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År 2009 lämnade Girjas sameby in en stämningsansökan mot svenska staten för att få ensamrätt 

till jakt och fiske på sina traditionella marker ovanför odlingsgränsen. I en tid då mänskliga 

rättigheter har större betydelse än någonsin och konflikter mellan urfolk och andra aktörer är 

vanligt förekommande fenomen är det intressant att undersöka hur diskurser skapar 

maktrelationer och identiteter i en debatt om urfolks rättigheter.  Denna studie undersöker 

språkets roll i skapandet av maktrelationer och identiteter i en svensk-samisk kontext. Sveriges 

Radios rapportering från Girjasrättegången utgör föremål för undersökningen då detta är ett 

samtida exempel på en konflikt om rättigheter mellan urfolk och stat. Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori är grunden för studiens metodologi. Diskursanalysen visar att tre diskurser 

i huvudsak reproduceras i debatten, vilka är en identitetsdiskurs, en forskningsdiskurs och en 

rättighetsdiskurs. Samebyn dominerar debatten då de gynnas av att reproducera de dominerande 

diskurserna. Studien påvisar även hur statens komplexa roll och identitet, vilken framkommer i 

en analys av det diskursiva fältet, begränsar vilken argumentation som används. Aktörer 

tillskriver sig själva och varandra olika identiteter vilket i huvudsak är orsak till den diskursiva 

kamp som förs mellan parterna.  

 

 

 

Sökord: Girjas, Sameby,  Svenska staten, Diskursanalys, Diskursteori, Sveriges Radio. 

Postadress                             Gatuadress                         Telefon                     Fax 

Högskolan för lärande             Gjuterigatan 5                         036-101000               036162585 

och kommunikation (HLK) 

BOX 1026 

551 11 JÖNKÖPING 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .....................................................................................................................1 

1.1 Syfte ......................................................................................................................2 

1.2 Frågeställningar .....................................................................................................2 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................2 

2.1 Betydelsen av internationella konventioner ............................................................2 

2.2 Koloniala mönster och strukturer ...........................................................................3 

2.3 Statliga och privata aktörers ekonomiska intressen ...............................................4 

2.4 Diskurser i konflikter om markrättigheter ................................................................4 

3. Bakgrund.....................................................................................................................5 

3.1 Historisk översikt ...................................................................................................5 

3.2 Nationella lagar och internationella avtal ................................................................6 

3.2.1 Urfolk och folk .................................................................................................6 

3.2.2 Rennäringslagen .............................................................................................7 

3.2.3 Rätten till jakt och fiske ....................................................................................7 

3.2.4 Internationella deklarationer och konventioner ................................................7 

3.3 Girjasmålet ............................................................................................................8 

4. Metodologiska utgångspunkter ....................................................................................9 

4.1 Socialkonstruktionistiska grundantaganden ...........................................................9 

4.2 Laclau och Mouffe ............................................................................................... 10 

4.2.1 Diskursteori ................................................................................................... 10 

4.2.2 Grundläggande diskursanalytiska begrepp .................................................... 11 

4.3 Reflexivitet ........................................................................................................... 12 

4.4 Urval och avgränsningar ...................................................................................... 13 

4.5 Dekonstruktionen av debatten och urskiljandet av diskurser ................................ 14 

5. Diskursanalys ............................................................................................................ 15 

5.1 Identitetsdiskursen ............................................................................................... 15 

5.1.1 Samisk identitet ............................................................................................. 15 

5.1.2 Svenska statens identitet .............................................................................. 17 

5.1.3 Makt och hegemoni inom identitetsdiskursen ................................................ 17 

5.2 Forskningsdiskursen ............................................................................................ 18 

5.2.1 Antagonism inom forskningsdiskursen .......................................................... 19 

5.2.2 Makt och hegemoni inom forskningsdiskursen .............................................. 20 

5.3 Rättighetsdiskursen ............................................................................................. 20 

5.3.1 Samebyns reproducering av rättighetsdiskursen ........................................... 21 



 

 

5.3.2 Svenska statens reproducering av rättighetsdiskursen .................................. 21 

5.3.3 Makt och hegemoni inom rättighetsdiskursen ................................................ 22 

5.4 Det diskursiva fältet ............................................................................................. 23 

5.5 Sammanfattning .................................................................................................. 23 

6. Analys av det diskursiva fältet ................................................................................... 24 

6.1 Girjasdebatten och tidigare forskning ................................................................... 24 

6.2 Girjasdebatten, socialkonstruktionism och diskursteori ........................................ 26 

6.3 Sammanfattande reflektioner ............................................................................... 27 

6.4 Metodologiska överväganden .............................................................................. 28 

6.5 Förslag till vidare forskning .................................................................................. 29 

7. Referenslista ............................................................................................................. 30 

 

Bilagor 
i. Bilaga 1 34 

 



 

1 
 

1. Inledning 
Konflikter mellan urfolk och andra aktörer gällande markrättigheter och naturresurser är ett 

globalt förekommande fenomen. Ursprungen till dessa konflikter går ofta tillbaka till kolonial tid, 

då ockupationsmakter skapade motsättningar mellan urfolk och stat i kolonierna, vilka sedan gått 

i arv till den post-koloniala staten efter självständigheten (Socpa 2012, s 561). Genom 

kolonialismen har maktdimensioner införlivats mellan olika grupper i samhället då stater ofta 

exploaterat urfolks marker och inskränkt deras rätt till kultur. Markrättigheter är ett av många 

områden där det råder en ojämn maktbalans mellan majoritetsbefolkning och urfolk och där 

statens inblandning har påverkat urfolkens möjligheter att bestämma över den egna 

utvecklingen. Hur detta tar sig uttryck varierar på olika håll i världen, men gemensamt för de 

flesta urfolk är att deras rättigheter har och fortsätter att inskränkas till följd av den förda 

politiken (Burger 2013, s 336, Northcott 2012, s 82, Socpa 2010, s 554-558). Exploateringen av 

urfolks traditionella territorium har varit och är utbredd över världen och konflikter till följd av 

detta återfinns idag på olika samhällsnivåer och omfattar förutom urfolk och stater även aktörer 

som företag, lokalbefolkningar och olika typer av organisationer. 
    I Sverige finns urfolket samer, vilka är bosatta i de norra delarna av Skandinavien och 

Ryssland. Svenska staten har erkänt samer som Sveriges urfolk, något som ger dem specifika 

kulturella rättigheter. De är även erkända som ett folk, vilket är reglerat i grundlagen och ger dem 

en särställning bland minoriteter i Sverige (SOU 1999:25, s 52, Samtinget 2015, Proposition 

2009/10:80. s 189). År 1989 instiftades International Labour Organizations (ILO) konvention 

169 om ursprungsfolk och stamfolk. Konventionen är ett bindande, juridiskt avtal där bland 

annat urfolkens rätt till självbestämmande och traditionellt territorium erkänns. Svenska staten 

har ännu inte ratificerat konventionen (Northcott 2012, s 79-81, ILO 1989, Sametinget 2014a). År 

2007 antogs även United Nations Declaration on the RightsofIndigenousPeoples, vilken Sverige 

som medlemsstat i Förenta Nationerna (FN) har åtagit sig att följa. I deklarationen fastställs 

särskilt urfolks rätt till självbestämmande samt till deras traditionella territorium och 

naturresurser. Till skillnad från ILO 169 är United Nations Declaration on the 

RightsofIndigenousPeoplesinte juridiskt bindande (United Nations 2008). 
    Koloniala mönster och strukturer lever dock fortfarande kvar i Sverige och världen vilket bidrar 

till att olika typer av diskurser skapas gällande konflikter om markrättigheter och naturresurser. I 

en tid då FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna har större betydelse än någonsin 

anser vi att det är intressant och relevant att urskilja vilka diskurser som förs av olika aktörer 

samt vilka medel och argument de använder sig av för att uppnå sina mål (Cespedes 2013, s 72). 

Språk används av alla aktörer i samhället och införlivar specifika identiteter och maktrelationer. 

Detta är en viktig aspekt att undersöka och analysera då människor genom språket utformar 

viktiga nationella och internationella avtal som syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter. 

Med bakgrund av detta ser vi en relevans i att undersöka hur diskursen i en konflikt av denna 

karaktär kan se ut i en svensk-samisk kontext. Målet gällande jakt- och fiskerättigheter mellan 

Girjas sameby och svenska staten är ett modernt exempel, med långtgående rötter, på en svår 

konflikt om mark och naturresurser som engagerat många och som innefattar många olika 

perspektiv på rättvisa och rättigheter i en mångnationell stat. Genom att dekonstruera debatten 

kring Girjasmålet kan kunskap fås om hur språket skapar maktdimensioner mellan 

majoritetsbefolkning och urfolk i Sverige samt hur detta bidrar till att skapa strukturer gällande 

vilka rättigheter som olika grupper har. 
    Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar följt av ett avsnitt med tidigare 

forskning, där läsaren får en kort redogörelse av resonemang och slutsatser från tidigare studier 

inom området. Bakgrund och metodologiska utgångspunkter, som syftar till att öka läsarens 

förståelse av studien, kommer därefter att behandlas följt av diskursanalysen. Avslutningsvis 

analyseras det diskursiva fältet där tidigare forskning och teori kopplas till analysen av debatten. 

Vi reflekterar även över den valda metodologin samt ger förslag på vidare forskning inom 

området. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka maktrelationer och motsättningar mellan olika aktörer i en 

tvist om urfolks rättigheter till markanvändning för traditionella näringar. Vi ämnar även 

undersöka hur aktörer tillskriver varandra och sig själva olika identiteter.  

 

1.2 Frågeställningar 
● Vilka diskurser kan identifieras inom en debatt gällande samers rättigheter till jakt och 

fiske, och hur samspelar dessa med varandra? 

● Vilka aktörer dominerar diskurserna som identifierats i debatten och på vilket sätt kan 

detta påverka maktrelationerna mellan dem? 

● Vilka identiteter tillskrivs olika aktörer i en debatt gällande samers rättigheter till jakt och 

fiske? 

 

 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning baseras på 12 vetenskapliga artiklar där konflikter om rättigheter till mark och 

naturresurser undersökts. Fyra huvudsakliga teman har kunnat urskiljas vilka är presenterade 

nedan under rubrikerna; betydelsen av internationella konventioner, koloniala mönster och 

strukturer, statliga och privata aktörers ekonomiska intressen samt diskurser i konflikter om 

markrättigheter.  

 

2.1 Betydelsen av internationella konventioner 
Kopplingen mellan urfolks kulturella identiteter och deras traditionella territorium och 

naturresurser är något som urfolk starkt betonar och anser behöver framhållas inom frågor som 

berör deras rättigheter. Denna relation har flera gånger under 19- och 2000-talet erkänts genom 

ett antal konventioner och dokument där ILO 169 samt United Nations Declaration on the 

RightsofIndigenousPeoples är två av de särskilt omtalade i nutid (Northcott 2012, s 74, Boni et. al 

2015, s 767). Detta resonemang understryks vidare av Robert Charles G. Capistrano (2009) som 

dessutom visar på hur självbestämmande över traditionellt territorium varit en viktig faktor för 

urfolk i Filippinerna då deras försörjning varit helt beroende av en hållbar resursanvändning och 

förvaltning (Socpa 2010, s 570, Capistrano 2009, s 454). Heather A. Northcott (2012) belyser på 

liknande sätt hur urfolks rätt till mark och naturresurser i förlängningen behöver sättas i relation 

till självbestämmande då frågor rörande förvaltning, bevarande och äganderätt av mark och 

naturresurser ofta är essentiella för urfolks försörjning och överlevnad. Rätten till 

självbestämmande är något hon menar blivit allt tydligare erkänd i de internationella 

konventionerna (Northcott 2012, s 74). 
    Hur dessa internationella konventioner har implementerats på nationell nivå samt vilken 

praktisk skillnad de utgjort för urfolk världen över finns olika exempel på. Rodrigo Cespedes 

(2013) framhåller i sin studie hur ILO 169 har varit viktig för utvecklingen av Chiles nationella 

lagstiftning på ett sätt som varit positivt för Chiles urfolk, Mapuche, samt hur den och andra 

internationella avtal om mänskliga rättigheter har en särställning och prioritet över nationell lag 

som gör att principerna genomsyrar hela rättssystemet (Cespedes 2013, s 71-73). Vidare betonas 

att internationella avtal således inte längre kan anses vara så kallade “mjuka lagar” samt att det 

viktigaste som haft betydelse för framgången för urfolk i Chile varit att individer och grupper nu 

kan hänvisa till dessa internationella avtal och principer i sina anspråk på traditionell mark och 

naturresurser (Cespedes 2013, s 72, 78). Även då ILO 169 har spelat roll för Mapuchefolkets 

framgångar i rättstvister menar Alexandra Tomaselli (2012) att konventionen ensam inte är 

tillräckligt kraftfull för att göra någon markant påverkan. I hennes studie framkommer hur 

Mapuches växande motståndsrörelse nationellt och internationellt varit avgörande för 

konventionens implementering på nationell nivå samt hur samarbete med miljörörelsen därtill 

varit viktig för urfolkens rättsliga framgångar i Chile (Tomaselli 2012, s 173). Detta resonemang, 
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att ILO 169 kan bidra till att göra skillnad för urfolk nationellt men är beroende av stödjande 

faktorer, styrks även av andra forskare (Jones 2012b, s 783, 785, 806, Jones 2012a 644). Zelena 

Jones (2012b) tillsammans med Northcott (2012) och Julian Burger (2013) visar dessutom på 

hur stater tenderar att argumentera för att dessa avtal är “icke-bindande” (Jones 2012b, s 796, 

Northcott 2012, s 82, 87, Burger 2013, s 340-341). Hur stater väljer att tolka avtal som ILO 169 

och FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter är avgörande för implementeringen på nationell 

nivå vilket gör att den praktiska betydelsen av dessa dokument för urfolk kan vara varierande 

(Jones 2012b s 788-789). I frågan om markrättigheter har ILO 169 dock varit en besvikelse för 

många urfolksgrupper (Northcott 2012, s 79), ett fenomen som även Burger (2013) beskriver 

genom att diskutera hur det finns en “rättslig lucka” mellan staters åtaganden och 

implementeringen av dessa (Burger 2013, s 341). 
    Principen om deltagande och konsultation av urfolk i frågor som berör dem, vilken återfinns i 

ILO 169, har åtföljts dåligt enligt flertalet forskare (Jones 2012a s 636-637, Seghezzo et. al 2011, s 

269, Jones 2012b, s 794). Cespedes (2013) noterar dock en positiv trend gällande deltagande och 

konsultation av urfolk i Chile, där lägre så väl som högre domstolsinstanser börjat ta större 

hänsyn till ILO-konventionen och döma till urfolkens fördel i händelse att principen inte 

efterföljts på ett tillräckligt sätt (Cespedes 2013, s 76-78).Dock menar Tomaselli (2012) att även 

om urfolk vunnit rättegångar i lägre domstolsinstanser tenderar de att förlora målen i ett senare 

skede när domen överklagats till en högre instans (Tomaselli 2012, s 171, s 173). 

 

2.2 Koloniala mönster och strukturer 
Tidigare forskning visar att kolonialiseringsperioden samt de strukturer som kolonialmakter 

efterlämnat har påverkat många postkoloniala staters nuvarande lagar, regelverk samt 

situationen mellan stat och urfolk. Under kolonialtiden införlivades värderingar om social 

hierarki samt en kulturell överlägsenhet av den koloniala kulturen som idag lever kvar i dessa 

staters samhällssystem (Burger 2013, s 336). Northcott (2012) belyser i sin studie att ett 

eurocentriskt perspektiv dominerar i utformandet av juridiska dokument och diskurser än idag. 

Detta har blivit ett hinder för urfolk då deras traditionella värderingar och perspektiv inte rymts i 

formuleringarna, vilket gjort det svårare för dem att göra anspråk på marken (Northcott 2012, s 

82). I Kamerun stiftades lagar angående markrättigheter under kolonialiseringsperioden som 

efter självständigheten inkorporerades i den nationella lagstiftningen. Genom lagarna gavs 

äganderätten till markområden som ansågs tomma och o-ockuperade till staten. Detta blev 

problematiskt då urfolket i Kamerun ansåg att inget territorium var tomt och o-ockuperat, vilket 

är ett tydligt exempel på hur en kolonial mentalitet fått styra utformandet av lagstiftningen. Även 

om många stater idag ger något slags erkännande till urfolks rätt till traditionella mark, i den 

nationella lagstiftningen, inskränks rätten ofta av begränsningar. I exempelvis Kamerun tillfaller 

marken staten om den anses behövas i utvecklingssyfte (Socpa 2010, s 554-558). 
    Fortsättningsvis anser Julie Velásquez Runk (2012) att staten i Panama använder sig av 

neoliberal homogenisering1 då de stiftar nya lagar, ändrar befintliga lagar samt ignorerar beslut 

från internationella institutioner (Runk 2012, s 33-35). Exempel på hur staten ändrat lagar för att 

tillgodose specifika intressen finns även i Sverige. Ett tillägg i renskötarlagen år 1993 visar hur 

länsstyrelsen gavs större utrymme att bortse från samiska samhällens intressen då de på ett mer 

generöst sätt kunde börja ge småskaliga jakt- och fiskerättigheter ovanför odlingsgränsen2 till 

människor som inte var medlemmar i en sameby.RebeccaLawrence (2014) menar att det idag har 

blivit nödvändigt för svenska staten att ignorera samers rättigheter då fler och fler konflikter 

uppstår rörande markrättigheter samt då storskaliga industrier vill etablera sig i Sverige för att 

nyttja naturresurser (Lawrence 2014, s 1042-1043). Hur urfolk har fått anpassa sig till den 

nationella lagstiftningen och använda den för att driva sina fall är markkonflikten i Chile ett bra 

                                                
1 Neoliberal homogenisering innebär att interkulturell jämlikhet stöds 
samtidigt som kulturella rättigheter endast erkänns i begränsad 
utsträckning. Detta leder till att rättigheter i praktiken begränsas 
under förevändningen att de främjas. 
2 Se bilaga 1 för karta över odlingsgränsen. 
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exempel på, där Mapuche har utnyttjat den befintliga miljölagstiftningen för att göra anspråk på 

sin traditionella mark (Cespedes 2013, s 76). Urfolk i Argentina har gjort på liknande vis då de 

har motsatt sig beslut genom att ta fall till den nationella domstolen (Seghezzo et al. 2011, s 262-

263). 

 

2.3 Statliga och privata aktörers ekonomiska intressen 
Burger (2013) anser att stater använder sig av argument om nationell utveckling samt minskat 

beroende av fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna för att kunna utvinna 

naturresurser på urfolks marker (Burger 2013, s 341). Detta påstående bekräftas av Antoine 

Socpa (2010) som visar hur den Kamerunska staten kunnat ta urfolkets marker för nationell 

utveckling (Socpa 2010, s 558-559). Ett flertal stater och privata aktörer försöker införliva 

begreppet hållbar utveckling i debatter som rör projekt på urfolks marker (Capistrano 2010, s 

454).  Runk (2012) menar att urfolken i Panama kan komma att bli offer för ”green 

authoritarianism” och ”carboncolonialism”3 då olika typer av projekt med fokus på förnyelsebar 

energi utförs på urfolkens mark för att minska sina utsläpp av koldioxid. Detta ger staten 

ekonomisk vinst men inskränker samtidigt på urfolkens rättigheter (Runk 2012, s 29). Ett annat 

exempel på urfolkens utsatthet är situationen gällande Mapuches marker i Chile vilka utgör 

viktiga ekonomiska intressen för staten genom exempelvis vattenkraft, gruvdrift, turism och 

trädplantager. Trots statens ratificering av ILO 169 och United Nations Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples får privata investerare stöd i lagen, samt internationellt finansiellt stöd, för 

dessa typer av projekt på urfolkets mark (Tomaselli 2012, s 163-166). De samiska samhällena har 

påpekat att försöken att hindra klimatförändringarna har en direkt påverkan på urfolken. Detta 

har bemötts av argument från vindkraftsutvecklare i området, vilka gör samerna till motståndare 

av utvecklandet av förnyelsebar energi genom att anse och antyda att en begränsning av 

klimatförändringarna borde ligga i samernas intresse. Vindkraftsindustrins argument har 

bidragit till att samerna anser att debatten om förnyelsebar energi används för att utnyttja deras 

marker. Investerarna anser att renskötarnäringen borde ge plats för utvecklandet av sektorn 

vilket visar på en misstro mot renskötarnäringens överlevnad samt att den måste ge vika för 

utvecklingen (Lawrence 2014, s 1046). 
    Tidigare forskning visar hur urfolken använder olika metoder för att protestera och motsätta 

sig statliga samt privata aktörers investeringar och beslut. Lawrence (2014) belyser detta genom 

att beskriva hur de samiska samhällena och organisationerna utövar rätten till självbestämmande 

i direkta förhandlingar med vindkraftsutvecklare och på detta sätt undkommer statens 

tillåtelseprocesser gällande markrättigheter (Lawrence 2014, s 1041). Svenska staten har dock 

blivit medveten om områdets marknadsvärde och har varit tvungna att motsätta sig samernas 

direkta överenskommelser med investerarna för att säkerställa sin tillgång till ekonomiska vinster 

samt naturresurser (Lawrence 2014, s 1048). Boni (2014) och Tomaselli (2012) visar i sina 

studier hur urfolk i Mexiko och Chile motsatt sig utvecklingsprojekt på traditionellt territorium 

genom markockupationer, hungerstrejker samt allianser med miljöorganisationer (Boni 2014, s 

765-766, Tomaselli 2012, s 166, 170-173). 

 

2.4 Diskurser i konflikter om markrättigheter 
Boni (2015) visar i sin studie på hur tre diskurser dominerar markkonflikten mellan urfolk och 

andra aktörer i ett fall från Mexico. Dessa är rättighetsdiskursen, moderniseringsdiskursen samt 

en diskurs om hållbarhet som fokuserar på bevarande av biologisk mångfald. I studien framhålls 

hur olika diskurser har använts av de olika aktörerna beroende på vilken agenda de haft. 

Exempelvis använde sig gruvbolaget, som var en var huvudaktörerna i konflikten, i första hand av 

moderniseringsdiskursen, genom att tala om samhällsutveckling och hållbar gruvdrift, medan 

urfolket växlade mellan att använda diskursen om rättigheter och diskursen om hållbarhet (Boni 

et. al 2015, s 759, 766-774). Studien visar hur valet av diskurs påverkat aktörernas framgångar då 

                                                
3Green authoritarianism och carboncolonialism innebär att argument om 
minskad klimatpåverkan används för att begränsa urfolks rättigheter. 



 

5 
 

de olika diskurserna tilltalat olika intressenter av olika anledningar. Urfolkets anammande av 

hållbarhetsdiskursen bidrog exempelvis till att bredda intresset för bevarande av området från att 

gälla bara urfolket till att omfatta ett större omfång människor på ett sätt som rättighetsdiskursen 

inte förmådde göra. Gruvbolaget i sin tur vann större sympati hos lokalbefolkningen genom att 

använda moderniseringsdiskursen än då de tvingades relatera till rättighetsdiskursen eller 

hållbarhetsdiskursen. Tydligt i artikeln är hur moderniseringsdiskursen är den som är mest 

svårförenlig med de övriga två samt hur denna samtidigt varit dominerad av ett västerländskt 

perspektiv på utveckling (Boni et. al. 2015, s 766-774). 
    Northcott (2012) lyfter hur nationell och internationell lagstiftning idag är dominerad av 

västerländska perspektiv och hur detta kan skapa problem för urfolk då de inte ger utrymme för 

alternativa synsätt. Detta bekräftas även av Paris Sean Jones (2012a), i studien om 

markkonflikten mellan Guatemala och Belize (Northcott 2012, s 82, Jones 2012a, s783, 790, 

800). Jones (2012a) visar dock exempel på hur högsta domstolen i Belize valde att utöka 

innebörden av ordet “egendom” till att omfatta både en västerländsk tolkning samt urfolkets 

förståelse av ordet, vilket författaren resonerar är en rimlig väg att gå i fall som likt detta omfattar 

människor med olika bakgrund (Jones 2012a, s 800). 
    Forskningen visar vidare på hur aktivister för urfolks rättigheter använt sig av 

rättighetsdiskursen i konflikter kring mark och naturresurser (Jones 2012a, s 631). Tomaselli 

(2012) belyser dessutom hur Mapuche i Chile dragit nytta av samarbete med miljörörelsen och att 

anamma argument kring ekologisk påverkan och bevarande av miljön (Tomaselli 2012, s 166-167, 

173). Lawrence menar i sin studie att Svenska staten har använt och fortsätter att använda 

moderniseringsdiskursen, fokuserad på förnyelsebar energi i form av vindkraft, för att motivera 

exploatering av traditionell samisk mark vilket visar hur denna diskurs står i konflikt med 

rättighetsdiskursen, där frågan om rennäringen och samernas rättigheter som urfolk ingår. Detta 

är en skillnad mot tidigare nämnda exempel, i vilka miljörelaterade diskurser snarare använts av 

urfolk än av aktörer intresserade av exploatering av traditionell mark (Lawrence 2014, s 1042-

1044, 1046-1047). Vidare visar Lawrence (2014), i likhet med Northcott (2012) och Jones 

(2012b), hur svenska statens syn på äganderätt har dominerat lagstiftningen i Sverige samt hur 

den i internationella konventioner manifesterade diskursen om rättigheter har haft sin tydliga 

påverkan även i den svensk-samiska kontexten, gällande markanvändande och naturresurser, 

men för den sakens skull inte självklart haft någon större praktisk betydelse för samer i Sverige 

(Lawrence 2014, s 1042-1043). 

 

 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt ges förklaringar som kan vara av betydelse för att förstå diskursanalysen och den 

fördjupande analysen av det diskursiva fältet. Nedan presenteras en kort, historisk översikt, 

nationella lagar och internationella avtal av relevans samt en kort beskrivning av Girjasmålet. 

 

3.1 Historisk översikt 
Första kontakten mellan samer och svenskar finns noterad så långt tillbaka som till 1300-talet. 

Det rörde sig då om möten mellan svenska storbönder, birkarlar som bosatt sig längs 

norrlandskusten och vilka hade uppgiften att driva in skatt åt svenska kronan, och samisk 

befolkning i området (Lundmark 1998, s 18-19, 32). 
    Svenska kronans utrikespolitiska strävanden kom under 1600-talet att öka skattetrycket på den 

samiska befolkning som tvingades förse den svenska armén med renkött och fisk. Detta, i 

kombination med en samisk befolkningsökning till följd av goda handelsförhållanden, bidrog till 

att samerna i allt högre grad tvingades överge den tidigare småskaliga renskötseln för husbehov 

för en betydligt mer omfattande rennomadism (Lundmark 1998, s 37-39). 
    Under 1600-talet startade även svenska kronans etablering av gruvor i de områden som 

beboddes av samer, vilka tvingades till hålltjänst med malmtransporter från inlandet ner till 

kusten. Denna plikt var svårförenlig med renskötseln, vilket resulterade i svårigheter för samerna 
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att klara sin försörjning. Svaret på denna problematik blev genomdrivandet av en reform år 1673 

som erkände att lappmarken4 skulle få koloniseras av svenska bosättare, vilka skulle kunna ta 

över malmtransporterna och möjliggöra för samerna att återgå till den för svenska kronan 

ekonomiskt viktiga renskötseln. Tanken var att samer och nybyggare kunde verka parallellt då 

deras näringar skiljde sig åt (Lundmark 1998, s 43-44, 50, 59-60).  
    Svenska statens intresse av de resurser som de samiska näringarna gav var en bidragande 

faktor till att den samiska befolkningen fram till 17-1800-tal blivit behandlade förhållandevis bra. 

Fram till denna period hade de dessutom varit i majoritet i området. Under 1800-talet började 

dock deras rättigheter till den traditionella marken tas ifrån dem, till förmån för svenska 

bosättare, i och med de samiska näringarnas minskande samhällsekonomiska betydelse. Detta 

skedde främst genom implementeringen av två reformer, första renbeteslagen från 1886 samt 

avvittringsstadgan från 1873, som begränsade samiska rättigheter. Villkor för renskötseln blev 

därmed sämre och icke renskötande samer blev berövade möjligheten att uttrycka sin samiska 

kultur (Lundmark 1998, s 64-65, 67, 74, Lawrence 2014, s 1043). Kulturdarwinistiska 

strömmingar från slutet av 1800-talet bidrog till svenska statens syn på samer som en 

underlägsen kultur i jämförelse med svenskar, vilket motiverade en allt mer vidsträckt 

kolonisering av samernas marker. Detta föranledde dessutom dels en segregeringspolitik, där de 

renskötande samerna tvingades till segregering från det övriga samhället, och dels 

assimileringspolitik, där övrig samisk befolkning tvingades överge sin samiska kultur (Lundmark 

1998, s 86-87, 92-95, 97-99, 107-109, 113). 
    På grund av de kalla vintrarna under 1930-talet valde många samiska familjer att lämna den 

nomadistiska livsstilen vilket bidrog till en övergång från självhushållning till 

penninghushållning. Denna nya livsstil var dock förenad med högre kostnader som krävde 

ytterligare expandering av renhjordarna för att kunna täckas. Många valde till och med att helt 

eller delvis överge renskötseln för förvärvsarbete (Amft 2000, s 32-33, 39-40, 53, Lundmark 

1998, s 123). I slutet av 1900-talet gick renskötseln in i ytterligare ett nytt skede. Rationalisering 

kunde inte längre göras i form av tekniska hjälpmedel eller genom ökade hjordar, då 

betesmarkerna verkade begränsande för hur många renar som kunde hållas, och fokus blev 

istället på att öka effektiviteten inom renskötselföretagen genom bättre planering och reglering av 

arbetet (Amft 2000, s 80). 
    Svenska samer har organiserat sig för sina rättigheter sedan 1900-talets början och år 1993 

inrättades en statlig myndighet i Sverige, Sametinget, där representanter tillsätts genom en 

samisk folkomröstning. Sametinget har till uppgift att bevaka frågor som rör samisk kultur 

(Roung 1982, s 196, Sametinget 2015a). Konflikter till följd av konkurrerande intressen mellan 

rennäringen och andra näringar finns kvar ännu idag vilka härstammar från den historiska 

koloniala utvecklingen i svenska Sápmi (Socpa 2010, s 531). 

 

3.2 Nationella lagar och internationella avtal 
Lagar och författningar av relevans för studien presenteras nedan. 

 
3.2.1 Urfolk och folk 

År 1977 erkände Riksdagen och därmed svenska staten samer som urfolk genom att bekräfta 

deras särställning i Sverige. Riksdagen har antagit International Labour Organizations (ILO) 

definition av urfolk (SOU 1999:25, s 52). 

 
peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the 

populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the 

time of conquest or colonialisation or the establishment of present state boundaries and who, 

irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and politic 

institutions (International Labour Organization 1989/169, s 2). 

                                                
4Med lappmarken menas de områden i norra Skandinavien som traditionellt 
har bebotts av samisk befolkning. Se bilaga 1 för karta över 
lappmarksgränsen. 
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I likhet med ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk framhåller även riksdagen 

vikten av självidentifikation, att samerna själva identifierar sig som urfolk (SOU 1999:25, s 47, 

52). Samerna i Sverige erkänns även sedan år 2011 som ett folk, genom regeringsformen, vilket 

särskiljer deras ställning gentemot andra minoriteter i Sverige (Sametinget 2015b; Prop., 

2009/10:80, s 189). Att samer erkänns som ett folk gör att de har en större rätt till 

självbestämmande samt starkare ställning än då de endast har benämningen urfolk. Samerna har 

genom benämningen urfolk specifika kulturella rättigheter, men urfolksbenämningen ensam 

stärker dock inte deras självbestämmanderätt i nationell lag (Sametinget 2015b). 

 
3.2.2 Rennäringslagen 

Rennäringslagen stiftades år 1971 och behandlar samernas renskötselrätt samt upplåtelse av 

mark och vatten. I lagen konstateras att samer får använda mark och vatten till underhåll för sig 

och sina renar, en rätt som grundas på urminneshävd (SFS 1971:437, s 1). Urminneshävd är en 

juridisk rätt som fastslår att marken inte är något som har getts till samerna utan något som de 

alltid innehaft och brukat (Sametinget 2014a). Samebyn är en ekonomisk förening bunden till ett 

specifikt geografiskt område. Samebyn företräder medlemmarna i frågor som dels rör 

renskötselrätten men även deras gemensamma intressen inom näringen i övrigt. Endast den som 

är medlem i en sameby får nyttja renskötselrätten (Sametinget 2016a, SFS 1971:437, s 1-2). Enligt 

rennäringslagen får renskötsel bedrivas hela året på året-runt-markerna samt en specifik 

tidsperiod på vinterbetesmarkerna. Samer inom samebyn ges även rätt att jaga och fiska på byns 

renbetesfjäll och lappmarker när renskötsel är tillåten där (SFS 1971:437, s 1-3, Sametinget 

2016b). På statlig mark ovanför odlingsgränsen får nyttjanderätt endast tillåtas om det inte stör 

rennäringen. Det är oftast länsstyrelsen på uppdrag av regeringen som prövar och ger tillstånd till 

nyttjanderätten (SOU 2005:17, s 12). Rennäringen måste dessutom utövas på ett sådant sätt att 

naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga bevaras för att behålla den biologiska 

mångfalden samt för att ge en bra uthållig avkastning (SFS 1971:437, s 3-7). 

 
3.2.3 Rätten till jakt och fiske 

Jakt- samt fiskelagen konstaterar att det främst är fastighetsägaren som har jakt- och fiskerätt på 

sina ägor. Lagarna inskränker inte på samernas, på urminneshävd grundade, rätt till jakt och 

fiske. Detta innebär att samer som är medlemmar i en sameby har delad rätt tillsammans med 

fastighetsägare till jakt och fiske på privatägd mark. Samernas jakt- och fiskerättigheter har inte 

förändrats sedan rennäringslagen stiftades, dock fastslog staten år 1993 att tillstånd för 

småviltsjakt skulle beviljas i högre grad än tidigare, till icke-medlemmar i en sameby, på statens 

mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (SOU 2005:17, s 12-13). “Dubbel jakträtt” 

instiftades av staten för att beskriva samernas och statens rätt till jakt och fiske. Samernas 

traditionella jaktmarker öppnades upp som allmänna jaktområden (Torp 2015). Samernas rätt 

till jakt och fiske, som ingår i rennäringslagen, är komplex då användning av mark grundas på 

urminneshävd. Det framhålls att markanvändandet historiskt kan ha varierat inom olika 

områden och därmed kan samernas rätt till mark och vatten variera i skilda delar av fjällområdet 

(SOU 2005:17, s 13-14). 

 
3.2.4 Internationella deklarationer och konventioner 

Internationella deklarationer och konventioner som särskilt berör urfolks rättigheter samt är 

relaterade till studien är United Nations Declaration on the RightsofIndigenousPeoples, 

Declaration on the Rightsof Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

LinguisticMinorities och International Convenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR). ICCPR 

ratificerades av Sverige år 1971 och de övriga nämnda deklarationerna antogs direkt av FN:s 

generalförsamling år 2007 respektive 1992 (United Nations u.å.-a; United Nations 2008; United 

Nations 1992). Declaration on the Rightsof Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 

and LinguisticMinorities berör främst kulturella, religiösa samt lingvistiska rättigheter. ICCPR 

berör inte endast urfolk och minoriteter utan säkerställer alla människors medborgerliga och 
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politiska rättigheter gentemot staten. Mer specifika rättigheter angående självbestämmande samt 

rätt till territorium och naturresurser fastställs i United Nations Declaration on the 

RightsofIndigenousPeoples. Exempelvis konstateras I artikel 3 att “Indigenous peoples have the 

right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and 

freely pursue their economic, social and cultural development” (United Nations 2008, s 4). 

Processer som konsultation, samråd och samarbete mellan stat och urfolk nämns återkommande 

genom hela deklarationen (United Nations 2008). FN:s speciella rapportör för urfolks rättigheter 

har riktat kritik mot Sverige angående samernas rättigheter. Aspekter som bör förbättras är 

rätten till självbestämmande, rätten till mark samt att nationella lagar inte ger ett tillräckligt bra 

skydd för den traditionella samiska livsstilen då de konkurrerar om marken med bland annat 

näringar som gruvor, vattenkraft och turism (Anaya 2011, s 10-16).  
    Vidare erkänns urfolkens rätt till traditionell mark i ILO:s konvention 169, som förespråkar att 

stater även ska erkänna urfolken som de rättmätiga ägarna av deras traditionella territorium. 

Urfolk ska därtill alltid konsulteras innan beslut tas i frågor som rör dem (ILO 1989). 

Konventionen är juridiskt bindande för de stater som ratificerat den (ILO 2013, s 5). Sverige har 

inte ratificerat ILO 169 (Sametinget 2014a).  

 

3.3 Girjasmålet 
Girjas sameby5 är en fjällsameby belägen i Norrbottens län som har sina året-runt-marker i 

Gällivare kommun (Sametinget 2014b).  År 2009 lämnade samebyn in en stämningsansökan till 

tingsrätten i Gällivare där de anhöll om att få ensamrätt till jakt och fiske inom en del av byns 

året-runt-marker samt att ensamt få förfoganderätt över jakt och fiske (Torp, 2015). Svenska 

Samernas Riksförbund6 (SSR) har under flera år diskuterat om att stämma staten, och efter en 

grundlig bedömning av bevisningsläget i olika delar av renbetesområdet blev det Girjas sameby 

som tillslut gjorde detta (Torp, 2015). 
   Staten framförde ett antal invändningar om rättegångshinder mot rättstvistens karaktär så som 

att “en sameby inte kunde före [sic!] medlemmarnas talan i ett mål som rörde deras individuella 

rättigheter, dels att Girjas sameby inte var behörig att föra talan i ett mål som var grundat på hela 

samekollektivets renskötselrätt” (Torp, 2016). Samebyns rätt att representera sina medlemmar är 

reglerad i lag, vilket fastslogs av tingsrätten. Tingsrätten konstaterade även att samebyn hade rätt 

till domstolsprövning enligt The Universal Declaration of Human Rights artikel sex, “everyone 

has the right to recognition everywhere as a person before the law” (Torp 2016; United Nations 

u.å.-b). Statens påpekanden utgjorde därmed inte några rättegångshinder (Torp, 2016b). 

Samebyns argumentation bygger på urminneshävd samt på rennäringslagen och den traditionella 

fastighetsprincipen, vilken innebär att de som brukar ett specifikt område kan upparbeta 

rättigheter till resurser som finns på området. Huvudförhandlingarna inleddes i Gällivare 

tingsrätt den 25 maj 2015, sex år efter att ansökan var inlämnad (Torp, 2016). 
   Den 3 februari 2016 kom tingsrättens dom som fastslog att “Girjas sameby har i förhållande till 

staten ensamrätt till småviltjakt och fiske. Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke 

upplåta jakt på samebyns område och staten får inte upplåta jakt- och fiskerätt på området” 

(Sametinget 2016a). Tingsrätten har tagit den skriftliga bevisningen i beaktning samt undersökt 

från vilken tidsperiod samer jagat, fiskat och levt på området. Andra frågor de tagit i beaktning är 

när området kom under svensk suveränitet, när staten blev ägare till marken och när svensk rätt 

blev tillämplig i området. Gällivare tingsrätt fastslog att samerna har rätt enligt urminneshävd. 

För att urminneshävd ska upphöra måste någon speciell omständighet uppträda vilket det inte 

har gjort, därför menar tingsrätten att de dömer till samebyns fördel. Trots att rennäringslagen 

konstaterar att staten, genom länsstyrelsen, inte har rätt att upplåta samebyns jakt- och 

fiskerättigheter har detta gjorts vilket tingsrätten menar även strider mot regeringsformen 

(Samtinget, 2016b). Staten, representerad av Justitiekanslern, överklagade domen den 22 

februari 2016 (Justitiekanslern, 2016). Domen vinner inte laga kraft för än den inte längre går att 

                                                
5 Se bilaga 1 för karta över Girjas sameby. 
6 Intresseorganisation för rennäringen. 
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överklaga, detta innebär att inget kommer hända i praktiken grundat på tingsrättens dom 

(Samtinget, 2016c). 

 

 

4. Metodologiska utgångspunkter 
Det finns ingen entydig definition av begreppet diskurs. Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips (2000) beskriver det som att “språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7). Analys 

av dessa mönster kallas diskursanalys och innefattar en metodologi där teoretiska 

utgångspunkter är integrerade med själva metoden för språkanalys. För att utföra diskursanalys 

krävs att forskaren godtar dessa grundläggande teoretiska premisser om språkets roll i skapandet 

av sociala verkligheter, och därmed antar att en språklig analys är meningsfull. Det finns en 

mängd olika diskursanalytiskt metodologiska inriktningar och beroende på vilken som används 

kommer analysen ta en specifik riktning och generera en viss typ av kunskap (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s 7, 148). Målet med diskursanalys är dock, oavsett inriktning, att förklara hur 

världen gestaltas av olika aktörer samt vilka konsekvenser detta leder till. Genom att beskriva 

världen på ett visst sätt och aktivt utesluta alternativa framställningar överordnas och accepteras 

vissa handlingar och synsätt som sannare än andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 138-

139). 

    Denna studie är en diskursanalys av Sveriges radios (SR) debatt kring rättegången där Girjas 

sameby stämde svenska staten för att få ensamrätt till jakt och fiske på sina traditionella marker. 

Fallet kan ses som ett exempel på en konflikt om urfolks rättigheter till markanvänding för 

traditionella näringar och används således för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Analysen utgörs av 29 radioklipp, totalt två timmar och fem minuter, där olika aktörer kommer 

till tals genom kommentarer, intervjuer samt ljudupptagningar från rättegångssalen. 

 

4.1 Socialkonstruktionistiska grundantaganden 
Diskursanalys är ett angreppssätt inom det socialkonstruktionistiska fältet. Fältet karaktäriseras 

av några grundläggande socialkonstruktionistiska antaganden, vilka är: 

 
● En kritisk inställning till självklar kunskap, vilket betyder att det inte finns någon 

absolut sanning. Verkligheten är en subjektiv konstruktion vilket kräver att självklara 

verklighetsuppfattningar ifrågasätts (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 11-12). 

 

● Historisk och kulturell specificitet, vilket betyder att vi människor formas av kultur och 

historia och att detta påverkar vår världsbild och dess framställning. En specifik 

uppfattning är således inte en nödvändighet utan endast en tänkbar möjlighet, vilket 

benämns som kontingens (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 11, 45). 

 

● Samband mellan kunskap och sociala processer. Med detta menas att kunskap och 

föreställningar om vår omvärld skapas när vi interagerar med varandra. Dessa 

föreställningar reproduceras och bekräftas i sociala processer och är nödvändiga för att 

både skapa och upprätthålla diskurser samt förkasta dem (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s 12).  

 

● Samband mellan kunskap och social handling. Beroende på hur vi ser på världen skapas 

normer för vilka handlingar som accepteras och vilka som avfärdas. Att våra specifika 

världsbilder och handlingar genererar vissa typer av kunskap visar att det finns ett 

samband mellan diskurs och sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 

12). 
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Socialkonstruktionisterna anser att kunskap och identitet alltid är kontingenta. Dock belyser de 

att konkreta situationer reducerar vilka möjliga identiteter som ett subjekt kan inta och därmed 

vilka sanningar som accepteras av samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 11-12). Om 

diskursen förändras innebär detta att individens möjligheter till alternativa tankesätt och 

handlingar godtas. Då diskurser är sociala processer har individen dock väldigt liten möjlighet att 

ensam förändra dessa strukturer. Diskursers kontingens bör därför ses som kollektiva sociala 

processer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 150-151). Den kritiska hållningen till självklar 

kunskap öppnar vidare upp för möjligheter till förändring inom en diskurs. Genom 

argumentation kan således alternativa uppfattningar börja bli mer etablerade (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 151). 
    Socialkonstruktionismen har kritiserats för att vara vetenskapligt och politiskt oanvändbar på 

grund av fokusen på kontingens. Det går inte att fastslå vad som är sant eller falskt då varje 

uppfattning av verkligheten utgör en möjlig sanning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 148-

149). Socialkonstruktionisterna menar dock att diskurser tar plats inom en konkret social kontext 

där kontingensen begränsas. Detta påverkar i vilken mån diskurserna verkligen har möjlighet till 

förändring då det finns konstruerade gränser, vilka är trögflytande, för vad som kan accepteras av 

samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 153-154). 

 

4.2 Laclau och Mouffe 
Då vi varit intresserade av att undersöka maktrelationer och identitetstillskrivningar i Sveriges 

Radios (SR) debatt angående Girjasrättegången ansågs diskursanalys vara en lämplig metod för 

att besvara studiens syfte. Vidare valdes Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, då de 

har tydligt fokus på makt och identitet (Bergström &Boréus 2000, s 400). Diskursteorin syftar, 

till skillnad från andra diskursanalytiska metoder, till att identifiera övergripande diskurser som 

finns inom olika sociala kontexter i samhället samt att utforska hur dessa verkar begränsande för 

vilka normer som kan accepteras och som förkastas av olika aktörer (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s 27-28). I och med detta ansågs diskursanalys och speciellt Laclau och Mouffes 

diskursteori vara en lämplig metodologi då Girjasmålet inbegriper stora strukturella mönster som 

införlivas genom användandet av språket och som kan urskiljas i debatten. 
    Genom att använda Laclau och Mouffes metodologi accepterar vi att studien kommer att 

generera en viss typ av kunskap som endast utgör en möjlig tolkning av verkligheten. Genom att 

godta de givna premisserna för deras teori accepterar vi att diskurser är helt konstituerande och 

därmed att även vi som forskare innefattas av detta. Den kunskap som studien producerar är 

således kontingent och precis som verkligheten den presenterar begränsas den av samhällets 

diskurser. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att Laclau och Mouffe förbiser detta 

problem och inte ger ett tydligt svar på hur detta kan hanteras. Vi anser att detta är en viktig 

aspekt att nämna och ha med sig, både för forskare och läsare, då godtagandet av diskursteorin 

också innebär ett accepterande av att det inte finns något sådant som objektiv kunskap (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 29).  

 
4.2.1 Diskursteori 

Laclau och Mouffe utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv genom vilket de har utvecklat 

en teori och metod inom diskursanalys som grundar sig på poststrukturalism och marxism. De 

utgår även ifrån Michel Foucaults diskursanalys (Howarth& Stavrakakis 2000,s 9-10; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 32). Inom poststrukturalismen, som är en gren inom 

socialkonstruktivismen, ges verkligheten mening genom språket. Verkligheten finns oberoende 

av språket men får en innebörd först genom diskurser. Språket både producerar och 

representerar verkligheten samt lägger grunden för vår sociala värld, våra identiteter och 

relationer. En diskursförändring bidrar således även till social förändring (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s 15-16).  
    Som nämnts ovan bygger Laclau och Mouffes diskursteori på Foucaults diskursanalys. 

Perspektivet utgår från att det är de små beståndsdelarna i form av språket som skapar diskursen. 

Det finns en ordning av diskursiv praktik som ger en viss struktur åt diskurser. Detta används av 
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individer för att styra och förändra diskursen men verkar samtidigt också begränsade. Strukturen 

gör att vissa aktörer utesluts från diskursen om de inte förhåller sig till de kontingenta reglerna, i 

form av språk och praktik, som är accepterade. Diskursen skapas därmed av små beståndsdelar, 

språket, samt distributionen av dessa (Hajer 1995, s 47-50).  
    Det post-marxistiska förhållningssättet teorin grundar sig i kritiserar hur den politiska kampen 

enligt marxismen enbart fokuserar på människors givna klassidentiteter och därmed utesluter 

andra identifikationsmöjligheter som inte är klassbundna samt föreställningen om att det 

kommunistiska samhället saknar inre motsättningar (Laclau&Mouffe 2001, s 4). De menar att 

politiskt relevanta grupper inte på förhand kan förutspås samt att individers identiteter skapas av 

kontingenta diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 40-43). Även om Laclau och Mouffe 

förhåller sig kritiska till vissa aspekter av marxismen är dock inte syftet att skapa en ny politisk 

ideologi utan endast att dekonstruera och utveckla specifika delar av den marxistiska teorin till 

att möjliggöra en vänsterpolitisk strategi bortom klassbegreppet (Laclau&Mouffe 2001, s 3-4).  
    Diskursteori är en av de mest poststrukturalistiskt präglade teorierna och utgår således ifrån 

att diskurser är helt konstituerande för den sociala verkligheten. Laclau och Mouffe menar att 

diskurser ständigt omformas, på grund av språkets föränderliga karaktär, när de kommer i 

kontakt med andra diskurser i en diskursiv kamp. Detta innebär att betydelser och diskurser 

aldrig kan uppnå permanent hegemoni, även om det är målet, utan riskerar alltid att förlora sin 

dominerande ställning då de utmanas av andra diskurser. Hegemoni är ett viktigt begrepp inom 

diskursteorin då det innebär att en specifik uppfattning förefaller vara den självklara och sanna 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 13, 26, 44). Trots att allting anses vara kontingenta 

diskurser måste delar av den sociala verkligheten dock tas för givna då det inte är möjligt att 

ständigt ifrågasätta varje aspekt av omvärlden. Dessa relativt okritiserade uppfattningar benämns 

som objektiviteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 44-46). Laclau och Mouffe har vidare 

anslutit sig till Foucaults syn på maktbegreppet som avindividualiserande och menar därmed att 

makt är något som utspelas i sociala praktiker. Diskursernas särskilda disciplin utesluter som 

bekant alternativa synsätt och verkar därmed begränsande på individens möjligheter. De aktörer 

som reproducerar den dominerande diskursen för sina syften har således ett maktövertag, då 

individer i samhället tvingas att formulera sig utifrån den rådande diskursen för att inte bli 

uteslutna av den och indirekt samhället (Johansson 2008, s 18). 

 
4.2.2 Grundläggande diskursanalytiska begrepp 

Laclau och Mouffe (2001) beskriver ett antal viktiga begrepp så som nodalpunkter, moment och 

element. Nodalpunkter är för diskursen centrala tecken vilka övriga tecken ständigt måste 

förhålla sig till samt får sin innebörd ifrån. Moment är tecken vars innebörd är mer permanent 

fixerad inom diskursen. Elementär de mångtydiga tecken som de olika aktörerna inom en diskurs 

kämpar om att göra till moment men som ännu inte fått en fixerad innebörd. Dock noterar Laclau 

och Mouffe att inget tecken trots detta kan bli slutgiltigt fixerat då en diskurs alltid fortsätter 

förändras. Således är transformeringen av ett tecken från element till moment aldrig slutgiltig 

(Laclau&Mouffe 2001, s 105-106, 112-113). Vidare nämns flytande signifikanter, 

ekvivalenskedjor och diskursivt fält som nyckelbegrepp inom diskursteorin. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) beskriver flytande signifikanter som tecken “som i särskilt hög grad är öppna 

för tillskrivning av olika betydelser” samt vilka “är de tecken som olika diskurser försöker ge 

innehåll åt på sitt sätt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 35). En nodalpunkt kan således 

också vara ett element och en flytande signifikant. Vi har i vår studie identifierat och avgränsat 

diskurserna som används i debatten i relativt vid mening. Dock finns det många små diskurser 

inom de större, vilka aktörerna använder sig av för att försöka forma dessa mer övergripande 

diskurser. På grund av detta kan det uppfattas som flytande signifikanter i vår studie är tecken 

som det, i likhet med element, kämpas om inom en diskurs men som det i praktiken kämpas om 

mellan dessa “små diskurser” där aktörer försöker tillskriva tecknen olika betydelser genom 

artikulationen av just sitt språk och distribution. Våra identifierade diskurser utgörs av flertalet 

små diskurser, som vi har valt att inte benämna och utveckla vidare. En avgränsning är 

nödvändig för att inte på ett onödigt sätt komplicera analysen genom att ge den för många 
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dimensioner. Därmed hoppas vi att läsaren inte förvirras av definitionen av flytande signifikanter 

samt hur vi har valt att framställa dem i resultatdelen. 
    Vidare utgörs ekvivalenskedjor av en samling tecken som sätts i relation till varandra för att 

skapa vissa identiteter och handlingsmönster (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 35, 50). I en 

diskurs om urfolk skulle en sådan kedja exempelvis kunna utgöras av tecknen urfolk → primitiva 

→ mindre vetande, där en aktör med intresse att förminska urfolkens åsikter och levnadssätt 

kunde försöka befästa relationen mellan dessa tecken för att på så sätt införliva en specifik 

identitet och sanning. Slutligen beskrivs diskursivt fält enligt diskursteorin som alla alternativa 

betydelser som tecken har utanför ramen för en viss diskurs. Genom att undersöka det diskursiva 

fältet går det att tydligare utröna den specifika diskursen då diskursen och det diskursiva fältet 

alltid är i förhållande till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 34). 
    Avslutningsvis uppfattas gruppbildning av Laclau och Mouffe som en reducering av 

identifikationsmöjligheter, där vissa blir relevanta och andra ignoreras, och det är genom 

etableringen av ekvivalenskedjor som detta införlivas. På samma sätt som med diskurser 

fungerar gruppbildning genom uteslutande av andra möjliga tolkningar. Då grupper skapas 

genom särskiljning från andra gör detta att en specifik samhällsbild av gruppen införlivas 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 51-53). 
    Laclau och Mouffes diskursteori bygger på antaganden om språkets föränderlighet och 

framhäver vikten av att dekonstruera diskurser genom att identifiera och analysera alla ovan 

nämnda beståndsdelar. Genom att göra detta är det möjligt att urskilja maktrelationer, strukturer 

och identitet inom diskurser. 

 

4.3 Reflexivitet 
Då ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt utgår ifrån att objektiv kunskap inte kan nås blir 

forskarens roll och förförståelse viktig att reflektera över. Detta benämns som reflexivitet. Ett 

problem med diskursteori är att forskaren får svårt att distansera sig från de objektiviteter, de 

självklara sanningar, som finns i samhället och därmed se kontingensen. På grund av tidigare 

erfarenheter och befintliga diskurser i samhället kan forskaren vara mer benägen att lyfta fram 

vissa tolkningar av verkligheten än andra. Om erfarenheter och dominerande diskurser i 

samhället hade varit annorlunda vid tidpunkten för studien hade troligtvis en annan tolkning av 

verkligheten skapats. Då syftet med diskursanalys är att avslöja dessa rådande objektiviteter är 

det viktigt att forskaren gör sig medveten om sin egen roll i analysen och reflekterar över de val 

som görs i studien (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 28-29, 111).  
    För att kunna göra en relevant studie behövs en viss förkunskap om vad diskurserna som 

dekonstrueras reproducerar och förändrar. Diskursanalys görs alltid i förhållande till olika 

strukturer och det är en viktig aspekt för forskaren att ha en förförståelse för dessa. Att sätta sin 

egen studie i relation till strukturer i samhället måste göras för att kunna avslöja de rådande 

objektiviteter som finns och därmed kunna säga något om de mönster av makt som framkommer 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 131-133). Viktiga frågor att ta ställning till för oss har 

således varit; Hur ser vår förförståelse ut inom ämnet? Vilka diskurser ansluter vi oss själva till 

och hur begränsar detta vår tolkning av materialet? Vi har även funderat över hur våra tidigare 

erfarenheter och hur dominerande diskurser påverkat vår syn på de aktörer som kommer till tals 

i debatten. 
    Då vi båda har erfarenhet och insyn i problematik och konflikter rörande urfolks rättigheter har 

detta självklart varit en viktig faktor dels i valet av studiens undersökningsområde, men också då 

detta bidragit till att vi velat avslöja de rådande strukturer i samhället som skapar specifika 

normer och maktrelationer. Tidigare erfarenheter har bidragit till att vi ser detta som en viktig 

fråga att belysa då urfolk ofta är i underläge gentemot majoritetsbefolkningen. Genom att 

reflektera över hur detta påverkat oss i studien har vi därmed haft ambitionen att vara kritiska till 

vår egen analys samt försökt vidga vårt perspektiv till möjliga tolkningar. Vi har vidare, genom att 

reflektera över vilka objektiviteter vi själva delar, försökt förstå hur dessa begränsar våra 

tolkningar och vår världsbild. Exempel på hur vi som forskare påverkats av dominerande 

diskurser är hur även vi i vissa fall tydligt anslutit oss till olika aktörers reproducering av 
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diskurser inom ramen för vår analys. Statens uttalanden, som ansågs kontroversiella av många 

aktörer, var något vi också själva reagerade på. Detta visar att vi styrs av tidigare erfarenheter och 

dominerade diskurser i samhället då det gjort att vi exempelvis varit mer kritiska till uttalanden 

som staten gjort än vissa andra aktörer. Genom att reflektera över detta har vi dock alltid försökt 

åsidosätta våra egna åsikter, det vill säga analysera från en position utanför diskurserna, och 

motiverat våra tolkningar utifrån det material vi tagit del av, även om detta delvis kan ses som en 

omöjlighet. Diskursteorin fokuserar dock inte i första hand på aktörer och underliggande motiv 

utan ämnar snarare till att synliggöra normer i samhället som skapas av olika rådande diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 381). Hur vi själva anslutit oss till de olika diskurser som 

reproducerats i debatten kan därför således också säga något om vilka objektiviteter och 

dominerande uppfattningar som råder. 

 

4.4 Urval och avgränsningar 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer debatten kring Girjasmålet i SR att 

tillämpas som grund för diskursanalys då detta är ett konkret exempel på en konflikt gällande 

urfolks rättigheter. Fallet visar på ett globalt fenomen i en svensk-samisk kontext och kom att 

handla specifikt om en samebys ensamrätt till jakt och fiske.  Avgränsning av material för 

diskursanalysen begränsades till perioden 25:e maj 2015 till 24:e juni 2015, vilket var perioden 

för rättegångsprocessen. Perioden ansågs vara särskilt relevant då det under nämnda dagar 

pågick en frekvent medierapportering kring Girjasmålet, vilket vi ansåg skulle utgöra en bra 

grund för diskursanalys. I urvalet av data för studien valde vi att enbart använda material från en 

rikstäckande nyhetsmedia, Sveriges Radio (SR). SR är ett av de svenska medier som utför public 

service och således är bundna till att representera en mångfald av människor med olika kulturella 

bakgrunder, åsikter och intressen (Kulturdepartementet 2013, s 3). Vi ansåg detta vara ett 

intressant media för inhämtning och analys av material.  
    SR, genom sameradion och P4 Norrbotten, rapporterade under hela rättegångsperioden under 

hashtaggengirjasmotstaten där samtliga ljudinspelningar med intervjuer från processen 

samlades. Totalt fanns 33 olika ljudklipp under den valda perioden. Då omfånget på uppsatsen är 

begränsat, både av tid och resurser, ansåg vi att ytterligare en avgränsning var nödvändig för att 

materialet skulle bli hanterbart och en djup analys skulle bli möjlig. Genom att inspireras av 

urvalet i andra diskursanalyser med samma metodologi bildade vi oss en uppfattning om hur 

stort material som var lämpligt att innefatta i vår studie. Vi valde därför att avgränsa oss till klipp 

som var max tio minuter långa, vilket gjorde att fyra stycken klipp valdes bort. Därmed utgör 29 

stycken klipp, totalt två timmar och fem minuter, grunden för analysen. Valet att avgränsa 

klippen baserat på tid gjordes efter överväganden om alternativa avgränsningar inom den valda 

perioden. Andra avgränsningar som skulle varit möjliga hade varit att välja ut specifika dagar 

varje vecka eller att endast basera analysen på vissa av de valda veckorna. Då syftet med studien 

är att undersöka maktrelationer och identitetstillskrivningar i en konflikt om rättigheter ansåg vi 

att de alternativa avgränsningarna skulle utgöra ett hinder genom att debatten då inte skulle 

kunna analyseras i sin helhet, det vill säga under hela den tid som rättegången pågick. 

Avgränsningen som gjordes ansågs erbjuda störst möjligheter till diversitet inom debatten och till 

att kunna besvara studiens syfte, vilket gjorde att denna sågs som en god grund för analys. Vi 

anser att klippen som valdes bort inte kommer att påverka diskursanalysens resultat då 

avgränsningarna som gjorts endast baserats på tidsaspekten och således inte på basis av 

representation. 

    Radioklippen utgörs av direktrapportering utanför tingsrätten i Gällivare, intervjuer med 

aktörer så som forskare, myndighetsrepresentanter, vittnen, intresseföreningar som verkar i det 

omtvistade området samt kommentarer från SR:s juridiske expert. Det förekommer även viss 

ljudupptagning från rättegångssalen där statens och samebyns advokater samt vittnens 

artikulation återges. Betydande aktörer som kommer till tals i debatten är, för samebyns räkning;  

 Matti Berg, ordförande för Girjas sameby 

 Peter Danowsky, Girjas samebys advokat 
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 Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska Samers Riksförbund (SSR) 

För statens räkning; 

 Anna Skarhed, representant för Justitiekanslern (JK) 

 Hans Forssell, statens advokat 

 Matti Enbuske, vittne 

Andra aktörer som är betydande i debatten; 

 Eivind Torp, SR:s juridiske expert 

 Forskare, Kaisa Korpijaakko-Labba, Patrik Lantto, Kjell-Åke Modéer 

 SR-reportrar 

 Sofia Jannok, samisk activist och artist 

 Representanter för Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening 

4.5 Dekonstruktionen av debatten och urskiljandet av diskurser 
Genom att göra separata diskursanalyser på radioklippen kunde vi identifiera element, flytande 

signifikanter, moment, ekvivalenskedjor och nodalpunkterpå varje enskilt klipp. I denna första 

process kunde vi urskilja hur olika slags diskurser användes av aktörer i deras artikulation. Då det 

inte är möjligt att redogöra för analysen i detalj på grund av studiens material och metodologins 

omfattande process har vi valt att lösa detta genom att redovisa ett exempel på hur vi gått till väga 

för att identifiera diskurser inom debatten.  
    I klippet Forskare slår tillbaka mot statens Girjasvittne(Sveriges Radio 2015n)identifierades 

tecknen kompetens, målstyrd, rättigheter, orimligt, verklig forskning, Lapplands historia samt 

opartisk som element då samtliga av dessa tecken är öppna för olika tolkningsmöjligheter. Av 

dessa har sedan tecknen forskning, Lapplands historia och opartisk forskare identifierats som 

flytande signifikanter då dessa varit särskilt öppna för olika tillskrivelser samt tydligt kämpas om 

i en diskursiv kamp mellan den dominerande forskningsdiskursen och ifrågasättandet av denna. 

Statens vittne, Matti Enbuske, försöker tillskriva Lapplands historia innebörden vinklad och 

med en felaktig historieskrivning. Rättshistorikern Kaisa Korpijaakko-Labba anser däremot att 

dagens historieskrivning om Lappland är korrekt då forskningen som är gjord inom detta område 

är vetenskaplig och opartisk. Genom att skapa olika ekvivalenskedjor försöker de båda aktörerna 

etablera sin bild av Lapplands historia i debatten, vilket framkommer tydligt i klippet. Element 

som blir till moment är målstyrd, rättigheter, kompetens och verklig forskning då betydelsen av 

dessa tecken tillfälligt fixeras. Ingen av de flytande signifikanter som identifierats får moment i 

klippet, men då klippet senare analyserades i relation till de övriga klippen i debatten blev detta 

annorlunda i och med att fler aktörer då kom till tals. En viss uppfattning om vad som exempelvis 

är opartisk forskning etablerades och fick moment i den större diskursen. Nodalpunkt i klippet 

ansåg vi vara samisk forskning då övriga tecken kan sägas få sin specifika betydelse i relation till 

detta. Utan nodalpunktensamisk forskning kan exempelvis inte element som verklig forskning 

och opartisk inte sättas in i sitt rätta sammanhang. 
    Genom detta klipp ansåg vi att diskursen som framkom handlade om forskning och 

vetenskaplighet. Alla radioklipp har analyserats på liknande sätt och diskurser som framkommit 

handlar om identitet,vetenskaplig forskning samt om rättigheter. 
    Vidare är frågan om avgränsning av diskurserna som framkommit viktig att reflektera över. 

Laclau och Mouffe anser som tidigare nämnt att diskurser är helt konstituerande för 

verkligheten. Detta betyder att allt kan utgöras av diskurser och att frågan således blir hur vi 

väljer att avgränsa dessa i förhållande till varandra (Bergström och Boréus 2012, s 400-401). Vi 

valde att avgränsa oss till tre huvudsakliga diskurser inom ramen för SR-debatten då dessa 

framkom tydligt genom aktörernas artikulation. Dock går det att säga att dessa tre diskurser i 

många fall har otydliga gränser gentemot varandra och således överlappar varandra. Detta kan 

ifrågasätta om det verkligen rör sig om tre diskurser eller om dessa snarare är komponenter i en 
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större diskurs eller borde avgränsas till flera mindre. Vi anser dock att resultatet tydligt visar 

varför dessa tre diskurser varit relevanta att urskilja och att det finns en poäng i att separera dem 

från varandra på det sätt vi har gjort. I resultatet som följer har vi analyserat klippen, och därmed 

debatten, som en helhet vilket har möjliggjort att tydligare se vilka uppfattningar som 

reproduceras och bekräftas och vilka som ifrågasätts. Genom att analysera radiodebatten och 

relatera diskurserna och det diskursiva fältet till varandra har mönster av maktrelationer och 

hegemoni framkommit. 

 

 

5. Diskursanalys 
I Sveriges Radios rapportering under rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten 

framkom ett antal olika diskurser som aktörerna reproducerar; identitetsdiskursen, 

forskningsdiskursen och rättighetsdiskursen. Nedan kommer vi att redogöra för hur diskurserna 

har dekonstruerats från element och flytande signifikanter, hur dessa övergår till moment och 

bildar ekvivalenskedjor som används av aktörerna för att skapa en specifik diskurs. De olika 

subjektspositionerna kommer att redogöras för samt hur dessa samspelar och ingår i diskursiva 

kamper med varandra för att vinna diskursiv hegemoni. 

 

5.1 Identitetsdiskursen 
Betydande element vi kunnat identifiera i diskursen om identitet är staten, samer, lappar, 

skyldigheter samt rättigheter. Dessa tecken är element i och med att de kan tillskrivas olika 

innebörder. Olika aktörer, som ansluter sig till olika diskurser, kämpar dessutom om att tillskriva 

elementen sin egen innebörd, vilket vidare gör element så som staten, samer, lappar till flytande 

signifikanter. Tecknet staten likställs exempelvis av samebyn framförallt med tecknet överhöghet 

och innefattar uppfattningen om att staten har vissa skyldigheter gentemot Sveriges befolkning 

inklusive minoriteter. Staten själva försöker istället likställa tecknet med innebörden 

fastighetsägare, vilka inte kan sägas ha några internationella förpliktelser, och vill endast 

erkänna sig som överhöghet när den gör anspråk på att kunna prioritera vilka rättigheter som ska 

ges utrymme. Vidare ges tecknet samer innebörden markanvändare från statens sida medan 

samebyn i första hand vill tillskriva tecknet betydelsen urfolk. Staten använder även tecknet lapp 

i sin argumentation och införlivar en historisk innebörd där lappar är renskötande nomader, en 

innebörd som utmanas. 
    Tecknen staten och samer får under processen allt mer fixerade positioner när majoriteten av 

aktörerna inom diskursen ansluter sig till samebyns tillskrivningar av tecknens betydelser. En 

bidragande faktor till att samebyns tillskrivningar får moment är att de använder sig av 

etablerade sanningar, det vill säga den dominerade diskursens definitioner, vilket synliggörs då 

många aktörer anser att statens tillskrivningar är kontroversiella. Därmed tvingas staten att 

överge sina försök att fixera tecknen och använda dem efter egen definition. Ekvivalenskedjor 

som bildas grundar sig på vilken identitet de olika aktörerna försöker införliva samt vilka 

rättigheter och skyldigheter som medföljer dessa. Exempel på hur aktörer skapat 

ekvivalenskedjor för att styra diskursen i önskad riktning är samer → urfolk → specifika 

rättigheter kontra samer → markanvändare → ej ensamrätt till jakt och fiske. 
    Nodalpunkter i diskursen är urfolk, markanvändare, fastighetsägare samt överhöghet då 

övriga tecken ges sin specifika innebörd genom att sättas i relation till dessa. Exempelvis är 

diskussionen om rättigheter och skyldigheter helt beroende av nodalpunkterna för bli betydande 

och kunna användas som argument av de olika aktörerna. 

 
5.1.1 Samisk identitet 

Girjas sameby tillsammans med advokat Peter Danowsky och Svenska samers riksförbund (SSR), 

vilka är målsägande i processen, grundar sin argumentation på att reproducera endast en 

identitet för samebyn, som urfolk, vilket de anser medför specifika rättigheter. En tydlig koppling 

görs mellan rätten till kultur och möjligheten att utöva självbestämmande över mark- och 
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naturresurser, något de anser nödvändigt för den samiska kulturens utveckling och överlevnad. 

Matti Berg, ordförande för Girjas sameby, menar att samernas traditionella livsföring är beroende 

av naturen då markerna och fiskevattnen utgör deras skafferi. Därmed påvisar han hur 

självbestämmande över jakt och fiske är intimt förknippat med samebyns kulturella rättigheter. 

Tillsammans med Danowsky och Jörgen Jonsson, SSR, reproducerar de samebyns identitet som 

urfolk och hur denna är beroende av naturen. Diskursen om den samiska identiteten som urfolk 

skapas av ekvivalenskedjor där de sammankopplar samer till urfolk vilka har en egen kultur, 

samer → urfolk → traditionell livsföring →rätt till kultur → ensamrätt, för att påvisa vikten av 

självbestämmande (Sveriges Radio 2015a, Sveriges Radio 2015b, Sveriges Radio 2015c). Statens 

advokater ansluter sig inte till denna identitetstillskrivning och dess betydelse utan uttrycker sig 

istället på ett sätt angående samernas urfolksstatus som skapar oklarheter i statens inställning till 

samer som Sveriges urfolk. Statens advokat Hans Forssell menar att etnisk tillhörighet inte är av 

betydelse i målet och skapar tvivel om samernas status som urfolk i Sverige genom att implicera 

att det endast är samerna själva som identifierar sig som detta (Sveriges Radio 2015d). Analysen 

visar att Forssell utmanar en etablerad uppfattning då reaktionerna blir kraftiga från flera aktörer 

i debatten efter detta uttalande. SSR går bland annat ut med en öppen fråga till statsministern där 

de kräver svar på statens inställning till samer som Sveriges urfolk, och SR:s juridiske expert, 

Eivind Torp, menar att detta uttalande är kontroversiellt. Torp reproducerar en ekvivalenskedja 

som ger stöd åt samebyns uppfattning om samisk identitet i diskursen, Samerna → Sveriges urfolk 

→ har betydelse i målet → statens argumentation → kontroversiell (Sveriges Radio 2015e). 
    Efter Forssells uttalande tvingas Justitiekanslern, representerad av Anna Skarhed, tydliggöra 

statens inställning till samernas urfolksstatus. Skarhed befäster att samer är Sveriges urfolk och 

att de har specifika rättigheter i egenskap av detta. Dock anser hon, i likhet med Forssell, att 

betydelsen av samernas urfolksstatus inte är av relevans då målet handlar om en fastighetstvist 

och samebyn därmed i första hand bör ses som markanvändare, inte som en etnisk grupp 

(Sveriges Radio 2015f). 

 
[Det] här med urfolk följer inte automatiskt den rättighet eller de rättigheter som samebyn gör [...] 

gällande i det här målet. Det finns vare sig svensk lag eller någon internationell lagstiftning som ger 

samerna de rättigheter som de gör gällande i det här målet. Däremot att samerna har rättigheter som ett 

urfolk enligt olika regler det är liksom en annan fråga (Sveriges Radio 2015f).  
 
Citatet ovan påvisar att staten, inklusive Skarhed, särskiljer samernas identitet som urfolk från 

deras identitet som markanvändare. En identitet som markanvändare ger enligt staten inga 

specifika rättigheter till samebyn angående ensamrätt. Då staten och samebyn tillskriver olika 

identiteter till tecknet samer skapas en konflikt gällande vilka rättigheter i detta fall samebyn ska 

inneha, då olika identiteter gör anspråk på olika rättigheter. Exempelvis samer→ urfolk → 

specifika rättigheter kontra samer → markanvändare → ej ensamrätt till jakt och fiske 

(Sveriges Radio 2015f).Här blir det tydligt hur tecknetsamerna är en flytande signifikant eftersom 

att olika aktörer försöker tillskriva tecknet sin betydelse genom att reproducera olika diskurser. 

Vilka rättigheter aktörer gör anspråk på måste vidare vara förenligt med den identitet de 

tillskrivs. Samebyns identitet,som det råder kamp om, blir således viktig för vilka rättigheter de 

anses ha tillgång till. 
    Staten reproducerar i debatten även en identitet till samebyn som lappar, vilket används för att 

referera till rennomaderhistoriskt.Detta kan ses som ett tecken på att staten för in och försöker 

införliva en historisk diskurs om samisk identitet i debatten. Ingen av de övriga aktörerna i 

debatten tillskriver dock samer identiteten som lappar. Sofia Jannok, samisk artist, i likhet med 

Berg reagerade starkt på statens ordval och menar att den samiska identiteten innefattar mer än 

rennomadism. Vidare anser de att tecknet tyder på en fortsatt kolonial mentalitet från statens 

sida då samerna tillskrivs en identitet som “ett mindre värdefullt folk som inte hade någon rätt att 

äga” (Sveriges Radio 2015g, Sveriges Radio 2015h). Detta gör tecknet lapp till en flytande 

signifikant som olika aktörer kämpar om att inge sin specifika betydelse. Staten lyckas i debatten 

inte använda tecknet på ett neutralt, historiskt sätt då statens språkbruk möter motstånd av 

andra aktörer och uppfattas som rasbiologiskt. Då staten inte kan använda begreppet på önskat 
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sätt kan det tolkas som att tecknet fått en tillfällig fixering, det har blivit ett moment. Dock 

försvarar Skarhed ordvalet och menar att kritiken som riktats mot statens språkbruk bör ses som 

oseriös då andra aktörer inte ser begreppet i sitt sammanhang (Sveriges Radio 2015g). Vidare 

införlivar hon en bild av att historiskt sett så har samerna, som är lappar, inte bedrivit jakt och 

fiske i området. Hon tillskriver samerna en identitet som endast en nomadisk grupp som haft en 

specifik livsföring, renskötsel, vilket motstrids av andra aktörer. Samerna blir genom statens 

argumentation ofrivilligt tillskrivna en specifik, begränsande identitet. Identiteten som staten 

tillskriver samerna visas genom sättet tecknen Samer → lapp → rennomadism → bedrev ej jakt och 

fiske kopplas samman i en ekvivalenskedja (Sveriges Radio 2015i). 

 
5.1.2 Svenska statens identitet 

Genom att Skarhed och Forssell omnämner målet som en fastighetstvist motiverar de samebyns 

identitet som markanvändare och tillskriver vidare staten en identitet som fastighetsägare. Då 

de använder sig av identiteten fastighetsägare kan de följaktligen reproducera en bild av att 

samebyns status som urfolk inte är betydande i målet och att staten därmed inte har några 

internationella förpliktelser för samiska rättigheter. Ekvivalenskedjan Staten → markägare → inga 

internationella förpliktelser införlivar denna bild av statens roll. De vill separera identiteten som 

fastighetsägare från identiteten som överhöghet, genom vilken staten är ansvariga för att 

säkerställa Sveriges befolknings rättigheter. Vidare används identiteten som fastighetsägare för 

att motivera hur jakt- och fiskerätten tillfaller staten och inte samebyn. Malin Brännström, 

juridisk doktorand, påvisar detta genom citatet “[...] det är en tydlig linje i deras talan att det är så 

att staten fått kontroll och så småningom blivit markägare och med det följer jakt och fiskerätt 

även för staten” (Sveriges Radio 2015j, Sveriges Radio 2015k, Sveriges Radio 2015f). 
   På samma sätt som staten endast ser samebyn som markanvändare i målet ser samebyn endast 

staten som överhöghet och således ansvariga för att säkerställa samiska rättigheter. Särskiljandet 

av statens två identiteter, fastighetsägare och överhöghet, får i likhet med statens uttalande om 

urfolksstatusens betydelse konsekvensen att aktörer uppfattar positionen som kontroversiell i 

debatten. Danowsky försöker bryta upp ekvivalenskedjan ovan genom att påvisa att staten inte 

kan ignorera sin identitet som överhöghet då den inte kan anses vara vilken civilrättslig part som 

helst. Staten har ett större ansvar att bära i processen (Sveriges Radio 2015l). Som nämnts ovan 

är tecknet staten en flytande signifikant i debatten då olika aktörer kämpar om att inge sin 

betydelse av statens roll.  
    Staten, genom Skarhed, tillskriver sig även identiteten som överhöghet genom att säga sig ha 

rätten att avgränsa samiska rättigheter till förmån för andra rättigheter i fjällvärlden. “Vi pratar 

gruvor och vi pratar jakt och sådant där, och i den meningen så [...] måste [staten] avväga olika 

rättigheter mot varandra” (Sveriges Radio 2015f). Detta i kombination med att staten inte anser 

sig ha skyldigheter gentemot samebyn i form av internationella förpliktelser är ett tydligt exempel 

på att identiteterna är knutna till specifika rättigheter och skyldigheter, vilka staten i detta fall 

försöker undkomma. Det blir således en obalans i statens identitet i förhållande till de rättigheter 

och skyldigheter den anser sig ha. Danowsky, Torp samt SR-reportrar reproducerar bilden av att 

staten, som de ser som överhöghet, har skyldigheter genom internationella förpliktelser gentemot 

samerna och därmed ett ansvar mot samebyn. De sammankopplar tecknen Staten → överhöghet → 

ansvarig →har internationella förpliktelser i en ekvivalenskedja vilket visar på uppfattningen om 

att staten har internationella förpliktelser, vare sig det är juridiskt korrekt eller ej (Sveriges Radio 

2015m, Sveriges Radio 2015n, Sveriges Radio 2015l). Då denna ekvivalenskedja reproduceras av 

majoriteten av aktörerna i SR:s radiodebatt samtidigt som statens avsägande av skyldigheter ses 

som kontroversiella visar analysen att samebyns identitetstillskrivning av staten och av samer har 

en dominerande ställning i diskursen. 

 
5.1.3 Makt och hegemoni inom identitetsdiskursen 

Olika identiteter används som argument av båda sidorna i tvisten och reproduceras av olika 

aktörer. Samebyn har ett maktövertag då de gynnas av att reproducera den dominerande 

diskursen om aktörernas identiteter medan staten får kämpa i sin argumentation och tvingas 
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anpassa sig för att inte avfärdas. Samebyn dominerar diskursen om identitet då de har mest stöd, 

utmanar inte objektiviteter, tillskriver sig endast en identitet samt påvisar svårigheten i att 

särskilja statens identitet som fastighetsägare från den som överhöghet. Staten å andra sidan 

utmanar etablerade uppfattningar i en diskursiv kamp men misslyckas med att göra sina utsagor 

till moment. Därmed fortsätter samebyns definitioner av aktörernas olika identiteter att inneha 

diskursiv hegemoni. Försöket att införliva identiteten lappar för renskötande samer bidrar inte 

till någon större förändring av identitetsdiskursen men visar på hur staten ingår diskursiv kamp 

för att försöka återuppliva historiska maktrelationer. Hade inte samebyn haft ett så tydligt 

maktövertag inom identitetsdiskursen skulle denna tillämpning av en historisk diskurs från 

statens sida kunnat få större effekt på debatten. 
    Objektiviteter som staten utmanar men som ej lyckas förändras är att samer är ett urfolk, att 

staten har ett ansvar gentemot samebyn genom internationella förpliktelser samt att samiska 

rättigheter är grundade på deras urfolksstatus. 
    Sammanfattningsvis tillskriver sig samebyn identiteten som urfolk samt staten som 

överhöghet. Staten däremot tillskriver samebyn identiteten som markanvändare och sig själv som 

både fastighetsägare och överhöghet. Specifika identiteter ger tillgång till olika rättigheter och 

skyldigheter. Då aktörerna tillskriver varandra och sig själva olika identiteter uppstår det en 

kamp om hur tecken som staten och samer ska definieras. Statens försök att göra anspråk på 

rättigheter som överhöghet och samtidigt frånsäga sig vissa skyldigheter som medföljer den 

specifika identiteten skapar en motsägelsefull bild som samebyn drar fördel av. 

 

5.2 Forskningsdiskursen 
Inom forskingsdiskursen identifierades de betydande elementen vetenskaplighet, Lapplands 

historia, partiskhet, opartiskhet, trovärdighet samt samisk närvaro. Då vissa aktörer tillskriver 

dessa tecken olika innebörder blir några av elementen även flytande signifikanter i och med att 

innebörden av tecken är något som det kämpas om. Andra tecken får en mer fixerad innebörd och 

kan istället betecknas som moment i diskursen. Samisk närvaro är ett element som även är en 

flytande signifikant, vilket visar sig genom att representanter från samebyn har en bestämd 

uppfattning om att samisk närvaro går långt tillbaka i tiden i Lapplands historia. Denna 

tillskrivning grundar sig i en reproducering av forskningsdiskursen där vetenskapligheten i 

modern samisk forskning inte ifrågasätts. Detta utmanas av representanter från statens sida som 

definierar närvaro annorlunda och menar att Lappland historiskt mer eller mindre varit 

ödemark. Genom detta blir även tecknet Lapplands historia en flytande signifikant då det råder 

kamp om hur denna sett ut. Aktörer använder vetenskaplig forskning under rättegångsprocessen 

för att stödja sin bild av tecknen samisk närvaro samt Lapplands historia, men då det även 

uppstår en kamp om vad som kan anses vara vetenskaplig forskning tyder detta på att även 

tecknet vetenskaplighet är ett element i diskursen som aktörerna gör till en flytande signifikant. 
    Elementen partiskhet och opartiskhet får moment i diskursen då alla aktörer tillskriver 

tecknen samma innebörd. Dock råder det en kamp om huruvida den vetenskapliga forskningen är 

partisk eller opartisk, men inte om tecknens betydelser i sig, då det istället är vetenskaplighet 

som de gör till en flytande signifikant. Vidare lyckas samebyn med allierade att fixera betydelsen 

av tecknen vetenskaplighet och samisk närvaro under processens gång då deras definition 

accepteras av flest aktörer samtidigt som statens definitioner ifrågasätts. 
    Aktörer bildar olika ekvivalenskedjor med hjälp av elementen och momenten för att införliva 

sin syn i diskursen. Staten vill exempelvis påvisa att den moderna forskningen om samer, som 

samebyn använder i sin bevisning, är partisk och bildar således ekvivalenskedjan forskare → 

samifierade → samisk forskning → partisk → samers fördel → ej vetenskaplig. Samebyn bemöter detta 

genom att bilda en egen ekvivalenskedja där de försvarar den moderna forskningens 

vetenskaplighet, vetenskaplig forskning → akademiska kännetecken → modern forskning om samer → ej 

partisk (Sveriges Radio 2015o, Sveriges Radio 2015p). 
Nodalpunkterna i diskursen är vetenskaplighet och forskning då övriga tecken sätts i relation till 

dessa två. Exempelvis ordnas tecknen partiskhet, opartiskhet samt samisk närvaro kring 

nodalpunkterna och får sin specifika betydelse genom dessa då tecknen relateras till den 
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vetenskapliga forskningsdiskursen. Samisk närvaro skulle kunna inneha många olika 

innebörder, men i relation till nodalpunkterna utesluts vissa definitioner då de blir irrelevanta 

och ologiska i sammanhanget.  

 
5.2.1 Antagonism inom forskningsdiskursen 

Statens advokat, Forssell, ifrågasatte samebyns bevisning genom att kalla in vittnet Matti 

Enbuske som kritiserade vetenskapligheten i den moderna samiska forskningen som samebyn 

byggt sin argumentation kring. Genom Enbuske träder diskursen om vetenskaplig forskning in i 

rättegångsprocessen och därmed senare även i SR:s radiorapportering. Tecknet vetenskaplighet 

och dess innebörd var tidigare en objektivitet men blir en flytande signifikant då staten 

ifrågasätter detta. Enbuske försöker skapa tvivel om den moderna samiska forskningen genom att 

blida ekvivalenskedjorna forskare → samifierade → samisk forskning → partisk → samers fördel → ej 

vetenskaplig samt samisk forskning → målstyrd → vinklad till kolonial historia → Lapplands historia 

inkorrekt. Staten vill med detta ifrågasätta historieskrivningen där svenska staten porträtteras på 

ett missgynnande sätt i processen samt skapa tvivel om den samiska närvaron för att kunna 

utmana äganderätten i det omtvistade området(Sveriges Radio 2015p, Sveriges Radio 2015o). 

Detta väcker starka reaktioner hos samebyn samt hos många andra aktörer, vilket visar på att 

staten inte håller sig till den dominerande diskursen. Danowsky implicerar att ifrågasättandet av 

den samiska närvaron är märklig genom att understryka det komiska i att han tvingas ta till 

avbarkade tallar som bevisning för samernas existens i området (Sveriges Radio 2015q). Även en 

av SR:s reportrar ansluter sig till Danowskys hållning genom att ställa sig tveksam till rimligheten 

och relevansen i statens påstående. “[...] jag får en känsla av att staten… man skjuter så många 

kort som möjligt för att helgardera. Vad är din känsla?” (Sveriges Radio 2015i). Detta citat i sitt 

sammanhang tolkar vi som att reportern antyder att staten inte har tillräckligt starka rättsliga 

bevis för sin hållning. Detta kan ses som en förklaring till varför staten för in diskursen om 

forskningens vetenskaplighet och utmanar den etablerade hållningen i denna. Vidare uttrycker 

både samebyns ordförande Berg och rättshistorikern Kaisa Korpijaakko-Labba att ifrågasättandet 

är magstarkt och skamlöst. 

 
Han menar ju på att all forskning som sker är så att säga partisk till samernas fördel, utom hans 

forskning då. Det var ganska magstarkt tyckte jag. Den forskning vi har runt samiska rättigheter och 

kolonialisering vart ju sågad av Matti Enbuske nu (Sveriges Radio 2015o). 
 

Jag tycker att det är skamlöst att han ens påstår sådant. [...] Det enda som han egentligen har gjort är 

en utredning som hade beställts av finska staten och hade också sagt att ni måste komma till dessa och 

dessa slutresultat. Ur den synpunkten så han är inte en opartisk forskare. Om man tänker på de 

kännetecken som man helt akademiskt sätter för en verklig forskning, så är det som han har gjort… 

fyller inte de krav… [...] han har gjort det som staten har velat att han gör. Jag tycker att han har ingen 

kompetens att beskylla andra forskare på det sätt som jag nu har hört (Sveriges Radio 2015p). 
 
De försöker misskreditera Enbuskes vittnesmål genom att ifrågasätta hans opartiskhet och 

kompetens som forskare. Korpijaakko-Labba gör detta genom att sammankoppla tecknen 

Enbuske → forskning beställd av fiska staten → partisk forskare → ingen kompetens att beskylla andra. 

Berg visar istället på att Enbuske ensam kritiserar forskningssamhällets gemensamma regler 

angående vetenskaplighet och opartiskhet (Sveriges Radio 2015p, Sveriges Radio 2015o). 
    Efter statens ifrågasättande av vetenskapligheten i modern forskning om samer ansluter sig 

flertalet forskare till samebyns hållning och styrker vetenskapligheten i deras bevisning. Då 

Enbuskes uttalande väckt stor uppmärksamhet och kraftig kritik från flera håll kan detta ses som 

att staten utmanar diskursen om vetenskaplig forskning. En konsekvens av detta blir att staten 

skapar nya fiender, då dessa ansluter sig till debatten för att försvara den dominerande 

uppfattningen, vilket bidrar till att samebyn får ett maktövertag i diskursen. Fortsättningsvis 

menar Patrik Lantto, professor i samisk historia och vittne för samebyns räkning, att modern 

forskning är vetenskaplig och att anledningen till att staten ifrågasätter den är att den forskning 

som finns om samer är i linje med samebyns argumentation snarare än statens (Sveriges Radio 
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2015r). Detta styrks även av Kjell-Åke Modéer, professor emeritus i rättshistoria, som anser att 

statens uttalande är märkligt då modern forskning har motbevisat äldre, historisk forskning inom 

området. 

 
Från min position som forskare känns det rätt märkligt att man åberopar en forskning ifrån 1920-talet 

som ju blivit motbevisad av modernare forskning. Det har ju kommit väldigt mycket forskning när det 

gäller samerna som styrker just den synen som samerna velat ta fram (Sveriges Radio 2015s). 
 
Även Torp reproducerar uppfattningen om att modern forskning är opartisk och vetenskapligt 

korrekt samt bekräftar att forskning kring samer ger mer stöd till Girjas samebys talan än åt 

staten. Vidare anser Torp att statens ifrågasättande är kontroversiellt och förvånande samt 

poängterar att detta inte är en relevant fråga för domstolen att ta ställning till då samebyns talan 

främst grundar sig på rennäringslagstiftningen och urminneshävd (Sveriges Radio 2015l, 

Sveriges Radio 2015n, Sveriges Radio 2015t). 
    Tydligt blir att statens val att använda sig av och utmana en diskurs om forsknings 

vetenskaplighet i sin rättsliga argumentation får stor inverkan på debatten i SR. Det råder i 

debatten som tidigare nämnts en kamp om tecknen vetenskaplighet, samisk närvaro och 

Lapplands historia, men då en rad aktörer motsätter sig statens påstående samt framhåller 

statens ställning som bland annat orimlig, märklig, magstark och förvånande fixeras de tecken 

och går från att vara flytande signifikanter till att få moment enligt samebyns tillskrivningar. 

 
5.2.2 Makt och hegemoni inom forskningsdiskursen 

På samma sätt som i diskursen om identitet är det samebyn som får ett maktövertag inom denna 

diskurs då de återigen gynnas av att reproducera den dominerande diskursen. Staten utmanar 

ännu en gång etablerade uppfattningar med misslyckas med att tillskriva dessa alternativa 

innebörder. Statens uttalanden uppfattas som orimliga, märkliga och magstarka vilket visar på en 

avvikelse från den dominerande diskursen. Samebyns tillskrivningar av momenten uppnår 

hegemoni. Samebyns dominans visar sig i att de får ett stort stöd från andra aktörer utanför 

rättegångsprocessen som försvarar den rådande uppfattningen om vetenskaplighet och modern 

forskning om samer.  
    Sammanfattningsvis utmanar staten den dominerande diskursen om forsknings 

vetenskaplighet i allmänhet och modern forskning om samer i synnerhet men misslyckas med att 

ändra diskursen. Samebyn, som reproducerar den dominerande diskursen i sin argumentation, 

gynnas av detta i debatten och deras tillskrivningar uppnår hegemoni. Uppfattningen om att 

modern forskning om samer är vetenskaplig och opartiskt fortsätter att dominera debatten i SR.  

 

5.3 Rättighetsdiskursen 
Då analysen kretsar kring ett rättsligt mål används nationella lagar och internationella avtal som 

medel i parternas argumentation samt reproduceras i andra aktörers uttalanden i debatten. 

Diskursen som uppenbarat sig är dock inte enbart juridisk, utan en rättighetsdiskurs i vidare 

mening, då det huvudsakliga i argumentationen är just frågan om samebyns rättigheter, där jakt- 

och fiskerätten är den centrala. Element som identifierades i denna diskurs är rättigheter, 

internationella förpliktelser, staten, samer och samisk närvaro. Rättigheter är ett element då 

tecknet tillskrivs olika innebörder av olika aktörer. Exempelvis menar samebyn att de har en 

rättighet till självbestämmande genom sin urfolksstatus medan staten menar att det inte finns 

någon sådan rättighet. Internationella förpliktelser är ett element då det råder delade meningar 

om vad detta innebär samt även en flytande signifikant då samebyn och staten kämpar om att ge 

sin specifika betydelse till tecknet. Förpliktelser för den ena innebär moraliska förpliktelser vare 

sig de är juridiskt bindande eller ej medan den andra endast anser att tecknet innebär juridiskt 

bindande avtal. Som nämnts tidigare är tecknen staten och samer element samt flytande 

signifikanter och tecknet samisk närvaro är ett element som blir till ett moment. En 

ekvivalenskedja som används för att införliva en specifik världsbild är exempelvis samer → urfolk 

→ rättigheter → stöd i FN→ staten har internationella förpliktelser, vilken används av SSR för att 
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påvisa bilden av att staten har förpliktelser gentemot samer och för att säkerställa deras specifika 

rättigheter som urfolk (Sveriges Radio 2015j). På motsvarande sätt försöker staten bryta upp 

denna ekvivalenskedja genom att sammanlänka tecknen samebyns talan → ej stöd i internationell 

lag → staten har ej internationella förpliktelser → samebyn har ej särskilda rättigheter och på detta sätt 

visa att staten juridiskt inte har några internationella förpliktelser angående samebyns rättigheter 

i målet (Sveriges Radio 2015f). Nodalpunkterna i diskursen är jakt- och fiskerätt samt ensamrätt. 

Dessa har identifierats som nodalpunkter då övriga tecken får sin specifika betydelse i ljuset av 

dem. Exempelvis rättigheter måste relateras till nodalpunkterna för att tillskrivas en relevant 

betydelse i sammanhanget då det finns oändliga variationer på vad tecknet skulle kunna betyda.  

 
5.3.1 Samebyns reproducering av rättighetsdiskursen 

I samebyns rättsliga argumentation använder de sig huvudsakligen av nationell lagstiftning, i 

form av rennäringslagen, samt internationella förpliktelser, i form internationella avtal inom FN, 

för att hävda sin ensamrätt till jakt och fiske. Danowsky och Berg skapar genom sin 

argumentation liknande ekvivalenskedjor där de vill visa på samebyns starka ensamrätt då deras 

långa närvaro i området har genererat exklusiva rättigheter (Sveriges Radio 2015u, Sveriges 

Radio 2015v).  

 
Samernas rätt har varit ursprunglig i det här hänseendet. Den har upparbetats i området långt innan 

statsgränserna drogs och innan staten på olika sätt började utöva makt över området. [...] Jag tror 

det viktigaste att bevisa är att den här rätten, bruksrätten, den har uppstått genom samernas bruk 

och den har inte upphört utan finns allt jämnt [...] Men om det nu är så att staten är ägare till 

marken [...] så innefattar den äganderätten i vart fall inte rätten till jakt och fiske, därför att den 

fanns hos samerna redan innan staten blev ägare till marken, och då kunde man inte genom ägandet 

få just den rätten (Sveriges Radio 2015u). 
 

Danowsky skapar ekvivalenskedjan samernas rätt → uppstått genom långvarigt bruk → ej upphört → 

ensamrätt till jakt och fiske och kopplar genom detta samebyns talan till urminneshävd som är 

fastslagen i rennäringslagen. Han menar även att jakt- och fiskerättigheter för samebyn är 

fastslagna i denna lag. Genom nationell lagstiftning kan de därmed hävda sina specifika 

rättigheter. Torp bekräftar att rennäringslagen är central för målet och säkerställer samiska 

rättigheter genom att sammankoppla tecknen rennäringslagen → central i målet → säkerställer 

samiska rättigheter → statens argumentation är kontroversiell. Statens argument, att samernas 

urfolksstatus som ger dem rätten till urminneshävd inte är relevant i målet, måste enligt Torp ses 

som kontroversiellt (Sveriges Radio 2015e).  
    Berg menar att kopplingen mellan samers rätt att utöva sin kultur, vilken säkerställs i 

internationella avtal, och ensamrätten till jakt och fiske är stark då den traditionella samiska 

livsföringen är beroende av en natur i balans, vilket gör självbestämmande till en viktig 

komponent i rätten att utöva sin kultur. Han anser att staten är skyldig att säkerställa samiska 

rättigheter (Sveriges Radio 2015a). Jenny Wik Karlsson, SSR, menar på liknande sätt att 

internationella avtal, inom exempelvis FN, stödjer de samiska rättigheterna och att staten därmed 

är skyldig att leva upp till dessa. Hon bildar ekvivalenskedjan Samiska rättigheter → FN bekräftar 

→ staten har förpliktelser (Sveriges Radio 2015d). 

 
5.3.2 Svenska statens reproducering av rättighetsdiskursen 

Forssell argumenterar att Sverige inte har några internationella förpliktelser och att samernas 

urfolksstatus är irrelevant i målet (Sveriges Radio 2015d). Som också nämnt ovan tillskriver 

staten samerna identiteten som markanvändare och anser på grund av detta att rättigheter som 

fås genom en specifik etnicitet inte kan tillgodoses i målet. Statens advokater bildar 

ekvivalenskedjan Staten → inga internationella förpliktelser → viss etnicitet → ej särskilda rättigheter 

där de vill förändra bilden av att staten skulle ha internationella förpliktelser gentemot samerna 

som kräver att samebyn får ensamrätt gällande jakt och fiske inom samebyns område. Då staten 

anspelar på sin identitet som fastighetsägare avsäger den sig sina skyldigheter som överhöghet i 

målet (Sveriges Radio 2015d, Sveriges Radio 2015k). Skarhed menar vidare att samebyns talan 
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inte har stöd i vare sig nationell lagstiftning eller internationell lag och därmed har de ingen 

ensamrätt.  

 
De rättigheter som samebyn nu gör gällande i det här målet, där man då vill hävda en äganderätt eller 

en ensamrätt, dem rättigheterna anser sig ju staten inte kunna medge och anser inte heller att [...] det 

finns vare sig svensk lag eller någon internationell lagstiftning som ger samerna de rättigheter som de 

gör gällande i det här målet (Sveriges Radio 2015f). 
 
Genom att identifiera samebyn som markanvändare hävdar staten att målsäganden inte kan 

åberopa rättigheter som tillfaller dem i egenskap av urfolk. Rättigheter är således en flytande 

signifikant då de olika aktörerna genom identitetsdiskursen också ingår en kamp om betydelsen 

av vad tecknet kan sägas innebära i sammanhanget. Tecknen staten, samer och förpliktelser är 

på liknande sätt flytande signifikanter då innebörden av dessa tecken kämpas om i relation till 

olika identitetstillskrivningar. 
    Slutligen använder sig staten av argumentet att staten som överhöghet, med kontroll över 

territoriet, är rättmätig markägare och således även äger rättigheterna till jakt- och fiske i 

området. Stat → överhöghet → kontroll över området → markägare → jakt- och fiskerätt (Sveriges 

Radio 2015j). Staten lyckas dock inte etablera denna ekvivalenskedja som en sanning i diskursen 

då företrädare för samebyn snabbt visar på det motsägelsefulla i argumentet, nämligen att staten 

här tillskriver sig både identiteten som överhöghet och som fastighetsägare samtidigt. Denne 

kan då rimligtvis inte avsäga sig identiteten som överhöghet gällande sitt ansvar gentemot det 

samiska folkets rättigheter. Samtidigt befäster Skarhed att staten bygger sin argumentation på 

nationella lagar som visar att staten äger marken (Sveriges Radio 2015f).  

 
5.3.3 Makt och hegemoni inom rättighetsdiskursen 

Inom rättighetsdiskursen har vi inte kunnat se att någon aktör tydligt dominerat på samma sätt 

som inom diskurserna om identitet och forskning. Staten har ett visst maktövertag i och med att 

all argumentation tvingas förhålla sig till dels västerländsk rättstradition och dels en svensk 

institutionalisering, domstolen, och dess praxis. Därmed underordnas hela debatten om 

Girjasmålet ett västerländskt synsätt, och då ingen aktör utmanar definitioner som markägare, 

suveränitet, ensamrätt etc. kan detta betraktas som en objektivitet. Samtidigt styrks samebyns 

argumentation av att de universella mänskliga rättigheterna går i linje med deras talan. Även om 

det stämmer att staten rent juridiskt inte har några internationella förpliktelser gentemot 

samebyn tvingas den förhålla sig politiskt korrekt till detta för att inte bli sedd som förtryckande, 

vilket visar på att det finns en etablerad syn inom debatten, en objektivitet, att samer har vissa 

rättigheter och att staten är skyldig att tillgodose dessa. Detta syns bland annat då Skarhed 

bekräftar att samerna som urfolk har rättigheter men att dessa inte är relevanta i en 

fastighetstvist. Ingen av aktörerna lyckas tydligt fixera något betydande tecken till moment då de 

använder sig av olika argumentationer kring lagar och identiteter för att få ett maktövertag. Då 

samebyn lyckas synliggöra statens motsägelsefulla argumentation, på grund av dennes 

mångfacetterade identiteter, samt då deras artikulation i något högre grad än statens 

reproduceras av andra aktörer i debatten, visar analysen att samebyn har en fördel. 
    Sammanfattningsvis använder sig både samebyn och staten av nationella lagar för att hävda 

sina rättigheter. Samebyn styrker även sin argumentation genom att påkalla internationella avtal 

som de anser att staten måste förhålla sig till, vilket motstrids av staten. Rennäringslagen, som 

inkluderar rättigheten urminneshävd, är en central lag i målet vilken samebyn bygger sin 

argumentation kring. Staten bygger inte sin argumentation kring några specifika lagar utan 

hävdar snarare alternativa tolkningar av både lagstiftning och parternas identiteter. Det är även 

tydligt att staten, i majoriteten av fallen, bemöter samebyns tillskrivningar av betydelsefulla 

tecken i diskursen snarare än att skapa egna fristående ekvivalenskedjor som införlivar den egna 

världssynen.  
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5.4 Det diskursiva fältet 
Diskursivt fält är som tidigare nämnt alla alternativa betydelser som tecken har utanför ramen för 

en viss diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 34). I SR-debatten utgörs det diskursiva 

fältet bland annat av statens identitet utanför den konkreta situation som rättegången tar plats i. 

Vi har valt att lyfta fram samt analysera statens identitet i det diskursiva fältet då denna påverkar 

diskurserna i debatten på många sätt. 

    Staten är en aktör med mångfacetterad roll, vilket bidrar till att debatten i SR och de diskurser 

som har identifierats blir av väldigt komplex karaktär. Hänsyn måste tas till de begränsande 

faktorer som inte är en tydlig del av diskursen utan vilka måste undersökas i det diskursiva fältet, 

då dessa verkar begränsade för statens argumentation. Genom att reflektera över vilken betydelse 

tecknet staten kan inneha i det diskursiva fältet och sätta detta i relation till diskurserna inom 

ramen för debatten går det att få en djupare förståelse för hur diskurserna begränsas. 

Exempelvis; svenska staten är ansvariga för att säkerställa sina medborgares rättigheter, där både 

minoritets- och majoritetsbefolkningen ingår. I Girjasmålet uppstår i och med detta en konflikt 

för staten då vissa rättigheter måste prioriteras över andra. Utökade rättigheter för samebyn 

skulle innebära en inskränkning av rättigheter för människor utanför samebyn. Samtidigt måste 

staten säkerställa minoriteters rättigheter för att inte uppfattas som förtryckande mot en specifik 

grupp av befolkningen. Staten har även en roll som ansvarig för den samhällsekonomiska 

utveckling som måste tas hänsyn till. Här finns en tydlig konflikt som påverkar diskursen då 

konkurrerande intressen i det omtvistade området påverkar statens möjligheter att tillåta 

samebyn att få ensamrätt över naturresurser. Självbestämmande inom samebyns marker skulle 

kunna innebära svårigheter för andra näringar, så som gruvdrift, att etableras och expandera i 

området, vilket skulle kunna påverka så väl sysselsättning lokalt som inkomster från 

råvaruexport. Detta skulle kunna få effekter för både människors individuella ekonomiska 

situation samt Sveriges finanser och genererar ännu en konflikt för staten i fråga om vilka 

rättigheter som ska prioriteras. Vidare innebär statens suveränitet ännu en begränsande faktor då 

staten måste upprätthålla denna för att undvika att olika grupper i samhället gör anspråk på 

specifika rättigheter som kan inskränka statens makt och kontroll. Denne måste även 

upprätthålla sin suveränitet för att säkerställa att Sverige fortsätter att vara en enhetlig stat. En 

positiv dom för Girjas sameby skulle i förlängningen kunna innebära ökade rättigheter för andra 

samebyar och andra minoritetsgrupper i Sverige och således äventyra statens kontroll över sitt 

territorium. 
    Statens mångfacetterade roll, vilken innebär begränsningar, kan ha haft betydelse för försöken 

att tillskriva sig identiteten som fastighetsägare i målet då identiteten som överhöghet innebär att 

hänsyn måste tas till många oförenliga rättigheter och intressen. Identiteten som fastighetsägare 

istället ger den rättsliga möjligheten att expropriera mark för samhällsnyttan. Detta har väckt stor 

uppmärksamhet hos andra aktörer då de ser statens uttalanden som kontroversiella. Om staten 

skulle lyckas att endast tillskriva sig identiteten som fastighetsägare innebär detta att den skulle 

kunna avfärda rättigheterna som samerna hävdar då de endast ses som markanvändare.  
    Det är viktigt att reflektera över hur dessa många faktorer påverkar diskursen även om de inte 

explicit artikuleras inom ramen för debatten. För även då statens komplexa roll utgör 

begränsningar för vilka rättigheter som kan tillgodoses är det inte säkert att dessa faktorer 

uttrycks i diskursen om argumenten inte är juridiskt bärande.  

 

5.5 Sammanfattning 
Diskurser som har identifierats inom SR-debatten gällande Girjas samebys ensamrätt till jakt- 

och fiskerättigheter är; en identitetsdiskurs, en forskningsdiskurs och en rättighetsdiskurs. Det 

finns även antydningar i debatten på argument från en hållbarhetdiskurs samt en 

moderniseringsdiskurs där samhällsutveckling ingår. Dock utgörs dessa antydningar endast av 

några få meningar och endast av enstaka aktörer. Exempelvis talar ordförande för SSR, Jörgen 

Jonsson, om hur ändliga naturresurser måste förvaltas på ett hållbart sätt, vilket han anser att 

samebyarna är bäst lämpade att göra (Sveriges Radio 2015b). Detta argument kan kopplas till en 

hållbarhetsdiskurs, men är samtidigt inget som vidare utvecklas i debatten. Därtill talar Skarhed 
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vid ett tillfälle om hur det finns andra konkurrerande näringar i samebyarnas områden, så som 

exempelvis gruvor, och att dessa näringar måste tas hänsyn till i målet (Sveriges Radio 2015f). 

Detta är en antydning på en moderniseringsdiskurs då olika ekonomiska näringar som främjar 

utveckling står i konflikt med varandra.  
    De tre huvudsakliga diskurserna, som vi har behandlat ovan, samspelar med varandra. 

Identitetsdiskursen och rättighetsdiskursen är starkt sammanlänkade då specifika identiteter ger 

tillgång till olika rättigheter och skyldigheter. Aktörer, som representerar både samebyn och 

staten, försöker tillskriva båda sidor specifika identiteter som motiverar deras anspråk på 

rättigheterna till jakt och fiske, vilket vi anser tar stor plats i debatten. Vidare används 

forskningsdiskursen för att påvisa aktörernas specifika rättigheter och identiteter då en stor del 

av bevisningen bygger på vetenskaplig forskning om Lapplands historia och den samiska 

närvaron i området. Denna diskurs tar plats i debatten först då staten ifrågasätter den etablerade 

uppfattningen om huruvida den moderna forskningen om samer kan anses vara korrekt och 

opartisk. Införandet av en forskningsdiskurs från statens sida skapar en diskursiv kamp både 

inom forskningsdiskursen och identitetsdiskursen då staten genom att utmana vetenskapligheten 

i den samiska forskningen även ifrågasätter samernas närvaro och därmed deras specifika 

rättigheter som urfolk i målet. Att staten utmanar etablerade uppfattningar är ett genomgående 

tema i debatten som bemöts av mycket kritik och resulterar i att många aktörer ansluter sig till 

samebyns reproducering av dominerande förhållningssätt, vilka uppnår hegemoni. Detta bidrar 

till att samebyn får ett maktövertag i både identitets- och forskningsdiskursen. Då samebyn och 

staten använder sig av olika argumentationer kring lagar i rättighetsdiskursen för att bevisa sin 

rätt till jakt och fiske framgår det inte tydligt vem som dominerar diskursen, men eftersom att 

samebyn dominerar de övriga två diskurserna medförs en tendens att de har en fördel även i 

rättighetsdiskursen. Dock är detta mer otydligt i och med att argumentationen främst bygger på 

lagstiftning vilken är tydligt präglad av västerländsk rättstradition och samtidigt är öppen för 

många olika tolkningar. 
    Identiteter som tillskrivs de två huvudsakliga aktörerna i debatten, samebyn och staten, är 

urfolk, markanvändare, lapp, överhöghet samt fastighetsägare. Statens identitet som 

överhöghet har stor påverkan på diskursen som helhet då den innebär många olika roller som 

verkar begränsande för diskursen, vilket blir tydligt först genom att undersöka det diskursiva 

fältet. Staten har svårigheter att fixera sina identitetstillskrivningar då majoriteten av aktörerna 

ansluter sig till samebyns uppfattningar som kan sägas vinna moment i debatten. 
    Trots att staten är en mäktig aktör är det i detta fall samebyn som har ett maktövertag i SR-

debatten gällande ensamrätt till jakt- och fiske inom Girjas samebys områden.  

 

 

6. Analys av det diskursiva fältet 
I detta avsnitt kommer diskursanalysen att fördjupas ytterligare genom att sättas i relation till 

den tidigare forskning som presenterats i studien. Med utgångspunkt i det diskursiva fältet förs 

resonemang kring likheter och skillnader som identifierats, vilket kommer att belysas med 

exempel för att nå en djupare förståelse kring hur maktstrukturer och identitetstillskrivningar tar 

uttryck i en svensk-samisk kontext. Anknytningen till det teoretiska ramverk som studien baseras 

på kommer även att fördjupas ytterligare. Avslutningsvis kommer sammanfattande reflektioner 

och metodologiska överväganden att diskuteras följt av våra förslag till vidare forskning inom 

området.  

 

6.1 Girjasdebatten och tidigare forskning 
En tydlig linje i de studier som tidigare forskning baserats på är att konflikter rörande mark och 

naturresurser tagits till domstol av urfolksgrupper. Detta sätt att säkra sina rättigheter används 

även av Girjas sameby, som stödjer sin talan med hjälp av internationella avtal om mänskliga 

rättigheter samt genom nationell lagstiftning. Northcott (2012) och Boni et. al (2015) anser att 

internationella avtal om mänskliga rättigheter har betydelse och influerar nationell lagstiftning 
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samt att deklarationer och konventioner rörande urfolks rättigheter till territorium i allt högre 

grad betonar urfolks självbestämmande. Rätten till självbestämmande ses som en viktig del i att 

säkra kulturell överlevnad, då kopplingen mellan urfolks traditionella livsstil och en natur i 

balans är stark (Northcott 2012, s 74, Boni et. al 2015, s 767). I SR-debatten om Girjasrättegången 

reproducerar Girjas sameby, i linje med tidigare forskning, bilden av att staten genom 

internationella förpliktelser har ett ansvar gentemot samer för att säkerställa deras kulturella 

överlevnad. På samma sätt reproducerar svenska staten bilden av att dessa förpliktelser inte är 

juridiskt bindande och att samebyns talan därmed saknar stöd . Tidigare forskning visar att detta 

är ett vanligt argument som stater använder sig av (Jones 2012b, s 796, Northcott 2012, s 82, 87, 

Burger 2013, s 340-341). 
    I resultatet framkommer att aktörerna använder sig av nationell lagstiftning, så som 

rennäringslagen, jakt- och fiskelagen och fastighetsprincipen, för att hävda sina specifika 

anspråk. Urfolk tvingas använda nationell lagstiftning i denna typ av konflikter då ett 

eurocentriskt perspektiv dominerar internationella överenskommelser så väl som nationella 

juridiska dokument, vilket sätter sin prägel på diskursen om rättigheter. Ett exempel på detta är 

hur begreppet äganderätt definieras enligt ett västerländskt perspektiv och ses som en 

självklarhet av aktörerna i debatten. En skillnad vi kunnat se i denna studie jämfört med tidigare 

forskning är dock att olika typer av lagstiftning använts. Girjas sameby använder sig inte av 

miljölagstiftning vilket tidigare forskning visat att urfolksgrupper tillämpat återkommande i 

denna typ av konflikt (Cespedes 2013, s 76, Seghezzo et al. 2011, s 262-263). En anledning till 

detta kan vara att hållbarhetsdiskursen inte reproducerats i speciellt hög grad i debatten kring 

Girjasmålet, vilket är en skillnad från de konflikter som studerats i tidigare forskning. Exempel 

från tidigare forskning visar att urfolk ofta har tillämpat argument om bevarande av biologisk 

mångfald i sin argumentation samt att allianser med miljöorganisationer har varit vanligt 

förekommande (Boni et. al 2015, s 759, 765-774, Tomaselli 2012, s 166, 170-173) . I kontrast till 

detta visar Lawrence (2014) studie hur svenska staten och privata aktörer har reproducerat 

hållbarhetsdiskursen för att motivera utbyggnaden av förnyelsebara energikällor på samernas 

marker, samt hur detta har producerat bilden av samerna som motståndare av hållbar utveckling 

(Lawrence 2014, s 1041-1047). Hållbarhetsdiskursen har inte identifierats i särskilt hög grad i SR-

debatten om Girjasmålet, varken från statens, samebyns eller övriga aktörers sida. Studien visar 

istället att de diskurser som reproducerats varit identitetsdiskursen, forskningsdiskursen samt 

rättighetsdiskursen. Av dessa är rättighetsdiskursen den enda som framkommer som en tydlig 

likhet med tidigare forskning. Identitets- och forskningsdiskursen används för att hävda 

rättigheter kopplade till specifika identiteter samt Lapplands historia, medan 

hållbarhetsdiskursen inte framkommer. Vår studie visar att hållbarhetsdiskursen, som haft en 

central plats i andra konflikter om markrättigheter, inte nödvändigtvis kan appliceras på en 

svensk-samisk kontext då den inte varit en viktig del i argumentationen i debatten kring 

Girjasmålet. I likhet med hållbarhetsdiskursen reproduceras inte heller moderniseringsdiskursen 

i hög grad i debatten kring Girjasmålet. Även detta är en skillnad mot tidigare forskning där båda 

dessa diskurser tydligt framkommer. Resultatet visar att detta kan relateras till vilken identitet 

staten vill tillskriva sig för att kunna hävda rättigheter som fastighetsägare samt att ignorera 

skyldigheter som överhöghet. Att vare sig hållbarhetsdiskursen eller moderniseringsdiskursen 

artikuleras i någon hög grad i debatten betyder inte nödvändigtvis att de är irrelevanta, utan 

möjliga anledningar till detta måste undersökas utanför de diskurser som debatten 

huvudsakligen reproducerar. Det kan finnas skäl till att staten inte explicit uttrycker argument 

rörande exempelvis samhällsutveckling som synliggörs genom att utforska det diskursiva fältet. 

Statens mångfacetterade roll kan ses som en begränsande faktor i valet av argumentation, där 

identiteten som överhöghet innehåller många kontrasterande hänsynstaganden. Detta kan vara 

en möjlig anledning till att staten velat tillskriva sig identiteten som fastighetsägare, med tydliga 

rättigheter och skyldigheter, snarare än att hävda argument om samhällsutveckling som möjligen 

inte skulle verka gynnande i rättegången om de inte har tillräcklig juridisk bärkraft. Genom att 

staten har gjort vissa uttalanden, som setts som kontroversiella av andra aktörer, har debatten 

styrts till att reproducera specifika diskurser. Även då samebyn haft ett maktövertag och 
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dominerat inom dessa diskurser är det genom statens ifrågasättande av etablerade sanningar som 

exempelvis identitetsdiskursen och forskningsdiskursen fått stort utrymme i debatten. 

 

6.2 Girjasdebatten, socialkonstruktionism och diskursteori 
Syftet med diskursanalys är att förklara hur världen gestaltas och vilka konsekvenser detta får. 

Genom att beskriva världen på ett visst sätt överordnas vissa handlingar och synsätt som sannare 

än andra (Winther Jørggensen & Phillips 2000, s 7, 138-189, 148). Studien visar att olika aktörer i 

debatten genom argumentation och diskursiv kamp försöker införliva sin bild av verkligheten, 

vilket genererar specifika konsekvenser. Exempelvis för staten in forskningsdiskursen i debatten 

och försöker genom diskursiv kamp ändra den dominerande uppfattningen om modern forskning 

om samer för att förändra diskursen till sin fördel. En tydlig konsekvens av detta är att staten 

skapar en ny fiende i form av forskarsamhället som ansluter sig till samebyns gestaltning av 

världen. Detta skapar en oväntad allians och befäster vidare att samebyns syn på forskning 

överordnas. På grund av statens utmanande av den dominerande diskursen ansluter sig en ny 

aktör, forskarsamhället, till debatten som kanske inte annars skulle komma till tals. På liknande 

sätt producerar tillskrivelserna av olika identiteterna olika konsekvenser. 
    De socialkonstruktionistiska grundpremisser som diskursanalysmetoden bygger på 

framkommer tydligt i studiens resultat. En kritisk inställning till självklar kunskap behöver 

tillämpas för att avslöja objektiviteter inom de diskurser som reproduceras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s 11-12). I likhet med tidigare forskning framkommer att ett västerländskt, 

eurocentriskt perspektiv dominerar rättighetsdiskursen inom SR-debatten, framförallt genom 

användandet av juridiska dokument och internationella avtal. Denna självklara kunskap 

kritiseras inte av någon aktör medan andra objektiviteter, så som huruvida modern forskning kan 

anses vara vetenskaplig och att samer har specifika rättigheter som urfolk, utmanas men utan att 

förändras. Vidare belyses betydelsen av historisk och kulturell specificitet, genom den diskursiva 

kampen kring vetenskaplig forskning samt genom frågan om huruvida samerna har 

diskriminerats historiskt. Den dominerande uppfattningen utmanas av staten genom att 

forskning som berättar om Lapplands historia ifrågasätts. Därmed kan dessa 

verklighetsuppfattningar endast ses som möjliga tolkningar och bekräftar diskursers kontignens.  
    Genom interaktion i sociala processer produceras, reproduceras och förkastas diskurser. 

Därmed är de sociala processerna en nödvändighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 12). 

Studien visar hur olika aktörer interagerar och deltar i en antagonistisk kamp om tecknens 

betydelser. Ett exempel på detta är hur staten försöker förändra betydelsen av tecken som staten 

och samer genom alternativa identitetstillskrivelser. Statens försök att förändra diskursen möts 

av kritik från flera håll som förkastar dessa alternativa tillskrivelser av tecknen samt vidare 

införlivar samebyns världsbild.  
    Vidare visar studien att aktörerna blir begränsade i vilka roller de kan inta av de konkreta 

situationer som argumentationen tar plats i. Detta blir särskilt tydligt i fallet med statens roll, 

som exempelvis inte kan tillskriva sig rollen som ansvarig för samhällsekonomisk utveckling då 

situationen inte ger utrymme för det. Genom statens försök att förändra vissa objektiviteter, som 

förkastas av de andra aktörerna i debatten, bekräftar resultatet att individen inte ensam kan 

förändra strukturer utan att detta är kollektiva sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s 150-151). Samebyns försök att endast tillskriva staten en roll som överhöghet, vilken inte 

helt lyckas införlivas, visar på liknande sätt på diskursernas trögflytande gränser och därmed 

svårigheten i att förändra sociala strukturer. Genom dessa exempel manifesterar resultatet 

socialkonstruktionisternas teori om att allt är kontingent men begränsas av de konkreta 

situationer som diskurserna tar plats i. För att inte uteslutas och ses som irrelevanta måste alla 

aktörer inom en diskurs förhålla sig till de trögflytande strukturerna som utgörs av diskursens 

specifika disciplin och konkreta situationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s150-154). Om 

exempelvis samebyn skulle ifrågasätta det västerländska rättssystemet skulle de troligtvis ha 

svårigheter att ses som seriösa aktörer samt att dominera diskursen. Vidare ses ifrågasättandet av 

vetenskaplig forskning, som är ett tydligt utmanande av en dominerande diskurs, som 

kontroversiellt och löjligt.  
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    Att samebyn drar fördel av att reproducera dominerande diskurser är en viktig faktor då det ger 

dem ett maktövertag i debatten. Både identitetsdiskursen och forskningsdiskursen domineras 

tydligt av samebyns tillskrivningar av tecknen. Staten, till skillnad från samebyn, tvingas bemöta 

och bryta upp de ekvivalenskedjor som reproduceras inom diskurserna snarare än att vara en 

aktör som sammanlänkar och införlivar sina egna. Staten spelar dock en viktig roll i vilka 

diskurser som får utrymme inom debatten, vilket bör reflekteras över då också detta kan ses som 

ett tecken på makt. Genom utmanande av objektiviteter och dominerande diskurser styr staten 

vilka diskurser som får utrymme i SR, och därmed debattens innehåll. Statens ifrågasättande av 

exempelvis urfolksstatusens relevans i målet styr in debatten i en diskurs om identitet som 

kanske annars inte skulle fått ett lika stort utrymme. 
    Laclau och Mouffes post-marxistiska förhållningssätt trycker på att politiskt relevanta grupper 

inte kan förutses samt att dessa kan identifieras utanför klassbegreppet (Laclau & Mouffe 2001, s 

4). Girjasmålets politiska betydelse är något som bekräftas av flertalet aktörer i debatten och som 

vidare kan relateras till det diskursiva fältet genom att staten utanför diskursen också har en roll 

som upprätthållare av Sverige som suverän stat. I SR-debatten kring Girjasmålet blir 

forskarsamhället en grupp som får en central roll i frågan om den samiska närvaron och därmed 

samiska rättigheter. Forskarsamhällets stöd bidrog till samebyns maktövertag inom diskurserna 

och skulle vidare kunna ses som en faktor till samebyns framgångar i rättegången. En positiv dom 

för samebyn skulle i förlängningen kunna bidra till en mer omfattande politisk förändring då 

fallets prejudicerande status skulle kunna utnyttjas av andra minoritetsgrupper i Sverige för att 

göra anspråk på specifika rättigheter. Därmed kan forskarsamhället, i detta sammanhang, ses 

som en politisk relevant grupp som inte hade kunnat förutses. Avslutningsvis visar resultatet 

även på hur diskurserna omformas i kontakt med varandra. Identitetsdiskursen omformas 

exempelvis genom forskningsdiskursens inträde i debatten. När staten ifrågasätter samernas 

närvaro i svenska Sápmi ifrågasätts indirekt samebyns identitet som rättighetsinnehavare 

grundad på urminneshävd och på deras status som urfolk i Sverige. Rättighetsdiskursen 

omformas vidare av identitetsdiskursen då specifika identiteter ger tillgång till olika rättigheter, 

vilket leder till att den som lyckas tillskriva sin betydelse av tecken som staten och samer även får 

fördel i fråga om vilka rättigheter som anses vara aktuella. Genom att samebyn lyckas tillskriva 

tecknet samer identiteten som urfolk snarare än markanvändare lyckas de inte bara påverka 

identitetsdiskursen utan även rättighetsdiskursens fokus. Argumenten i rättighetsdiskursen 

kommer fortsättningsvis att handla om rättigheter kopplade till deras specifika etnicitet snarare 

än rättigheter som markanvändare. Detta kan ses som exempel på hur diskurserna samspelar och 

omformas av varandra. 

 

6.3 Sammanfattande reflektioner 
Svenska statens historiska övertagande av markområden i svenska Sápmi har sina kvarlevor även 

i modern tid. Västerländsk rättstradition, vilken införlivades av staten under kolonialiseringen, är 

helt konstituerande för de lagar och definitioner som idag ses som objektiviteter och som används 

i samhället. Exempel på detta är hur svensk lagstiftning reglerar vem som kan identifiera sig som 

same samt vem som tillåts idka rennäring. Dessa historiska reformer har bidragit till splittringar 

inom samesamhället, inte bara över statsgränser utan också i fråga om vem som haft rätt till 

språk, kultur och utövande av traditionella näringar. Svenska statens assimilerings- och 

segregeringspolitik under 18- och 1900-talet delade upp samer i grupper där endast vissa tilläts 

bedriva renskötsel och denna rättighet ser olika ut för dessa grupper än idag (Lundmark 1998, s 

64-65, 67, 74, 86-87, 92-95, 97-99, 107-109, 113, Lawrence 2014, s 1043). Genom statens 

definition på vem som kan bli renskötande same har systemet med samebyar utvecklats. Staten 

har utformat lagar om vem som kan bli medlem i en sameby, vilka inte baseras på klass utan på 

andra faktorer, och som därmed bekräftar Laclau och Mouffes post-marxistiska teoretisering om 

möjliga gruppbildningar utanför klassbegreppet (SFS 1971:437, Laclau & Mouffe 2001, s 4). 

Vidare blir samebyarna politiskt relevanta grupper och det faktum att de är ekonomiska 

föreningar har möjliggjort en organisering som krävs för att driva en rättsprocess och utmana 

staten juridiskt och politiskt. Detta blir extra intressant i relation till analysen av SR-debatten då 
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Girjas sameby får en tvåsidig roll. De ses dels som representanter för det samiska samhället i 

stort, då målet har potential att öka samiska rättigheter generellt i Sverige, samtidigt som 

resultatet visar att fortsatta splittringar inom samesamhället träder fram till följd av Sveriges 

koloniala historia. Studien visar på statens komplexa roll då den är ansvarig för skapandet av 

olika lagar och rättigheter för specifika grupper inom det samiska samhället som senare inte 

erkänns när de åberopas. Exempel på detta ifrån Girjasmålet är hur samebyn åberopar 

rättigheter som givits dem genom rennäringslagen men som nekas av staten. När samebyn 

använder nationell lagstiftning som baseras på ett västerländskt perspektiv för att åberopa sina 

rättigheter avslöjas statens svårigheter att förhålla sig politiskt korrekt till dagens värderingar om 

mänskliga rättigheter.  
    Tidigare forskning visar att domstolar har börjat ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, 

vilket även visas i Girjasmålet då statens försök att påvisa rättegångshinder för samebyn att föra 

en tvist om individuella rättigheter avfärdades med motiveringen om artikel sex i The Universal 

Declarationof Human Rights (Tomaselli 2012, s 171, 173,Torp 2016).  
Girjas sameby vann rättegången mot svenska staten i Gällivare tingsrätt och domen är i dagsläget 

överklagad till hovrätten (Sametinget 2016a, Justitiekanslern 2016). Diskursanalysen i denna 

studie talar inte om huruvida aktörernas dominans eller underlägsenhet i diskurserna varit 

betydelsefulla för domstolsutfallet. Därför är det svårt att spekulera i hur detta kan komma att 

påverka framtida domslut samt vilka diskurser som framöver kommer att reproduceras. Tidigare 

forskning visar att urfolk i liknande fall ofta vunnit rättegångar i lägre domstolsinstanser, där 

internationella avtal varit betydande för domstolens avgörande, för att i ett senare skede förlora 

mot den motsatta parten (Tomaselli 2012, s 171, 173). 
    Resultatet visar att koloniala mönster lever kvar än idag i Sverige och påverkar diskurser 

rörande urfolks rättigheter. Vidare har internationella konventioner och deklarationer betydelse 

för aktörernas argumentation i debatten då det finns en bild av att svenska staten har 

internationella förpliktelser gentemot Sveriges urfolk, samerna, vare sig detta stämmer i juridisk 

mening eller ej. Vi lever i en tid då de mänskliga rättigheterna har större betydelse än någonsin 

vilket bidrar till att anspråk kan göras på gruppspecifika rättigheter. Statens mångfacetterade roll 

verkar begränsande i debatten vilket visar sig genom analys av det diskursiva fältet. De diskurser 

som huvudsakligen artikuleras är identitetsdiskursen, forskningsdiskursen och 

rättighetsdiskursen. Samebyn drar fördel av att reproducera de dominerade diskurserna inom 

debatten vilket ger dem ett maktövertag. Domslutet blev till samebyns fördel men överklagades 

av staten till hovrätten kort efter att domen föll (Sametinget 2016a, Justitiekanslern 2016). Det 

blir intressant att följa rättsprocessen vidare och se hur en konflikt om markrättigheter mellan 

urfolk och stat utvecklas i Sverige samt att reflektera över språkets makt i denna utveckling. 

 

6.4 Metodologiska överväganden 
Vi anser att valet att använda Laclau och Mouffes diskursteori för att besvara studiens syfte varit 

lämpligt och utgjorde ett bra verktyg för vår analys. Som med all diskursanalys kvarstår dock 

problemet med hur vi förhåller oss till den kunskap som denna studie producerat. En viktig 

aspekt som socialkonstruktionismen belyser är att varje beskrivning av verkligheten endast är en 

möjlig tolkning och att det således inte finns någon absolut sanning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s 11, 45). Laclau och Mouffes diskursteori erbjöd ett lämpligt teoretiskt ramverk för 

analys, vilket bidrog till en djup förståelse för maktstrukturer och identitet. Fördelen med 

diskursteorin är att den har ett djupt teoretiskt perspektiv som möjliggör analys av övergripande 

strukturer och normer i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 27-28). Då vi accepterat 

de socialkonstruktionistiska grundantaganden utgör kontingensen inte ett problem då inte bara 

vår studie utan all kunskap som produceras i samhället endast bör ses en möjlig beskrivning av 

verkligheten. Ett annat diskursanalytiskt perspektiv skulle troligtvis generera andra tolkningar av 

språket, vilket varken kan sägas vara bättre eller sämre utan endast värderas i relation till hur vi 

ser på den kunskap som studien fått fram. En helt annan metod hade inte varit lämplig för denna 

studie då studiens syfte och frågeställningar ämnade undersöka diskursiv praktik och således 

krävde en språklig analys av debatten. 



 

29 
 

    Vår studie bidrar till ökad kunskap om markkonflikter mellan urfolk och andra aktörer i en 

svensk-samisk kontext. Då resultatet delvis skiljer sig från tidigare forskning får läsaren en mer 

mångsidig bild av vilka diskurser som används av aktörer i dessa typer av konflikter. Resultaten 

från studien synliggör hur koloniala mönster och strukturer lever kvar i post-koloniala stater och 

hur detta påverkar debatten gällande rättigheter till mark och naturresurser. Vidare påvisar 

studien hur olika identiteter i vissa fall är oförenliga och motsägelsefulla vilket gör att ytterligare 

en dimension kan införlivas i mediala debatter. Studien bidrar till ny kunskap då tidigare 

forskning, som presenterats ovan, inte ger en tillräckligt nyanserad och djup bild av dessa typer 

av konflikter. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning som ligger nära till hands är att utföra diskursanalys av hur den 
mediala debatten utvecklas när rättegångsprocessen mellan Girjas sameby och svenska staten 
fortsätter i hovrätten och eventuellt högsta domstolen. Efter att ha analyserat SR-debatten kring 
Girjasmålet där en mångfald av aktörer kommer till tals och där den huvudsakliga kampen förs 
mellan staten och samebyn anser vi vidare att det vore intressant att undersöka hur debatten 
kring rättegången sett ut inom det samiska samhället. Detta eftersom att splittringar förekommer 
mellan olika samiska grupper till följd av att gruppspecifika rättigheter tillfallit vissa och inte 
andra. Fortsättningsvis skulle relevant forskning utgöras av analys av fler fall där 
minoritetsgrupper i Sverige gjort anspråk på gruppspecifika rättigheter för att kunna se om de 
strukturer som visats i vår studie återfinns i samhället i stort. Avslutningsvis ser vi det intressant 
att undersöka vilka konsekvenserna blir för samhället i stort av en positiv dom för samebyn då 
målet anses ha stor politisk potential. 
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Bilaga 1 
Karta över lappmarksgränsen (markerat med grått), odlingsgränsen (markerat med grönt) samt 

Sveriges samebyar där vi har markerat Girjas sameby med röda gränser. 

 

 
 

Bildkälla: Sametinget. (2014). Samebyar. Hämtad 9 maj, 2016 från 

https://www.sametinget.se/66815  
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