsmedier är att produktionen av 

samiska nyheter även påverkas av den centrala redaktionens institutionella ramverk och 

samernas sociala status i majoritetssamhället. Skogerbø, Josefsen och Fjellström (2018, s. 

1005) menar att samepolitisk journalistik måste utmana public services samhällsuppdrag och 

neutralitet för att förändra de existerande ramverken inom journalistik, och därmed även 

förändra den sociala ojämställdheten. 

 

3.3 Minoritetsmedier världen över 

Lia Markelin (2017) håller med om att samepolitisk journalistik har ett annorlunda 

samhällsuppdrag än nationell public service. Ur intervjuer med The World Indigenous 

Television Broadcasting Network (WITBN) jämför Markelin minoritetsmedier i olika länder 

och utforskar deras olika syn på journalistik och journalistikens ansvar. Markelin (2017), och 

flera av hennes respondenter, menar att minoritetsmedier är ett effektivt sätt att berättiga och 

frigöra minoriteternas röster som historiskt inte fått höras i riksmedia. Minoritetsmedia är 

därför ett viktigt element i ett funktionellt samhälle och en levande demokrati. 

 

Att ursprungsbefolkningen i ett land som Sverige har ett utökat samhällsansvar att utbilda och 

informera medborgarna om samepolitiska frågor ses av vissa forskare som att de inte bedriver 

en tillräckligt objektiv journalistik. Markelin (2017) poängterar att minoriteter behöver 

rapportera om samhällsfrågor på ett enskilt sätt, just för att kunna kritisera majoriteten och få 

en plats i mediesamhället. 

 

3.4 Lokaljournalistik och nationell nyhetsbevakning 

Institutet för mediestudier kartlade 2015 var Sveriges journalister bor i landet (Truedson, 

2015). Resultatet visar att tre av tio journalister bor i Stockholms stad, och att nästan hälften 

bor i Stockholms län. I 268 av 290 kommuner bor det färre journalister än det skulle vara 

utifrån en geografisk spridning som är representativ för Sveriges befolkning (Ekberg, Finnäs, 
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Wallentin, & Hansson, 2015, s. 17). Denna snedfördelning av journalister mellan och inom 

städer beskrivs i studien utifrån många aspekter och medför även olika konsekvenser för 

journalistiken, publiken, och yrkeskåren (Truedson, 2015, s. 7–9). 

 

Ekberg (2015) menar att det geografiska avståndet mellan journalist och händelse även skapar 

ett psykologiskt och socialt avstånd. Detta ter sig i att rapportering om viktiga händelser 

uteblir på grund av distansen till journalist och redaktion. Men, en närhet till händelser kan 

innebära en partisk skildring och uteblivandet av andra stora händelser i rapporteringen. I 

detta avseende är avståndet även av vikt för publiken. En journalists distans till en händelse 

visar sig ofta i dennes texter, vilket leder till att gestaltningen som journalisten skapar skiljer 

sig från läsarnas verklighet (Ekberg, 2015, s. 32). Denna polarisering underminerar mediernas 

legitimitet (Wiik, 2015, s. 95).  

 

3.5 Samernas rättigheter och politiska hinder 

Under 2000-talet har flertalet nationella och globala insatser för världens 

ursprungsbefolkningar etablerats. Lars-Anders Bær (2005) skriver att urfolkens rättigheter 

börjar att erkännas i större utsträckning internationellt, men uppmärksammar att det 

fortfarande finns hinder för samerna, Europas enda urfolk, att nå jämlikhet i de nordiska 

länderna. I synnerhet beskriver han hur Sveriges samer inte får tillräckligt stöd från svenska 

staten i samepolitiska frågor och att avsaknaden av stödet kan leda till juridiska 

ställningstaganden: 

The failure of Swedish State to recognize the rule of law leaves the Sámi people with 

no other way than to enforce its rights in a court of law. However, the Sámi people have 

very few opportunities to do so, since court proceedings are costly, and the Swedish 

society has confiscated most of its resources. This is indeed a catch-22 situation. (Bær, 

2005, s. 267) 

Bær menar att detta är ett resultat av Sveriges koloniala förflutna och att den informella 

processen för att avkolonisera Sápmi är en långsam process som kräver påtryckningar på 

svenska staten. I och med att det finns en internationell agenda där stater och organisationer 

vill ge särskilda rättigheter till världens urfolk ser Bær (2005) en trend i utvecklingsarbetet 

och en förhoppning om att samerna kommer att få fler rättigheter i Sverige. 
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3.6 Forskning inom public service  

Historia, organisationer och digitalisering är några områden som det har studerats om inom 

forskningsfältet för public service. Den delen som har bidragit mest till dagens resultat är den 

historiska etappen. Etappen delas in i tre delar: monopolfasen, konkurrensfasen och 

kommersialiserings/globalfasen. Bara genom att kolla på de tre faserna så kan man se hur 

forskningen har utvecklats med tidens gång (Moe & Syvertsen, 2007, s. 149). 

 

Anna Edin och Kristina Widestedt (2002), medieforskare vid Högskolan i Gävle och 

Stockholms universitet, har undersökt vem public service riktar sig till och hur stor roll den 

spelar i samhället. Författarna till studien har specifikt studerat SVT. Edin och Widestedt 

(2002) skriver att alla människor behöver få ta del av public service. Det har ingen betydelse 

vilken ekonomisk, politisk eller social bakgrund du har. Public service ska vara för alla 

medborgare (s. 62). Detta är dock det som tolkas ur SVT:s egna officiella dokument. 

Författarna menar att SVT inte alls är särskilt inkluderande som de själva beskriver sig vara. I 

de programpolitiska dokumenten finns en etnisk hierarki av programutbud. Högst upp på 

listan kommer svenskar och fortsätter med samer, finlandssvenskar, tornedalingar, romer, 

judar och ”mångkultur” (2002, s. 62). Edin och Widestedt (2002) påpekar att den hierarkiska 

rangordningen är problematisk och visar på en vit överlägsenhet. SVT bidrar inte medvetet till 

den vita överlägsenheten utan det handlar om historia och kultur. Författarna diskuterar vidare 

att den vita dominansen måste kommer upp till ytan och diskuteras mer: ”Var går egentligen 

gränsen mellan en nationell och en nationalistisk public service-television?” (Edin & 

Widestedt, 2002, sid. 63).  

 

Håkon Larsen (2014) presenterar i sin studie en diskursanalys av hur de svenska och norska 

public service-medierna SVT och NRK positionerar sig i 2000-talets nya globala och digitala 

medielandskap. Larsen (2014) redovisar att SVT:s främsta sätt att legitimera sig själva på är 

genom att fokusera diskursen på ekonomisk globalisering och att ett koncentrerat ägarskap 

över de kommersiella medierna leder till ett homogent medieutbud, vilket SVT anser är 

problematiskt. Genom att göra denna strukturella motsättning antyder SVT att public service-

medierna erbjuder ett utbud med större bredd och högre kvalitet än de kommersiella medierna 

(Larsen, 2014, s. 72). Larsen (2014, s. 65) presenterar även i sin studie att public service-

medierna fortsatt är viktiga samhällsaktörer i Sverige och Norge i att skapa demokratiska 

samhällsvärderingar och att upprätthålla en gemensam kultur i länderna. Globaliseringen och 
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digitaliseringen har påverkat sättet som SVT och NRK förmedlar sitt innehåll på, eftersom de 

har anpassat sig till att bedriva ”on-demand media consumption” (Larsen, 2014, s. 66) i och 

med deras playtjänster. Men, Larsen (2014, s. 73–74) menar att så länge innehållet är av hög 

kvalitet, har public service-medierna en viktig roll och hög legitimitet även på de nya 

medieplattformarna.  
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt följer studiens teoretiska förankring som delas upp i sex avsnitt: dagordningsteorin, 

medielogik, medieskugga, nyhetsvärde och nyhetsurval, postkolonialistisk teori, och kritisk 

diskursanalys. Nedan följer en beskrivning av och motivering för dessa teorier. Detta ramverk 

används genomgående i studien med särskilt syfte i analys och diskussion av det empiriska materialet. 

Analysverktygen som grundas i det teoretiska ramverket presenteras i metodkapitlet. 

 

4.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin är en teori som avser att förklara hur och varför det mediala utrymmet ser 

olika ut i olika medier, och varför vissa nyheter anses vara viktigare än andra i samhället. 

Enligt denna teori finns det ett direkt kausalt samband mellan de frågor som får 

uppmärksamhet i media och vad medborgare anser vara viktiga frågor. Detta samband finns 

eftersom medierna har en dagordningsfunktion, vilket menas den praktiska funktionen som 

medierna har genom att de organiserar och speglar samhället. Denna funktion ger vidare en 

dagordningsmakt eftersom medierna organiserar samhället ger detta medierna makt och 

inflytande över hur samhället organiseras och vilka frågor som prioriteras i samhällsdebatten. 

Genom en prioritetsöverföring har medierna påverkan på den politiska opinionen i samhället 

(Strömbäck, 2014, s. 101). Hur media påverkar medborgarna är en del av dagordningsteorins 

första nivå, och är den nivån som vi främst kommer utgå från i denna studie.  

 

Dagordningsteorin bygger på en studie gjord på 1970-talet av Maxwell E. McCombs och 

Donald L. Shaw där de myntar begreppet och hypotesen ”agenda-setting theory” (McCombs 

& Shaw, 1972). Vidare studier av McCombs, och andra journalistikforskare, visar att 

dagordningsteorin är fortsatt relevant i nutida kontext och medielandskap (Merritt & 

McCombs, 2004; Heider, McCombs & Poindexter, 2005). I och med massmedias digitala och 

tekniska utveckling kan det argumenteras att massmedia i dag har en ännu större 

dagordningsmakt än under 1970-talet, vilket medför ett större socialt ansvar över innehållet 

som publiceras. Merritt och McCombs (2004) skriver i sin bok om PR- och politisk 

journalistik att: 

News media need to be creative watchdogs and agenda setters scanning the horizon for 

the gaps in current public life. Part of this larger watchdog role is functioning as social 

radar, not just a chronicler of what government and other institutions are doing right 

now, whether good or bad. This means discovering the concerns of citizens and 
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defining what the public needs to know in very expansive terms (Merritt & McCombs, 

2004, s. 53). 

Merritt och McCombs (2004) främsta slutsats är att eftersom journalistik är så väl integrerat i 

en demokrati går det att kräva ett demokratiskt ansvar av medierna i fråga om nyhetsutbud 

och gestaltning. 

 

Strömbäck (2014, s. 131) understryker vikten av att förstå att journalistik inte är direkt 

synonymt med medier. Journalistik är en specifik form av medieinnehåll, men kan inte 

jämställas med alla mediers samtliga organisatoriska och/eller tekniska sidor. Samtidigt har 

journalistik ett särskilt ansvar i samhället och särskild påverkan på publiken som skiljer sig 

från andra typer av medier. Därför kommer denna studie använda dagordningsteorin utifrån 

nyhetsmediernas makt specifikt, och inte utgå från alla mediers makt generellt (Strömbäck, 

2014, s. 131). 

 

4.2 Medielogik 

Begreppet medielogik kommer ursprungligen från sociologerna David Altheide och Robert 

Snow (1979). Medielogik innebär att ett mediums innehåll formas efter mediets format. 

Exempelvis förklarar medielogiken varför nyheter med mycket visuellt material har större 

chans att synas i tv-sändningar än nyheter med mindre visuellt material. Detta kan leda till att 

vi människor försöker anpassa samhället efter mediers format för att vinna uppmärksamhet 

och därmed öka sitt nyhetsvärde. Mediernas format påverkas främst av redaktionernas 

organisering. Redaktionens storlek, publik och journalister är därmed viktiga komponenter i 

nyhetsurvalet. Detta innebär att olika redaktioner rapporterar om olika nyheter och beskriver 

händelserna utifrån olika perspektiv (Strömbäck, 2019, 178–179). 

 

Teorin om medielogik är högst relevant för förståelsen av vad som blir nyheter och inte 

(Strömbäck, 2019, 177–179). Den används i denna studie som ett komplement till 

dagordningsteorin för att möjliggöra ett bredare perspektiv som inkluderar 

nyhetsrapportering. 
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4.3 Medieskugga 

Lars Nord och Gunnar Nygren (2002) skriver i sin bok Medieskugga om just fenomenet 

medieskugga. Fenomenet uppstår när rapporteringen från ett visst område är nästintill 

obefintlig. Medieskugga kan också handla om att innehållet från rapporteringen är ensidig och 

orättvis. Just boken handlar om mediekonsumtionen och bevakningen av Storstockholm, men 

det går att applicera fenomenet på andra städer och områden. 

 

Två typer av medieskugga är centrala i boken: geografisk och social medieskugga. Områden 

som är mindre och inte sträcker sig inom medias bevakningsområden hamnar inom den 

geografiska medieskuggan. Detta är vanligt i de norra delarna av Sverige där avstånden 

mellan städer och samhällen kan vara stora och det är glesbefolkat. Social medieskugga är 

exempelvis Stockholms förorter drabbade av. Sveriges huvudstad står för många olika stora 

och sociala händelser. På grund av detta riktas fokus dit och rapporteringen från Bromma, 

Täby och Kista blir då minimala för de räknas in i området Storstockholm. När media 

rapporterar om förorterna till Stockholm är det till stor del fokus på kriminalitet och negativa 

händelser (Nord & Nygren, 2002, s. 27–34). 

 

4.4 Nyhetsvärde och nyhetsurval 

En händelses nyhetsvärde kan definieras på flera olika sätt. Enligt Håkan Hvitfelt (1985), som 

skrev en grundläggande rapport om nyhetsvärde i svenska dags- och kvällstidningar, finns det 

tio dimensioner som påverkar sannolikheten för att en händelse blir en nyhet: 

 
1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor, 

2. och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd, 

3. till händelser och förhållanden, 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner, 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt, 

7. men är viktiga och relevanta,  

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

9. har negativa inslag, 

10. och har elitpersoner som källor (Hvitfelt, 1985, s. 18). 
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Dessa egenskaper är de grundläggande faktorer som Hvitfelt (1985) fann i sin studie, och 

dessa dimensioner är än i dag relevanta för journalistikforskningen. 

 

Nyhetsvärdet är en av två väsentliga delar i hur en nyhet blir till. Den andra delen berör 

nyhetsurvalet. Nyhetsurvalet påverkas främst av nyhetsmedierna och deras redaktionella 

beslut. För att en händelse ska bli en nyhet måste den ha ett högt nyhetsvärde, men för att den 

ska förmedlas måste den också publiceras och distribueras på så sätt att allmänheten kan ta 

del av den. Det som i sin tur påverkar nyhetsurvalet är nyheternas innehåll och nyheternas 

form (Ghersetti, 2012, s. 212). 

 

Nyheternas innehåll berör själva händelsens relevans för allmänheten och är starkt kopplat 

med nyhetsvärdet. Formen påverkas av fler dimensioner. Exempelvis grundas det i hur ofta, 

på vilket sätt, och i vilka sammanhang som nyhetsmediet publicerar sina artiklar. Tidningar 

har även en begränsning i utrymme vilket elektroniska medier inte har på samma sätt. Där 

begränsas nyhetsurvalet oftare av tid och resurser (Ghersetti, 2012, s. 214). 

 

4.5 Postkolonialistisk teori 

Postkolonialism är en bred och heterogen teori med avsikt att problematisera den 

västerländska koloniserade synen på samhället och uppmärksamma relationen mellan 

historisk kolonisering och nutida diskriminering. Den syftar till att synliggöra naturen och 

ärvandet av maktrelationer ur kolonialismen, och deras fortlöpande påverkan i vårt alltmer 

globala samhälle (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 1998).  

 

På grund av att denna teori tillämpas på många olika forskningsområden, av olika forskare, 

och i olika sammanhang finns det många definitioner av vad postkolonialistisk teori är 

(Loomba, 2008). Själva begreppet ’postkolonial’ har kritiserats för att begreppet kan insinuera 

kolonialismens slut och att samhällsproblem som grundas i kolonialismen inte längre finns. 

Vi utgår därmed från Jorge de Alvas definition som innebär att: ”postkolonialismen (…) 

måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens 

följdverkningar” (Loomba, 2008, s. 26), och inte att dagens samhälle är postkolonialt. 

 

Det postkoloniala perspektivet är valt för att fokusera tolkningen av resultatet utifrån ett 

maktperspektiv mellan en minoritets- och majoritetsbefolkning. Denna teori är särskilt 
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intressant i och med att Sveriges koloniala historia ligger till grund för rättegången vi 

analyserar. Foucaults (2008) teorier om makt och diskurser används för att definiera vår 

användning av postkolonialistisk teori. 

 

4.6 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en teori och metod som påvisar maktstrukturer och -förhållanden i 

samhället utifrån analyser av texter. Inriktningen, som går under kritisk teori, introducerades 

av Norman Fairclough i slutet på 1980-talet. I Media Discourse (1995) beskriver Fairclough 

den kritiska diskursanalysens betydelse i mediala kontexter. Det finns tre dimensioner att utgå 

från när en kritisk diskursanalys ska genomföras: text, diskursiv praktik och social praktik 

(Bergström & Boréus, 2012). Den första dimensionen, text, utgår från lingvistiken. Hur en 

text produceras och konsumeras beskrivs med hjälp av den diskursiva praktiken och den 

sociala praktiken syftar på ideologin i samhället (Bergström & Boréus, 2012, s. 375). Vi 

kommer att använda oss av diskursiv praktik och social praktik i vår analys.  

 

En diskurs är en social praktik som konstruerar och konstrueras av samhället. Det består av tre 

huvudkomponenter: tid, text, och kontext. En diskurs är därmed ett tecken på underliggande 

ideologier i samhället i en viss epok. Hur vi pratar om någonting beskriver samhällets 

värderingar under den epoken, och samhällets värderingar påverkar i sin tur hur ett fenomen 

beskrivs. Det är ett dialektalt samband där alla tre komponenter samverkar med och påverkar 

varandra (Fairclough, 1995, s. 34). 

 

Michel Foucaults teorier om diskurser grundar sig i många fall i det postkoloniala tänket. I 

Diskursernas kamp (2008) beskriver Foucault hur diskurser opererar i samhället. Han menar 

att diskurser inte endast finns i manifesta ordval och tonval, utan lika väl i latenta uttryck som 

vad som inte sägs, attityder, eller beteendemönster. 

 

Diskurser behöver inte heller utgå från polära motsättningar mellan två grupper i samhället, 

utan själva existensen av en diskurs utgår från en maktrelation. Att en överlägsen grupp anses 

verka för en underlägsen grupp i vissa anseenden betyder inte att de är i en jämställd relation i 

samtliga aspekter. En grundläggande del i Foucaults (2008, s. 181) teorier om makt är att de 

som utsätts för makten deltar i diskursen och därmed även reproducerar den. De överlägsna 

har makten för att de underlägsna accepterar maktfördelningen.  
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Denna teoretiska utgångspunkt kommer att användas för att komplettera den postkoloniala 

teorin och fokusera perspektivet på maktrelationer och dess diskurser.  
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5. Metod och urval 
 
Detta kapitel ämnar presentera vår valda urvals- och insamlingsmetod till vår studie. Vår valda 

analysmetod med tillhörande analysverktyg tas också upp samt vad som gör att vår studie har hög 

reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Urval och insamling 

Retriever Mediearkiv är vald databas för att samla in artiklar från våra valda källor. Retriever 

valdes för att det är Nordens största digitala nyhetsarkiv. De sex medierna vi valt att analysera 

ämnar inkludera public service på lokal, regional och nationell nivå utifrån public services 

svenska respektive samiska nyhetsrapportering online. De valda medierna är: 

• Sameradion & SVT Sápmi 

• Sveriges Radio (SR) 

• SVT Nyheter 

• SR Norrbotten 

• SVT Nyheter Norrbotten 

  

Eftersom Sameradion & SVT Sápmi (benämnt på Retriever som: SVT Ođđasat) har ett 

gemensamt ansvar för nyhetsrapporteringen vill vi utöver SVT Nyheter även analysera SR för 

att kunna jämföra den samiska och svenska rapporteringen. 

 

Samtliga artiklar, exklusive bortfall, kommer att användas för en kvantitativ analys. Eftersom 

syftet är att analysera det mediala utrymmet anser vi att det är väsentligt att inkludera så 

många artiklar som möjligt i studien istället för att analysera ett urval av materialet. 

 

För att säkerställa att så många artiklar om Girjasmålet som möjligt inkluderas under vår 

valda tidsperiod användes ”Girjas*” som sökord i Retriever. I och med att Girjasmålet har 

refererats till på flera olika sätt, som exempelvis ”Girjasförhandlingarna”, ville vi med 

trunkeringen inkludera alla artiklar som på något sätt kopplas med Girjas sameby. På grund 

av vår användning av asterisken kom ett flertal artiklar som inte rörde Girjasmålet med i 

sökningen. Dessa totalt 121 artiklar från samtliga nyhetskällor är kategoriserade som bortfall 

och kommer inte att analyseras i denna studie.  
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Eftersom vi vill se hur mediebevakningen sett ut under Girjasmålet har vi valt att analysera 

texter från 25 maj 2015 – 31 oktober 2019. Sökperioden innefattar tingsrättens öppnande 25 

maj 2015 till och med Högsta domstolens avslutande 8 oktober 2019. I vår förundersökning 

fann vi få texter inför första rättegången, men flertalet texter efter Högsta domstolens sista 

session. Därför vill vi inkludera texter som skrivits till och med 31 oktober 2019, men 

exkluderar artiklar inför tingsrättens öppnande. 

 

Totalt antal insamlade texter är 527 varav 406 inkluderas i studien. I bortfallet innefattas 

texter som inte har något fokus på Girjasmålet, eftersom det inte är intressant för vår studie, 

samt 27 texter på samiska, i och med att vi inte behärskar samiska och att det inte finns en 

översättningsfunktion på sidan. Texter som analyseras är därmed texter som: 1. är skrivna på 

svenska, och 2. har något fokus på Girjasmålet. Texter som uppfyller dessa krav inkluderas i 

materialet, men räknas som bortfall i de kategorier som inte kan tillämpas på texten. 

Exempelvis en artikel som har ett stort fokus kring Girjasmålet men inte citerar någon 

kategoriseras som bortfall i kategorin ’Vem citeras?’, men inkluderas i statistik om graden av 

fokusering på målet. 

 

Det är endast texterna i artiklarna som analyseras i denna studie. De artiklar som har en 

videolänk eller ett ljudklipp inbäddat analyseras endast utifrån vad som står skrivet i text. 

Innehållet i video- eller ljudfiler analyseras inte.  

 

Girjasmålet som fallstudie är valt för att det är en tioårig lång rättsprocess som har kommit till 

Högsta domstolen och ett mångmiljonbelopp i rättegångskostnader står på spel (Sameradion 

& SVT Sápmi, 2019d). Utifrån dessa aspekter är Girjasmålet av nyhetsvärde för både svenska 

och samiska medborgare.  

 

5.2 Analysmetod 
För vår kvantitativa innehållsanalys skapade vi ett analysschema med fem variabler och sex 

olika analysenheter. Våra analysenheter har fyra till fem underfrågor vardera för att våra 

variabelvärden ska bli så exakta som möjligt. Totalt lästes 527 texter och sattes in i 

underfrågornas celler. Detta ledde till att vi kunde skapa sex olika diagram med tydliga 

värden (se: bilaga 1). En del av analysen utgår från texter som publicerades under 
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rättegångarna och en del är baserad på det totala antalet artiklar som publicerades under 

2015–2019. 

 
Boken Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad skriver att en 

kvantitativ innehållsanalys är passande verktyg för att få fram empiri över hur frekvent en 

eller flera kategorier förekommer eller hur stort utrymme kategorin eller kategorierna får 

(Esiasson m.fl. 2017, s. 46–47, 198). Eftersom vår uppsats ämnar att bland annat undersöka 

hur stort utrymme Girjasmålet får i media så är den kvantitativa innehållsanalysmetoden 

relevant för vår studie. 

 

5.2.1 Definitioner för artiklar 

I vårt analysschema har vi sorterat in vårt material i olika kategorier baserat på vilken typ av 

text som har publicerats. Nedan presenterar vi våra definitioner som vi har utgått ifrån. 

 

Nyhetsartikel: En artikel ska enligt vår definition innehålla mer än 100 ord, en rubrik, ingress 

och brödtext.  

 

Notis: Vår definition av en notis är ett inlägg som har max 100 ord. 
 

Intervju: Vi definierar en intervju som en konversation med ett syfte. En journalist ställer 

frågor om det berörda ämnet till personen/personerna som blir intervjuade. Exempelvis har en 

intervju i vår studies fall handlat om att Matti Berg, ordförande för Girjas sameby, har blivit 

utfrågad vad han tycker om statens företrädares språkbruk under förhandlingarna i tingsrätten.  

 

Reportage: Ett reportage ska bygga på fyra grundläggande frågor: vad, vem, när och var? Den 

viktigaste biten är vad (Larsson, 2001, s. 89). Vad ska reportaget handla om? Reportagen är 

till skillnad från intervjun mycket mer personlig och har tillåtelse att vara skriven med ett 

personligt språk. Tidigare gavs ett exempel på hur en intervju med Matti Berg kunde se ut. 

Om det istället hade skrivits ett reportage om Matti Berg skulle den exempelvis innehålla mer 

bakgrundsfakta om honom, en beskrivning om miljön reportaget utspelar sig i och mer 

personliga frågor som inte bara handlar om hans syn på en specifik händelse under en 

domstolsförhandling.  
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5.2.2 Definitioner för analyskategorier 

Citering: Med citering menas faktiska citat eller referat till personer i texterna. Om 

exempelvis en text endast citerar eller refererar till en person för svenska statens räkning 

kodas den som att svenska staten citeras.  

 

Fokus: 

Vilket fokus har Girjasmålet i den valda texten? Om en text till exempel har rubriken ”Allt du 

behöver veta om Girjasmålet” har texten mycket fokus och om en annan text har rubriken 

”Jakt och fiske i Norrland” och det refereras till Girjasmålet i texten har den ett medelfokus.  

 

Fördel: 

Med fördel menar vi att en sida har kommit till tals oftare än den andra. Om exempelvis en 

part endast tar upp Girjas samebys åsikter kodas den att vara till Girjas fördel.  
 

Handling:  

Under insamlandet av texterna har fem olika teman identifierats. Dessa teman ligger till grund 

för hur vi kategoriserat artiklarnas handling: 

1. Diskurs 

a. Texten diskuterar språk. Till exempel när staten valde att kalla samer för 

lappar. 

2. Åsikter 

a. Personer tycker till om Girjasmålet. Exempelvis politiska partier och 

organisationer. 

3. Rättsprocessen  

a. Textens främsta handling rör rättegångarna eller innehåller uttalanden om 

juridiska frågor. 

4. Annat 

a. Girjasmålet nämns endast i en eller två meningar men texten har en helt annan 

handling. Exempelvis: ett reportage om den samiska artisten Sofia Jannoks 

musik. Jannok berättar om sin syn på Girjasmålet väldigt kortfattat. En 

kommentar om Girjasmålet finns med men texten handlar främst om musik.  

5. N/A Bortfall 
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a. Texter som innehåller ordet ”Girjas” men inte handlar om Girjasmålet över 

huvud taget har kommit med i sökningen och har inte räknats med i analysen. 

Till exempel: en artikel om provborrningar på Girjas samebys marker. Texten 

innehåller ”Girjas” men har ingenting med rättsmålet att göra.  

 

5.3 Analysverktyg 

Detta avsnitt avser att beskriva hur vi gått tillväga i tillämpningen av det teoretiska ramverket på det 

empiriska materialet. Här förklaras vilka analysverktyg som är valda för att kunna analysera 

resultatet. 

 

5.3.1 Dagordningsteori 

De begrepp som är centrala för analysen av empirin är dagordningsmakt och 

prioritetsöverföring. Dagordningsmakt är ett begrepp som förklarar den faktiska makten som 

en aktör har över dagordningen. Denna makt är ett resultat av aktörens dagordningsfunktion 

och dess prioritetsöverföring. Dagordningsmakten utövas först när en aktörs prioriteringar 

överförs till en annan grupp (Strömbäck, 2014, s. 101). I denna studie används begreppen för 

att förklara möjliga skillnader och likheter i nyhetsmediernas rapportering, men också för att 

förklara vikten av en inkluderande nyhetsrapportering av public service i samhället. 

 

Dagordningsteorins första nivå, vad media uppmärksammar (Strömbäck, 2014, s. 100), 

används i denna studie för att identifiera vad som uppmärksammas i de olika nyhetsmedierna. 

 

5.3.2 Postkolonialistisk teori 

Denna teori är studiens utgångspunkt och genomsyrar hela studien, från val av frågeställning 

till att finna intressanta värden i resultatet. Eftersom det finns fler regelbundna och definierade 

verktyg inom kritisk diskursanalys än i postkolonialistisk teori som kopplar till maktstrukturer 

och -skillnader i samhället, kommer dessa att kompensera postkolonialismens tvetydighet och 

olika definitioner. 
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5.3.3 Kritisk diskursanalys 

Den diskursiva praktiken 

Orders of discourse innefattar textens innehåll, diskurs, och textens form, genre. Denna faktor 

används för att analysera vad som kommuniceras och i vilket uttryck det befinner sig i, och 

hur dessa byggstenar förhåller sig till varandra. Exempelvis har en nyhetsartikel en annan 

form än en reklambild har, vilket gör de till två olika genrer. Genren ger olika förutsättningar 

för hur någonting kan formuleras. Det finns även normer inom varje genre som beskriver på 

vilket sätt ett budskap bör förmedlas i just det sammanhanget. Det medför att olika genrer 

påverkar och påverkas av olika diskurser. Texter i media har annorlunda orders of discourse 

än exempelvis texter i en institutionell kontext (Fairclough, 1995, s. 68). I denna studie 

används order of discourse främst till förarbetet i analysschemat för att placera texterna i 

olika artikelkategorier (se: 5.2.1), men också för att konkretisera och definiera medielogiken 

som medierna följer. 

 

Den sociokulturella praktiken 

Den sociokulturella praktiken är den samhälleliga kontext som texten befinner sig i 

(Fairclough, 1995, s. 68) och bör också problematiseras och kontextualiseras i en analys av 

maktstrukturer och -relationer. Denna praktik ser vi på utifrån postkolonialismen, Foucaults 

teorier om makt och studiens empiri. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet  

Esaiasson m.fl. (2017) skriver att definitionen för validitet kan vara formulerad på olika sätt, 

men en grundläggande definition är att en studie inte innehåller systematiska fel och att den 

valda teorin hänger ihop med metoden. För att säkerställa att teori och metod fungerar ihop 

har de teoretiska perspektiven influerat valet av metoden. Genom att formulera arbetsfrågorna 

som användes vid empiriinsamlingen efter begrepp inom det teoretiska ramverket säkerställer 

det att teorin kan förklara resultatet och ger därmed en hög begreppsvaliditet (Esaiasson m.fl, 

2017, s. 58). 

 

För att studien ska ha hög reliabilitet har vi skrivit all tidigare forskning, bakgrundsavsnittet 

och analysen tillsammans. Vi har också varit noggranna med att sätta våra personliga tankar 

och åsikter åt sidan och endast tänka utifrån våra teorier och analysverktyg. Det är viktigt att 

arbeta på det här sättet, dels för att studien blir irrelevant om endast en persons tankar 
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genomsyrar stora delar av arbetet och analysen, dels blir analysen partisk om vi inte utgår från 

ett teoretiskt tankesätt. Genom att säkerställa en god reliabilitet möjliggör detta för en hög 

begreppsvaliditet, som i sin tur möjliggör en hög resultatsvaliditet (Esaiasson m.fl, 2017, s. 

64). 

 

Vår initiala ingång till studien var att vi ville undersöka vilket ansvar public service-företagen 

tar i minoritetsfrågor. I och med att denna frågeställning ger en lång distans mellan teoretisk 

förankring och vad vår studie faktiskt examinerar, skulle detta innebära att validiteten blir 

lägre (Esaiasson m.fl, 2017, s. 60). För att förebygga detta har vi fokuserat på att ha en närmre 

operationalisering av begreppen för att säkerställa en hög resultatsvaliditet, och att istället 

använda frågeställningen som en del av diskussionen i diskussionskapitlet. 
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6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras som statistik med hjälp av diagram. 

För att läsa analysschemat som statistiken bygger på, se: bilaga 1. Tematiseringen av resultatet 

bygger på studiens tre frågeställningar. De funna temana är: det mediala intresset under 

rättegångarna, det mediala intresset under den totala sökperioden, samt diskurs och citering. 

Underrubrikerna till temana bygger på analysschemats frågeställningar. Det teoretiska ramverket, 

bakgrundskapitlet och tidigare forskning används för att förklara diagrammen och sätta empirin i en 

samhällelig kontext. 

 

6.1 Det mediala intresset under rättegångarna 

 
Diagram 6.1: Publiceringar kategoriserat efter rättegångarna (N=233). 

 

6.1.1 Sameradion & SVT Sápmi dominerar rapporteringen 

Den första och mest uppenbara slutsatsen vi kan dra är att Sameradion & SVT Sápmi står för 

den absolut största rapporteringen under samtliga tre rättegångar, och att SVT Nyheter 

rapporterade minst (Diagram 6.1).  

 

Altheide och Snows (1979) teorier om medielogik kan förklara skillnaden i rapporteringen. 

Eftersom varje redaktion har olika publiker är frågan även av olika intresse för dem. Eftersom 

fallet främst berör det samiska samhället måste Sameradion & SVT Sápmi prioritera 

bevakningen, men de svenska medierna har inte lika stora krav från sin publik. Det kan också 

förklaras med journalisternas skilda intresse i frågan. Girjasmålet är ett komplext och 
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mångfacetterat fall som kräver förkunskap om samernas historia. I och med att de svenska 

medierna har många händelser att bevaka kan detta ha bortprioriterats på grund av resurserna 

och tiden som krävs för att bedriva en gedigen rapportering om fallet.  

 

Även distansen mellan journalist, redaktion och händelse kan förklara att de nationella 

medierna rapporterar mer sällan än Sameradion & SVT Sápmi (Ekberg, 2015). Den sociala 

distansen mellan en svensk redaktion och samisk händelse kan skada SVT och SR:s 

förtroende för publiken när de rapporterar om en fråga som de inte har tolkningsföreträde 

inom. Samtidigt har de nationella redaktionerna absolut minst distans geografiskt till platsen 

där förhandlingarna i Högsta domstolen pågår, vilket medför att den geografiska närheten 

borde medföra en större och bredare rapportering. Dock kan vi se att i det fall där den sociala 

och geografiska distansen är som störst, rapporterar SVT som mest (diagram 6.1).  

 

Skillnaden i rapportering kan även förklaras med Nord och Nygrens (2002) begrepp 

geografisk medieskugga. Eftersom majoriteten av de svenska samerna bor i Sápmi täcks de 

inte in i det vardagliga bevakningsområdet i nationella medier. Fastän det är en viktig juridisk 

fråga så påverkar utfallet endast ett specifik geografiskt område i norra Sverige, och kan 

därför motiveras vara irrelevant för resterande befolkning utifrån medieskuggans premisser. 

 

Utifrån Hvitfelts (1985) definitioner för nyhetsfaktorer är det flera värden som saknas i 

Girjasmålet från den nationella bevakningens perspektiv. Det är ett långt kulturellt och 

geografiskt avstånd, en komplex fråga, sker över en lång tid och handlar inte om några redan 

kända elitpersoner i samhället. Av Hvitfelts (1985) tio faktorer är det endast fem som 

uppfylls. Eftersom graden av nyhetsvärde är avgörande för att nyheten ens ska 

uppmärksammas av redaktionen kan detta ha varit en viktig bidragande faktor för den 

nästintill obefintliga rapporteringen från SVT Nyheters sida (Diagram 6.1). För Sameradion 

& SVT Sápmi är denna sakfråga av största betydelse eftersom det berör en så stor del av deras 

publik och geografiska område. Girjasmålets nyhetsvärde är därför väldigt högt fastän det inte 

uppfyller samtliga av Hvitfelts (1985) krav.  

 

Om SVT Nyheters rapportering studeras utifrån Edin och Widestedts (2002) slutsatser, att 

SVT:s program domineras av vita människor, så är det inte förvånande att Sameradion & 

SVT Sápmi står för den absolut största delen av rapporteringen. Fastän det var SVT:s 

programutbud som undersöktes och analyserades i Edin och Widestedts (2002) studie, så är 
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det mycket möjligt att det finns ett liknande tänk hos SVT när det gäller den nationella 

nyhetsrapporteringen. Svenskar och det svenska samhället kommer först. 

 

6.1.2 Ingen nationell rapportering under Högsta domstolens förhandlingar 

Fastän rättsprocessen blev större och fortgick under en alltmer utdragen period kan vi se att 

rapporteringen avtog i flera nyhetsmediers fall. Det är anmärkningsvärt att SVT Nyheter som 

störst aktör, med flest resurser, inte publicerade ett enda inlägg under förhandlingsdagarna i 

Högsta domstolen.  

 

Det är norrbottensmedierna som lägger fokus på rapporteringen och står för den största 

bevakningen av de svenska medierna under hela rättsprocessen. Som tidigare beskrivit kan 

detta bero på det låga nyhetsvärdet ur ett nationellt perspektiv. Men, redaktionen är betydligt 

större hos SVT än Sameradion & SVT Sápmis redaktion, och Högsta domstolen är belägen i 

samma stad som SVT och SR:s huvudkontor i Stockholm. Den nationella bevakningen kräver 

självklart mycket tid och resurser, men att inte ens en notis publicerades under den sex veckor 

långa rättegången i Högsta domstolen (se: diagram 6.1) skapar vissa frågor. 

 
 

6.1.3 Det mediala intresset under tingsrättens förhandlingar 
 

 
 

Diagram 6.1.3: Antal publiceringar under Tingsrättens förhandlingar per media. Under 

denna period rapporterade samtliga nyhetsmedier om Girjasmålet (N=96). 
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I början av rättsprocessen kan vi se att det fanns ett större medialt intresse än i senare 

förhandlingar. Det publicerades fler texter under dessa förhandlingar än under Hovrättens 

(N=56) eller Högsta domstolens (N=81).  

 

Vi har noterat att SVT Nyheters enda artikel under tingsrätten är skriven av en journalist från 

SVT Nyheter Norrbotten där förstahandskällan var Sameradion & SVT Sápmi. SVT Nyheters 

andel i statistiken kan därför anses vara missvisande, i och med att de själva inte står för 

rapporteringen. Samtidigt kan en bredare rapportering och referat till mindre redaktioner öka 

SVT:s legitimitet, i och med att det medför en mer nyanserad rapportering och erkännande av 

samernas journalistik (Larsen, 2014).  

 

Den första rättegången pågick i Gällivares tingsrätt som ligger 113 mil från Stockholm. Enligt 

(Ekberg, Finnäs, Wallentin & Hansson, 2015, s.17) så bor en majoritet av Sveriges 

journalister i Stockholms län. Det kan vara en anledning till varför en lokaljournalist är den 

primära källan för SVT Nyheters rapportering under tingsrätten. Det kan även förklaras med 

att vissa journalister är anställda av både lokala och nationella redaktioner för att bedriva en 

snabbare och mer balanserad rapportering (Fichtelius, 2008). 

 

6.1.4 Det mediala intresset under hovrättens förhandlingar 

 

 
 

Diagram 6.1.4: Antal publiceringar under hovrättens förhandlingar per media (N=56).  
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Under hovrättens förhandlingar var det mediala intresset som minst, men det var som jämnast 

fördelat mellan medierna. Även om intresset generellt minskade så fördubblade SVT Nyheter 

sin rapportering med totalt två artiklar.  

 

Under hovrättens förhandlingar var det mer komplicerade frågor och svar som diskuterades. 

Detta medförde inte endast en dom som blev svårtolkad, utan att förhandlingarna var svåra att 

förstå i och med att det kontinuerligt framfördes fler bevis och argument från både statens och 

Girja samebys sida. Enligt Hvitfelts (1985) nyhetsfaktorer är en viktig del att kunna beskriva 

en möjlig nyhet på ett enkelt sätt som publiken lätt kan förstå. Att denna sakfråga blev mer 

invecklad under denna period kan ha bidragit till att nyhetsrapporteringen generellt minskade 

i alla medier.  

 

Två intressanta iakttagelser är att SVT Nyheter Norrbotten har lika stor procentuell andel av 

rapporteringen som vid Tingsrättens förhandlingar, och att SR Norrbotten minskade sin 

rapportering från 14 till 3 artiklar.  

 

6.1.5 Det mediala intresset under Högsta domstolens förhandlingar 

 

 
 

Diagram 6.1.5: Antal publiceringar under Högsta domstolens förhandlingar per media 

(N=81). 
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Under förhandlingarna i Högsta domstolen stod Sameradion & SVT Sápmi för tre fjärdedelar 

av all publicerad text. De publicerade ofta fler än en text per förhandlingsdag, och bedrev 

även en liverapportering med chatt under de viktigaste förhandlingspunkterna. Samtidigt 

publicerade SVT Nyheter inte en enda text under dessa sex veckor. 

 

En möjlig förklaring till att Girjasmålet inte uppmärksammats av den största aktören inom 

public service finnes i postkolonialistisk teori. Vissa forskare menar att en 

majoritetsbefolkning inte är intresserad av nyhetsbevakning som rör minoritetsbefolkningen 

för att det kan påverka maktobalansen och förändra status quo (Loomba, 2008). Media 

förväntas upprätthålla denna struktur i ett kolonialt samhälle vilket leder till att de utövar 

dagordningsmakten till majoritetens fördel. Detta resulterar i en prioritetsöverföring till 

publiken och ett ännu lägre intresse hos majoritetsbefolkningen.  

 

Även SVT Nyheter Norrbotten minskar procentuellt i sin rapportering under Högsta 

domstolens förhandlingsdagar. Detta kan förklaras av den geografiska medieskuggan (Nord & 

Nygren, 2002), i och med att Högsta domstolen ligger i Stockholm och Norrbottens redaktion 

i Kiruna och Luleå. Eftersom det är en regional och lokal redaktion fokuserar de på händelser 

inom Norrbottens län. Samtidigt är det ett viktigt rättsfall för deras publik att få ta del av, 

vilket kan motivera varför de ändå bedriver en rapportering under denna rättegång. 

 

En intressant notering är att SR stadigt ökar sin procentuella del av rapporteringen för varje 

rättegång, samtidigt som SVT Nyheter inte rapporterat överhuvudtaget under Högsta 

domstolens förhandlingsdagar. De är båda public service-företag och har ett ansvar att 

rapportera nyheter i allmänhetens tjänst, särskilt i de fall som berör minoriteter som annars 

sällan får finnas på den mediala dagordningen. Ändå har de olika prioriteringar i sina urval. 

Ghersetti (2012, s. 212) beskriver att även nyheternas och redaktionernas form påverkar 

nyhetsvärdet av en händelse. SR och SVT är två olika former, radio och tv, av medium, vilket 

kan påverka nyhetsurval och utbudet. Men, rapporteringen som vi analyserat bedrivs på 

webben, och innebär att de har lika förutsättningar och samma form för att publicera nyheter. 

Eftersom de har samma mediala form, måste skillnaden bero på redaktionen och de 

redaktionella valen.  
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6.2 Det mediala intresset för Girjasmålet 

6.2.1 Publicerade texter under rättsmålet 

Mellan 25 maj 2015 och 31 oktober 2019 publicerades totalt 527 texter från samtliga 

nyhetsmedier. Ur dessa används 406 stycken för analysen. Av dessa 406 texter är 194 

nyhetsartiklar, 143 notiser, 68 intervjuer, och 3 reportage.  

 

 
Diagram 6.2.1a: Olika sorters texter kategoriserade efter media ur den totala perioden 

(N=406). 

 

Sameradion & SVT Sápmi rapporterade mest under samtliga rättegångar, men även under 

hela perioden från tingsrättens öppnande till efter Högsta domstolens sista förhandlingsdag. 

De har publicerat obestridligt flest texter i varje kategori, förutom i kategorin reportage där de 

inte publicerat ett enda. Det råder inga tvivel om att de har bevakat Girjasmålet mest och lagt 

mest resurser på detta.  

 

Ur detta diagram går det att utläsa två mönster i rapporteringen. Ett mönster som följs av 

Sameradion & SVT Sápmi, SVT Nyheter och SVT Nyheter Norrbotten visar att de fokuserar 

sin journalistik på att skriva längre nyhetsartiklar med mer information. Det andra mönstret 

som SR och SR Norrbotten följer antyder att de fokuserar sin journalistik på notiser och att 

bedriva en snabbare rapportering. Detta bekräftar medielogikens teorier, i och med att formen 

på mediet påverkar mediets innehåll (Strömbäck, 2019, s. 178–179). Vi kan se på SR:s 
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hemsida att notiserna hänvisar till längre ljudklipp med mer information. Eftersom deras 

journalistik främst bedrivs i radio speglas detta i deras webbjournalistik. Deras redaktionella 

val och organisatoriska struktur påverkar därmed hur nyheten formas (Ghersetti, 2012, s. 

212). Det är intressant att Sameradion och SVT Sápmis rapportering följer SVT:s medielogik, 

i och med att det första samiska programmet sändes i radio. Sameradion & SVT Sápmi har en 

längre historia i att rapportera via radio än tv eller i skrift.  

 

 

 
 

Diagram 6.2.1b: Publiceringar under den totala perioden 2015-05-25 – 2019-10-31 

kategoriserat efter nyhetsmedia (N=406). 

 

Sett till samtliga publiceringar under den totala perioden finns det en markant snedfördelning 

i rapportering. Sameradion & SVT Sápmi står för mer än hälften av alla publiceringar medan 

SVT Nyheter, med den största redaktionen, står för två procent. Uppenbarligen finns det ett 

medialt och samhälleligt intresse i att rapportera om denna fråga, men redaktionerna har olika 

prioriteringar. Även i detta anseende är medielogiken (Nord & Nygren, 2002) och 

redaktionella val (Ghersetti, 2012, s. 212) två bidragande faktorer, i och med att alla 

redaktioner har olika uppdrag. Fastän SVT Nyheters primära uppdrag inte är att enskilt 

rapportera om samepolitiska händelser är det upprörande att de under en period på mer än 

fyra år endast skrivit om det tio gånger.  
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6.2.2 Girjasmålets fokus i texten 
 
 

 
Diagram 6.2.2: Hur stort fokus Girjasmålet har i samtliga texter. Kategoriserat efter 

nyhetsmedia (N=406). 

 

Det tydligaste vi kan läsa från grafen är att huvudfokus ligger på Girjasmålet i de fall där 

Girjasmålet nämns. Det är positivt att rättsmålet har huvudfokus i de publicerade texterna för 

det visar att resurser tillämpas för att få en ingående rapportering. Det är även positivt 

överraskande att samtliga medier har valt att lägga huvudfokus på rättsmålet i sin 

rapportering. I de få fall som de nationella medierna skriver om Girjasmålet så gör de det 

seriöst.  
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6.2.3 Huvudsaklig handling i texten 

Detta är den procentuella uppdelningen av rapporteringen. Observera att alla medier 

publicerat olika antal texter. Se: 5.2.2 för förtydligande av kategorierna. 

 

 
 

SR (N=42)           SVT Nyheter (N=10)  

Diagram 6.2.3a och 6.2.3b: SR:s och SVT Nyheters texters handlingar i procent.  

 

Vid första anblick ser vi tydligt att det de nationella medierna har valt att lägga sitt fokus på är 

rättsprocessen. De har heller inte publicerat någon text som innehåller någon slags åsikt, 

fastän SVT:s enda debattforum online är SVT Opinion som finns på SVT Nyheters hemsida.  

 

Det är inte överraskande att de nationella medierna främst har rapporterat om rättsprocessen 

eftersom den utgör nyhetsvärdet i Girjasmålet. Det som är unikt med rättsmålet är den långa 

och banbrytande rättsprocessen som till slut hamnade i Högsta domstolen med ett 

mångmiljonbelopp i rättegångskostnader (Sameradion & SVT Sápmi, 2019d). Fastän det är 

rättegångarna som är intressanta, så är det inte vilket rättsfall som helst. Det finns mycket 

bakomliggande historia som till slut resulterade i en stämningsansökan och fler aspekter med 

högt nyhetsvärde att ta del av än bara uppdateringar angående förhandlingarna. Därför är det 

anmärkningsvärt att de nationella medierna inte inkluderar fler aspekter av målet i sin 

rapportering. 
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SR Norrbotten (N=54)   SVT Nyheter Norrbotten (N=72) 

 

Diagram 6.2.3c och 6.2.3d: SR Norrbotten och SVT Nyheter Norrbottens texters handlingar i 

procent.  

 

De regionala medierna följer liknande mönster som de nationella medierna gör, med 

skillnaden att SVT Nyheter Norrbotten inkluderar åsikter och argument i sin 

nyhetsrapportering om Girjasmålet. De lägger extra vikt vid att skapa ett forum som är öppet 

för dialog och speglar vad olika personer i samhället tycker om detta rättsmål. Detta kan vara 

ett resultat av att de övergripande har bedrivit en större och bredare bevakning konsekvent än 

de nationella medierna och SR Norrbotten.  
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Sameradion & SVT Sápmi (N=228) 

Diagram 6.2.3e: Sameradion & SVT Sápmis texters handlingar i procent.  

 

Likt de nationella medierna och de regionala så har Sameradion & SVT Sápmi rapporterat 

mest om rättsprocessen. Samtidigt har de fått in andra aspekter i sin bevakning.  

 

Sameradion & SVT Sápmi inkluderar många åsikter och har i sin rapportering eftersträvat att 

ge en nyanserad bild av nyheten. Detta har de gjort exempelvis genom att ha en livechatt 

under förhandlingsdagarna och skicka ut enkäter till riksdagspartierna. Deras huvudfokus är 

att rapportera om alla aspekter i målet, och inte endast uppdatera med ny information direkt 

från rättssalen. 

 

29 texter har publicerats med fokus på diskursen som används i anslutning till Girjasmålet. 

Det är en större rapportering procentuellt och i antal än de regionala och nationella medierna 

bedrivit. De har uppmärksammat problematiken kring att använda ordet lapp på ett skilt sätt 

från hur de svenska public service-medierna gjort. Redaktionen har inte endast kritiserat 

statens användning av det i rättssalen, utan de lyfter problemet tillsammans med andra samer 

både i nyhetsartiklar men även i intervjuer och reportage. Sameradion och SVT Sápmi 

diskuterar diskursen på en samhällelig nivå och tar ställning för samerna. 
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6.3 Diskurs och citering 

6.3.1 Partiska fördelar i texten 
Med fördel menar vi att en sida har kommit till tals oftare än den andra. Om exempelvis en part 

endast tar upp Girjas samebys åsikter kodas den att vara till Girjas fördel. Syftet med denna 

kategorisering är att se om det finns en skillnad i hur ofta Girjas samebys respektive svenska statens 

sida skildras i texten. Denna statistik utgår från de fall där värderingar kunde utläsas. De texter som 

är irrelevanta för denna kategori är kodade som bortfall och är inte med i urvalet. 

 

 
SR (n=31)    SVT Nyheter (n=6) 

Diagram 6.3.1a och 6.3.1b: SR:s och SVT Nyheters publiceringar i procent kategoriserat 

efter ’Girjas fördel’, ’Statens fördel’ eller ’Opartiskt/fördel framkommer ej’.  

 

Det är positivt att vi kan se en hög procent på opartiskheten när det gäller de nationella 

medierna. Eftersom public services syfte är att skapa innehåll i allmänhetens tjänst så måste 

de bedriva nyanserade nyheter och undvika att ta ställning.  

 

Även om vi kunde se att de var mest opartiska, så lyftes Girjas samebys sida oftare än svenska 

statens. SVT Nyheter skrev inte någon text för endast svenska statens räkning (observera att 

deras urval i denna kategori endast är sex stycken texter). 
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SR Norrbotten (n=48)   SVT Nyheter Norrbotten (n=54) 

Diagram 6.3.1c och 6.3.1d: SR Norrbottens och SVT Nyheter Norrbottens publiceringar i 

procent kategoriserat efter ’Girjas fördel’, ’Statens fördel’ eller ’Opartiskt/fördel 

framkommer ej’. 

 

Likt de nationella medierna så har de regionala medierna bedrivit en opartisk rapportering. 

Trots sin opartiska hållning var SVT Nyheter Norrbotten det medium som gav svenska statens 

sida mest utrymme att uttala sig. Det var sällan företrädarna från svenska staten eller 

justitiekanslern som kom till tals. Jägare och svenska samer som inte tillhör Girjas sameby 

representerade många gånger svenska statens sida eftersom de inte står på Girjas samebys 

sida i det här fallet. 
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Sameradion & SVT Sápmi (n=201) 

Diagram 6.3.1e: Sameradion & SVT Sápmis publiceringar i procent kategoriserat efter 

’Girjas fördel’, ’Statens fördel’ eller ’Opartiskt/fördel framkommer ej’.  

 
Sameradion & SVT Sápmi följer ett liknande mönster som de nationella och regionala 

medierna gör. Att de är så pass opartiska i sin rapportering är oväntat i och med att tidigare 

forskning visar att minoritetsmedier är mer vinklade än majoritetsmedierna (Markelin, 2017). 

För att samepolitisk journalistik ska bli mer stark och synas mer måste den utmana svensk 

public service neutralitet. Svensk public service skildrar oftare majoritetens verklighet än 

minoritetens och därför måste minoritetsmedia skildra sin verklighet på ett mer utmanande 

och subjektivt sätt (Skogerbø m.fl., 2018).  
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6.3.2 Citering i texten  
Med citering menas faktiska citat eller referat till personer i texterna. Om exempelvis en text endast 

citerar eller refererar till en person för svenska statens räkning kodas den som att svenska staten 

citeras. I de fall som exempelvis en expert eller en person som är utomstående från rättsfallet citeras, 

kodas denne som övrig part. Denna statistik utgår från de fall där citat eller referat kunde utläsas. De 

texter som är irrelevanta för denna kategori är kodade som bortfall och är inte med i urvalet.  

 

 
 

SR (n=17)    SVT Nyheter (n=5) 

Diagram 6.3.2a och 6.3.2b: SR:s och SVT Nyheters publiceringar i procent kategoriserat 

efter vilken part som citeras i texten.  

 

De nationella medierna citerade båda parterna i majoriteten av fallen. Huvudsakligen för de 

en nyanserad rapportering där båda parter i rättsmålet får komma till tals i samma text. SR 

citerar oftare Girjas samebys representanter än övrig part, och SVT Nyheter citerar endast där 

både Girjas och staten får komma till tals (diagram 6.3.2a-b). 

 

Observera att SVT Nyheter är mest opartisk i sin rapportering av alla medier procentuellt sätt. 

De tillåter båda sidor i rättsfallet att uttala sig i varje artikel och refererar även till 

utomstående parter. Notera dock att de endast publicerat fem texter där någon citeras, jämför 

exempelvis med Sameradion & SVT Sápmis 179 texter (diagram 6.3.2e).  
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SR Norrbotten (n=33)   SVT Nyheter Norrbotten (n=44)  

Diagram 6.3.2c och 6.3.2d: SR Norrbottens och SVT Nyheter Norrbottens publiceringar i 

procent kategoriserat efter vilken part som citeras i texten.  

 

De regionala medierna skiljer sig från de nationella medierna i denna kategori. De varierar sitt 

sätt att citera och referera på, vilket innebär att det finns texter vinklade till båda parters 

fördelar. Oftast citerar de båda parter i texterna, efter det citeras en övrig part mest (diagram 

6.3.2c-d). 

 

SVT Norrbotten citerar oftare Girjas samebys representanter än svenska statens. SR 

Norrbotten gör det motsatta, trots det faktum att när svenska statens förespråkare blev citerade 

i texten så valde statens egna representanter ofta att avböja med hänvisning till att de inte kan 

kommentera den pågående rättegången. 
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Sameradion & SVT Sápmi (n=179) 

Diagram 6.3.2e: Sameradion & SVT Sápmis publiceringar i procent kategoriserat efter vilken 

part som citeras i texten.  

 

Till skillnad från de nationella och regionala medierna, citerar Sameradion & SVT Sápmi i 

majoriteten av fallen en annan part än kärande och svarande i Girjasmålet. Oftast citeras 

Eivind Torp, Sameradion & SVT Sápmis juridiska expertkommentator, som övrig part. 

 

Båda parter (20%) och Girjas sameby (20%) är de som citeras mest efter en övrig part 

(diagram 6.3.2e). Svenska staten citeras minst antal gånger. I detta fall bedriver de en mer 

partisk journalistik, i enlighet med hur minoritetsmedier brukar och bör göra (Markelin, 2017; 

Skogerbø m.fl., 2018). 

 

Samtliga medier citerar svenska staten mindre än vad de citerar Girjas sameby (diagram 

6.3.2a-e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 49 
 
 

7. Slutdiskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet vidare med hjälp av bakgrund, tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket. Strukturen för kapitlet är uppdelat efter studiens tre frågeställningar. Kapitlet 

ämnar besvara frågeställningarna, diskutera materialet och besvara syftet. Slutligen presenteras 

studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Diskussion 

Public service-medierna har fortfarande en viktig och stor roll i det svenska samhället. Även 

om de inte längre har ett monopol på radio- och tv-sändningar så väljer en stor del av Sveriges 

befolkning fortfarande att vända sig till deras kanaler, som numera inkluderar webbsidor. Hur 

de inkluderar och rapporterar om Sveriges minoriteter är av största betydelse för att 

minoriteterna ska bli sedda av majoriteten. Syftet med vår studie är att se om samepolitiska 

frågor inkluderas i den svenska nyhetsrapporteringen. Om de inkluderas, hur gör de det? Och 

skiljer det sig för lokala, regionala och nationella medier i så fall? Med hjälp av vår 

kvantitativa analys och våra tre frågeställningar så har vi kommit fram till slutsatser som både 

var oväntade och förväntade. 

 

7.1.1 Skillnader och likheter i nyhetsrapporteringen 
En aspekt som inte stämmer överens med vår ursprungliga tes var skillnaden i 

nyhetsrapporteringen. Initialt var vår föreställning att Sameradion & SVT Sápmis bevakning 

skulle vara mer nyanserad, och att SVT och SR:s svenska redaktioner skulle ha en mer 

ensidig bild av fallet. I vissa avseenden stämmer vår tes fortfarande, men i de flesta fall kan vi 

se att de regionala redaktionerna inkluderar olika aspekter av fallet i sin rapportering. 

 

Samtliga medier har rättegången som huvudfokus i sin rapportering om Girjasmålet och följer 

två övergripande mönster i handlingen och i typen av texten. Ett mönster följs av Sameradion 

& SVT Sápmi, SVT Nyheter och SVT Nyheter Norrbotten och det andra följs av SR och SR 

Norrbotten (Diagram 6.2.2). Som tidigare nämnt bekräftas detta av medielogikens teorier 

(Altheide & Snow, 1979). Resultatet visar att samtliga medier har liknande värderingar i vilka 

aspekter av Girjasmålet som bör prioriteras, där uppdateringar om rättsprocessen var 

viktigast. 
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7.1.2 Medialt utrymme 

Resultatet visar att det fanns stora skillnader i det mediala utrymmet som Girjasmålet fick i 

samernas egna medier jämfört med de svenska public service-kanalerna. Den största 

skillnaden finns mellan SVT Nyheter som publicerade tio texter på mer än fyra år, och 

Sameradion & SVT Sápmi som publicerade 324 texter under samma period (Diagram 6.2.1a). 

Sameradion & SVT Sápmi har ett särskilt ansvar men även särskilt intresse i att rapportera om 

samepolitiska frågor som de regionala och nationella medierna inte har (Markelin, 2017). 

Men, detta innebär inte att en så liten redaktion ska axla det stora ansvaret i att informera och 

utbilda läsarna i denna fråga. Girjasmålet är av oerhört stor vikt för det samiska samhället som 

är en stor del av Sverige. Det är en fråga som berör hela samhället, svensk som same, och 

borde därför uppmärksammas i nationella sammanhang. Det är ett unikt rättsfall som kommer 

från en lång historia av förtryck och diskriminering. Public service, som verkar för 

allmänheten, borde synliggöra denna stora händelse mer, av flera anledningar.  

 

Anledningen till varför en sameby valde att stämma staten är för att de lever i ett koloniserat 

samhälle där samerna blivit förtyckta ända sedan Sverige blev ett eget land. Girjasmålet är 

därmed ett resultat av Sveriges koloniala förflutna, vilket inte uppmärksammas tillräckligt i 

svensk politik eller media. Kolonialismens tid är inte heller helt förbi (Bær, 2005), eftersom 

rasism mot samer även finns i dag. Det såg vi inte minst under förhandlingarna i Sveriges 

högsta juridiska instans där statens representanter vägrade att använda sig av rätt terminologi 

och därmed grovt kränkte hela det samiska samhället. För att avkolonisera Sápmi även 

informellt måste svenskarna bli medvetna om historien och dagens situation för att synen på 

samerna ska förändras. Här har svensk media ett stort ansvar i att nå ut med information till 

befolkningen. Att uttrycka sig om pågående rättsfall i en rättsstat är kontroversiellt, men 

samerna har inget val när politikerna inte vill lyssna (Bær. 2005, s. 267).  

 

De samiska språken är en stor del av samernas gemensamma kultur. Trots det prioriterar 

Sameradion & SVT Sápmi att bedriva en journalistik på svenska. Likt Skogerbø m.fl. (2018) 

beskriver i sin forskning är detta ett resultat av kolonialiseringen och svenska statens 

förtryckande av samer genom att förbjuda de från att tala samiska. Sameradion & SVT Sápmi 

har använt sin unika ställning som minoritetsmedium och denna unika rättsprocess för att 

försöka inkluderas i den svenska mediala dagordningen och skapa opinion i samhällets alla 

delar, från att intervjua svensk och samisk lokalbefolkning i Norrbotten till att skicka ut 

enkäter till riksdagspartierna och intervjua statsminister Stefan Löfven. De svenska samerna 
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använder sin journalistik även i detta fall för att sprida information mer än att sprida sin 

kultur. Denna prioritering i språkanvändning möjliggör för svenskar att ta del av Girjasmålet, 

och för oss som forskare att analysera deras artiklar. Om Sameradion & SVT Sápmis 

bevakning vore på samiska, hade då den svenska delen av public service producerat mer 

artiklar för en svensk publik? Eller hade det inte uppmärksammats alls? 

 

Det är märkligt att SVT Nyheter som vår största public service-aktör inte lägger sina egna 

resurser på att publicera artiklar och rapportera om detta. Det är en stor händelse som de 

uppenbarligen inte anser är tillräckligt viktig för Sveriges befolkning att få ta del av. Enligt 

postkolonialismen (de Alva, refererad i Loomba, 2008, s. 26) är detta ett resultat av den 

koloniala historien i Sverige, där samer förtryckts och osynliggjorts i alla tider. Denna historia 

har skapat en diskurs och ett samhällsklimat där rasism normaliseras och tillåts fortgå på 

individuella och strukturella nivåer. 

 

Fastän det är en intensiv och sensationell nyhet så finns det en risk för att nyheten inte är 

tillräckligt intressant för människor utanför Norrbotten enligt teorierna om geografisk 

medieskugga (Nord & Nygren, 2002). Ändå har SVT Nyheter velat uppmärksamma det till 

viss del i sin nationella medierapportering, men endast genom referat till deras regionala 

kontor. Det kan ses som att de lägger över rapporteringen till deras mindre redaktioner med 

färre resurser, och tar emot slutprodukten och publicerar i sitt eget medium. Men, enligt 

Larsen (2014) innefattar just SVT:s viktigaste diskurs att framstå som inkluderande och att 

värna om samhällets kulturella mångfald. Det är en tydlig ståndpunkt de använder för att 

bevisa att public service är fortsatt relevanta i mer globaliserade och digitala sammanhang. 

Att deras webbjournalistik utgår från de lokala redaktionerna kan vara ett sätt för SVT att 

stärka sin relevans i samhället även online. Det kan även förklaras av redaktionens 

geografiska och sociala distans till området som berörs av domen. Ekberg (2015, s. 32) menar 

att en journalists avstånd till en händelse kan synas i dess texter, och att ett långt avstånd 

underminerar journalistens och nyhetskanalens legitimitet. Att SVT:s nationella kontor 

använder sig av lokala resurser kan därför motiveras vara ett tecken på dess legitimitet och 

transparens, men även ett tecken på att de tar åt sig äran för journalistik som de inte själva 

skapat.  
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7.1.3 Vem får uttala sig om Girjasmålet? 

I flertalet artiklar följer samtliga svenska redaktioner public services krav på att visa en 

nyanserad bild av verkligheten i sin rapportering. Båda parter i Girjasmålet får komma till tals 

i samma artikel (Diagram 6.3.2a-d). Denna studie bekräftar att public service strävar efter att 

vara opartiska och att skildra flera sidor av samma händelse även i rapporteringen av detta 

rättsfall. 

 

I den samiska rapporteringen av Girjasmålet var det vanligast att låta en juridisk expert uttala 

sig om målet. I lika många fall citerades endast Girjas förespråkare (20%) som när båda sidor 

citeras (20%) (Diagram 6.3.2e). Detta visar att Sameradion & SVT Sápmi inte är lika 

opartiska som de svenska redaktionerna i detta avseende. 

 

Men, det går också att utläsa att i de fall som den svenska rapporteringen inte är nyanserad 

och endast förespråkar en sidas åsikter, bedrivs rapporteringen till fördel för Girjas samebys 

parti. Denna fördelning av åsikter i diskursen är inte förvånande i Sameradion & SVT Sápmis 

fall i och med deras särskilda uppdrag att verka för samernas intressen. Det var dock oväntat 

att resterande nyhetsmedier följde liknande logik och därmed motsäger den sociokulturella 

praktiken. 

 

En anledning till detta resultat finnes i dagordningsteorin (McCombs & Shaw, 1972). 

Eftersom de samiska medierna är de som satte Girjasmålet på agendan och som 

uppmärksammat fallet följer de svenska medierna deras medielogik. De samiska mediernas 

dagordningsmakt leder till att diskursen prioriteras även i de svenska medierna. I de få fall 

som de svenska medierna lyfter nyheten följer de Sameradion & SVT Sápmis diskurs. Det 

kan vi se i flera fall där de regionala och nationella redaktionerna rakt av kopierar eller 

refererar till den samiska redaktionen. Kan detta bero på att det inte finns något intresse i att 

föra en egen rapportering? Att arbetssituationen på de regionala och nationella redaktionerna 

är annorlunda på grund av att de rapporterar om fler händelser, och att det är enklare att ta ett 

färdigt material än att bedriva egen journalistik? Kanske på grund av det nära samarbetet 

mellan redaktionerna? Eller för att de genuint vill framföra samernas sida av debatten? 

 

Merritt och McCombs (2004) argumenterar för att nyhetsmedia i dag måste vara ”creative 

watchdogs” (Merritt & McCombs, 2004, s. 53) och identifiera vad som saknas på den mediala 

dagordningen på grund av sin särskilda koppling till demokratin. Ett nyhetsmedium inom 



  

 53 
 
 

public service, som har juridiska förpliktelser i att förmedla information, kan därför 

argumenteras ha ett ännu större ansvar i att säkerställa att mediernas dagordning speglar 

samhället. Att följa Sameradion & SVT Sápmis praktik, och inte den sociokulturella, kan vara 

ett bevis på att SVT och SR eftersträvar att vara bra ”watchdogs” och att uppmärksamma 

diskurser och sidor av fallet som vanligtvis inte tillåts finnas på dagordningen. 

 

Vi har konstaterat att samtliga mediers rapportering främst gynnar Girjas samebys parti, men 

det är inte alltid som representanterna för Girjas är de som får komma till tals. I exempelvis 

Sameradion & SVT Sápmis fall citerar de oftare Eivind Torp som juridisk expert än Girjas 

representanter. De framstår som att de vill vara mer objektiva i sin rapportering i och med 

användandet av en utomstående part som inte är direkt involverad i målet. Detta trots att de 

som urfolkets röst i mediesamhället har större befogenhet i att lyfta sina egna perspektiv 

(Markelin, 2017; Skogerbø m.fl, 2018).  

 

De nationella medierna har inte publicerat en enda text där endast statens representanter 

citeras. Deras rapportering inkluderar till största del båda parter, men ofta citeras Girjas 

företrädare. Det kan anses vara positivt att samerna, som förtryckt grupp av staten, får så här 

mycket utrymme att uttrycka sig i denna sakfråga av just de statliga medierna. 

 

Men, som Foucault (2008, s. 181) menar, behöver inte detta innebära att denna handling är ett 

tecken på att maktrelationen har jämnats ut. Det finns ett stort glapp mellan den samiska och 

svenska rapporteringen vilket medför att majoriteten av läsarna i Sverige, vilket är den 

svenska publiken som främst vänder sig till SVT och SR:s svenska redaktioner, inte blir 

informerade om denna händelse. Denna medieskugga (Nord & Nygren, 2002) resulterar i en 

ignorans och okunskap hos den svenska publiken vilket förstärker rådande maktrelationer i 

Sverige. Detta är ett tydligt exempel på att maktutövning kan ske även i diskurser som inte 

bygger på polära motsättningar (Foucault, 2008, s. 182). Medierna ger sken av att samernas 

röster är viktiga, men när de inte får något utrymme att höja den är möjligheten att tala ut inte 

till någon nytta. 

 

7.1.4 Public service-mediernas roll och ansvar 

Tidningarna har länge varit medborgarnas primära källa för nyheter, men i och med internets 

ständiga utveckling anpassar många tidningar sig och bedriver även en webbaserad 
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journalistik. SVT och SR som tidigare endast producerat nyheter i muntligt och rörligt format 

bedriver nu även en skriftlig journalistik. Till skillnad från de kommersiella medierna kan de 

inte anpassa sitt innehåll efter klick eller reklaminslag på hemsidan. Deras uppdrag som 

public service-medier måste även tillämpas på internet i en tid där uppmärksamheten hos 

publiken är svår att fånga (Strömbäck, 2014). Trots detta måste de fortfarande bedriva en 

journalistik i allmänhetens tjänst, där allmänheten kanske är mer intresserad av någonting 

annat. Att uppmärksamma minoriteters kamp i samhället är svårt när majoriteten av publiken 

inte är de som förtrycks (Loomba, 2008). 

 

Trots detta måste public service-medier fortsätta rapportera om minoriteters förtryck för att 

majoriteten ska bli informerade. Det är särskilt viktigt när det inte finns en ekonomisk vinst i 

att skriva artiklar för en liten andel av den totala publiken, vilket riskerar att händelser likt 

Girjasmålet inte rapporteras av de kommersiella medierna. Om detta är fallet, har public 

service ytterligare ett ansvar i att verka för allmänheten, nämligen att säkerställa att händelser 

som har stor påverkan på minoriteters liv finns på dagordningen. Och, för att konkurrera med 

mediebruset, krävs en kontinuerlig rapportering som väcker intresse och påminner läsaren om 

vad som händer i samhället för att nyheten även ska finnas på medborgarnas dagordning. 

 

Sverige har fortfarande en lång väg att gå innan vi kan anse oss vara ett jämlikt land. 

Diskriminering mot samer finns i samhällets alla delar, från exkludering i mediala 

sammanhang som i rasistiska uttalanden av statens advokater (DO, 2008). Makten från 

Sveriges koloniala tid utövas än i dag i den sociokulturella praktiken (Foucault, 2008; 

Fairclough, 1995), vilket vi kan se inte minst i rapporteringen om fallet Girjas. Sameradion & 

SVT Sápmi utför ett vitalt arbete i att inkludera samerna i det svenska samhället när 

majoritetsmedierna inte har utrymme, tid, eller intresse. 

 

7.2 Sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi konstatera utifrån vår fallstudie att det finns en stor skillnad i hur 

mycket utrymme Girjasmålet får i media. Girjasmålet är en viktig händelse i svensk och 

samisk historia och är den största politiska mobiliseringen av samer någonsin i Sverige. Den 

uppfyller de flesta nyhetsfaktorer och har pågått i tio år. Det är en händelse utan dess like, 

men ansvaret för rapporteringen tillfaller samerna själva. Det kan vara en konsekvens av 

Sveriges koloniala historia som lever vidare i likväl diskurser i rättssalen som i mediernas 
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skilda intresse i frågan. Samtidigt kan det vara ett resultat av att de svenska redaktionerna vill 

uppmärksamma Sameradion & SVT Sápmis diskurser och skildringar av fallet. Men, oavsett 

motiv, innebär det lilla mediala utrymme som ges till Girjasmålet att den publik som endast 

läser nyheter på de svenska webbsidorna missar en väsentlig del av rättsfallet och dess 

rapportering. 

 

Svenska staten har ett särskilt ansvar i att skydda samerna som svensk minoritet och urfolk, 

och att ansvara för att hela Sverige informeras om samernas tillvaro. Deras situation har alltid 

varit ohållbar och är det än i dag. Det är inte en fråga för Sápmi eller för Norrland, utan för 

hela Sverige.  

 

SVT och SR bedriver förvisso en opartisk rapportering om fallet och följer Sameradion & 

SVT Sápmis diskurser. Men deras få antal artiklar innebär att frågan inte lyfts tillräckligt ofta, 

vilket behövs för att utmana majoritetsmediernas dagordning. Det kan tolkas som att de 

negligerar public service-löftet om att rapportera i allmänhetens tjänst när vårt urfolks 

viktigaste rättsfall inte prioriteras av majoritetsmedierna. 

 

7.3 Studiens bidrag  

Vi har tidigare nämnt och belyst problematiken i att samerna har blivit förtryckta och 

behandlats rasistiskt av Sverige i flera hundra år. Politiker talar ofta om problematiken kring 

hur samerna behandlas och att de ska arbeta aktivt med att förbättra deras situation. Trots 

detta får vi sällan läsa och ta del av information och nyheter som berör det samiska samhället. 

Stora rättegångar har generellt sätt ett bra nyhetsvärde, men det helt unika samiska rättsfallet 

Girjasmålet har ändå inte rapporterats om i den utsträckning som det görs om svenska fall. 

 

Tidigare studier som berör samer och media har haft fokus på hur och om samer porträtteras 

och representeras på ett stereotypt, rasistiskt och orättvist sätt. Vår studie som endast 

undersöker public service och har fokus på ett specifikt fall bidrar därmed med ny kunskap på 

olika sätt. Studien synliggör problematiken kring att public service, som ska publicera 

innehåll i allmänhetens tjänst, misslyckas med sitt uppdrag när det gäller Sveriges urfolk. Vi 

hoppas att vår studie kommer generera mer kunskap om samernas situation, både historiskt 

sett och i dagens samhälle och att den lyfter vikten av att public service-medierna bör 

inkludera hela Sverige i sin rapportering, även minoriteterna.  



  

 56 
 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom samerna och det samiska samhället lever under förtryckta förhållanden tycker vi att 

det är viktigt att forska vidare inom det här ämnet och komma med så mycket ny kunskap 

som möjligt. Särskilt viktigt är det att forska på public service-medierna eftersom de ska täcka 

både majoriteten och minoriteterna i Sverige och de har mycket makt i samhället i dag.  

 

Vi har i vår studie endast utfört en kvantitativ undersökning av rapporteringen kring 

Girjasmålet. För vidare studier hade det varit intressant att analysera diskurserna kvalitativt 

och hur eller om det skiljer sig mellan minoritetsmedier och nationella medier inom public 

service. Under alla tre rättegångar använde statens företrädare ett språkbruk som ansågs 

rasistiskt. Vi tycker att det är otroligt viktigt att lyfta fram problematiken angående att 

majoriteten använder sig av ett sådant språk mot minoriteten i stora och viktiga sammanhang 

som i en domstolsförhandling.  

 

Förutom att analysera diskurser vore det intressant att få ta del av en intervjustudie angående 

Girjasmålet. Möjligheterna för en intresseväckande studie är många eftersom det finns flera 

parter att fråga ut. En ingång är att intervjua ordförande för Girjas sameby, Matti Berg, och 

även medlemmar. Efter det gå vidare till målets andra part och fråga vad justitiekanslern och 

statens företrädare har att säga. Det vore också spännande att ta del av vad jägare i Norrbotten 

och invånare runt om Girjas sameby tycker om fallet och rapporteringen om det.  

 

En annan ingång på en intervjustudie är att intervjua de fem berörda redaktionernas 

journalister, nyhetscheferna och de ansvariga utgivarna. Vad är det som gör att Girjasmålet 

inte är en toppnyhet för några av de svenska redaktionerna? 
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Bilaga 1 
Analysschema som kategoriserar studiematerialet2 

  

 
2 Antalet inom parenteserna i kategorin ”Totalt antal artiklar 2015-05-25 – 2019-10-31” refererar till det totala 
antalet artiklar som publicerats denna period. Siffran som står utanför parentesen syftar till antalet som är valida 
och analyseras i denna studie. 
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Bilaga 2  
Det totala urvalet av artiklar, 527 stycken, uppdelat efter nyhetsredaktion 
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Bilaga 2.4 SR Norrbotten 
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Bilaga 2.5 Sameradion & SVT Sápmi 
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