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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how the Swedish state recognize the 

rights of the Sami people in Sweden as indigenous people rights. With this purpose, I 

intend to answer the analytical question of this thesis which is; how does the state 

appear through its argumentation against the claim that the Sami people made in the 

Girjas trial? By analyzing the Swedish states argumentation in their pleading with a 

critical rhetorical analysis model and the theory based on identity politics and the term 

authenticity presented by Avril Bell the thesis illustrate the connection between the 

colonial discourse that the Swedish state used during their occupation of the Sami land 

areas and created the picture of the authentic Sami that subsequently was expressed in 

the Reindeer Husbandry Act. On this basis, I draw the conclusion that the Swedish state 

in the Girjas trial appear as reluctant to fully recognize the Sami people’s right to land 

and water as an indigenous population to protect their own interests. Further they appear 

to still legitimate this with the views and thoughts that developed during the 

colonization.  
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Abstract 

Uppsatsens syfte är undersöka hur den svenska staten ställer sig till samernas 

rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag närmat mig 

med avsikten att besvara frågeställningen: hur framställer sig staten genom sin 

argumentation emot samernas anspråk i Girjasmålet? Genom att analysera statens 

argumentation i deras anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av 

Avril Bells teori som är kopplad till identitetspolitik och begreppet autenticitet belyser 

uppsatsen kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de 

ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan 

uttrycktes i rennäringslagen. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att staten även i 

Girjasmålet framstår som motvillig till att fullt ut erkänna samernas rätt till mark och 

vatten som en ursprungsbefolkning för att skydda sina egna intressen. Ytterligare 

framställs de fortfarande legitimera detta genom de synsätt och tankar som tog fäste 

under kolonialismen. 

 

 

Nyckelord: Samer, ursprungsbefolkning, ursprungsbefolkningsrättigheter, identitet, 

autenticitet 
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1 Inledning 

Den svenska staten betraktas ofta som en förespråkare gällande mänskliga rättigheter. I 

kontrast till detta har den samiska befolkningen under en lång tid bedrivit en kamp mot 

den svenska staten i syfte att få åtnjuta sina rättigheter. Under en lång tid i historien 

hade den svenska befolkningen inte haft något intresse av att utforska ödemarken uppe i 

norr. När intresset för Norrlands naturresurser växte sig starkare började så kallade 

nybyggare leta sig uppåt landet för att bosätta sig. Nybyggarnas framfart störde dock de 

redan närvarande samernas levnadssätt vilket skapade konflikter. Dessa försökte lösas 

på olika sätt och med tiden tillkom flera regleringar för hur både samer och nybyggare 

fick använda sig utav markerna. Konflikterna fortsatte ändå att öka och enligt samerna 

själva blev de således undanknuffade från sina marker.1  

Samerna har i nutid ett flertal gånger hävdat sin rätt till marken i olika 

domstolsprocesser. Både i relation till staten och relation till andra grupper i samhället. 

Först på 2000-talet kom deras första seger. År 2009 lämnade sedan Girjas Sameby 

tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund in en stämningsansökan mot den 

svenska staten. Syftet med stämningen ansågs vara att ”genom en domstolsprövning 

fastställa samernas jakt- och fiskerättigheter”.2 Staten valde att bestrida samernas yrkan 

om en ensamrätt till småviltsjakt- och fiskerättigheter på Girjas samebys territorium. 

  

1.1 Problemformulering och syfte 

 

                                                                                                                                               

 
1 Samers hemsida, Koloniseringen av Sápmi, Samiskt informationscentrum, hämtad 08-01-17.  

2 Samers hemsida, Domstolsprocesser om rätten till land och vatten, Samiskt informationscentrum, 

hämtad 08-01-17.  
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Den svenska staten erkände officiellt samerna som en ursprungsbefolkning år 1977.3 

Trots detta har de sen dess inte fullt ut ratificerat eller implementerat något av de 

internationella dokument som tagits fram kring ursprungsbefolkningars rättigheter. 

Ytterligare har Sverige vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN för sin behandling av 

samerna i relation till minoritetsbefolkningsrättigheter i Konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter samt Konventionen om avskaffande av 

rasdiskriminering. Utifrån denna grund har uppsatsen som syfte att undersöka hur den 

svenska staten ställer sig till samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. 

Jag har således valt att begränsa min undersökning till att endast titta den svenska 

statens relation till ursprungsbefolkningsrättigheter. I bakgrundsavsnittet kommer jag 

närmare redovisa för distinktionen samt vikten av denna mellan ursprungsbefolkning 

och minoritet. För att begränsa undersökningen ytterligare har jag valt att undersöka 

staten utifrån en specifik kontext. Denna är Girjasmålet som lämnades in av samebyn 

Girjas och Svenska Samernas Riksförbund år 2009. I februari 2016 släpptes domen. Jag 

kommer att gå in ytterligare på målet under rubriken primärmaterial.  

Utifrån denna grund har jag utformat min frågeställning på följande vis. 

 

• Hur framställer sig staten genom sin argumentation emot samernas anspråk i 

Girjasmålet? 

 

1.2 Primärmaterial 

 

Det material jag kommer använda som uppsatsens empiri är ett domslut som 

meddelades av Gällivare tingsrätt i februari 2016.4 Fallet benämns som Girjasmålet och 

berör en tvist mellan Girjas sameby och den svenska staten. Samebyn, som står som 

kärande i fallet, gör anspråk på ensamrätt till småviltsjakts- och fiskerättigheter på byns 

                                                                                                                                               

 
3 Se proposition 1976/77:80, Om insatser för samerna. 

4 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, 2016-02-03, Gällivare Tingsrätt, T 323-09. 
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territorium. Staten hävdar däremot att Girjas inte har rätt till dessa anspråk. Vidare har 

jag valt att begränsa den delen av materialet jag kommer undersöka till statens 

anförande och argumentation emot samernas anspråk. Detta beror delvis på att 

dokumentet är mycket omfattande och uppsatsen omfång således inte skulle ha 

utrymme för att göra en genomgående och användbar analys av fler än en del. Det beror 

även på att jag genom min uppsats syfte finner det mest väsentligt att närmare analysera 

hur staten argumenterar och stödjer sina resonemang. Materialet utmärker sig också 

genom att det innehåller ett offentligt uttalande från staten där de argumenterar emot ett 

rättighetsanspråk i relation till samerna.  

Genom att endast välja en dom begränsar jag mig till dess kontext. Således kan 

jag inte titta på till exempel förändringar över tid eller hur staten generellt resonerar 

kring samernas rättigheter, utan endast i relation till Girjasmålet. Detta är dock en 

avgränsning som kan vara fördelaktig med tanke på den begränsade tiden samt 

utrymmet för uppsatsen. Det jag finner intressant med att undersöka mitt valda 

primärmaterial är dess relevans då domen meddelades år 2016. Jag har inte heller funnit 

någon annan studie som gjorts på materialet.  

För att förtydliga så benämns den svenska statens representanter som just den 

”svenska staten” i mitt primärmaterial. Jag kommer därför använda mig utav denna 

definition då jag refererar till både staten som den stämda parten i målet men också då 

jag refererar till de kronan historiskt och den svenska regeringen idag. Syftet med att 

använda ett samlat begrepp är att tydliggöra de paralleller som jag drar mellan historien 

och nutid. 
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2 Bakgrund 

 

2.1  Ursprungsbefolkningsrättigheter inom 

internationell rätt 

 

Anthanasia Spiliopoulou Åkermark understryker skillnaden mellan en minoritet och en 

ursprungsbefolkning. En väsentlig aspekt är hur ursprungsbefolkningen kan ses som en 

minoritet men således har internationella riktlinjer som endast kan appliceras på dem 

och inte alla minoriteter.5 Vidare hänvisar hon även till José Martinez Cobos som menar 

att ursprungsbefolkningar kan karakteriseras genom sin historia av att ha levt i 

samhällen vars territorium sedan blivit invaderade eller koloniserade.6 Både 

Spiliopoulou Åkermark och Peter Johansson poängterar vikten för att en 

ursprungsbefolkning ska ha befunnit sig på marken när det blivit koloniserad. Johansson 

menar att definitionen av ursprungsbefolkning annars kan betraktas som den befolkning 

som först befann sig på oliks landområden, något som är ytterst svårt att bevisa.7 

Ken S. Coates problematiserar begreppet ytterligare och framhåller den 

definition som gjordes utav Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, FNs Ekonomiska 

                                                                                                                                               

 
5 Spiliopoulou Åkermark, Athanasia, Justifications of minority protection in international law, [Ny utg.], 

Iustus, Uppsala, 1997, s. 21. 

6 Martínez Cobo, José R., Study of the problem of discrimination against indigenous populations, 

E/CN.4/Sub.2/1986/7, Add. 4., United Nations, New York, 1987. 

7 Johansson, Peter, ”Vikten av att vara en urbefolkning – minoriteters och urbefolkningars ställning inom 

internationell rätt”, i Claesson, Bo (red.), Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter, Centrum för 

värdegrundsstudier (Cevs), Göteborgs universitet, Göteborg, 2003, s. 77. 
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och sociala råd som viktig i diskussionen. Den säger att en ursprungsbefolkning är 

ättlingar till folkgrupper som bebodde mark som senare övertogs av ”personer med en 

annan kultur eller ett annat etniskt ursprung” och försatte folkgruppen i en ”icke-

dominant eller kolonial situation”. Dessa ättlingar är numera även en del av ett land där 

det råder en ”statsstruktur som omfattar huvudsakligen de nationella, sociala och 

kulturella kännetecken som härstammar från den delen av befolkningen som 

dominerar”.8 I kontrast till detta beslutade arbetsgruppen som tog fram utkastet av 

Deklarationen om Urfolks Rättigheter (UNDRIP) att helt utesluta en definition och 

istället öppna upp för grupper att definiera sig själva. Vidare konstaterar Coates att den 

vanligaste uppfattningen om ursprungsbefolkningar tyder på att koloniseringen är 

nyckeln till att förstå den historiska utvecklingen av samhället.9 

Förståelsen av en distinktion mellan minoritet och ursprungsbefolkning är 

väsentlig inom internationell rätt då minoritetsrättigheter började diskuteras inom FN 

redan vid bildandet utav den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

(UDHR), även om de sedan inte nämndes i dokumentet. De kunde dock inte ignoreras 

utan slogs fast i artikel 27 i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(ICCPR). Ytterligare började ursprungsbefolkningar under 1970-talet gå samman för att 

göra anspråk på sina rättigheter på den internationella nivån. Detta med en uppfattning 

om att de hade en koppling till mark och självbestämmande som skilde sig från andra 

minoriteter.10 Juristen Mauro Barelli menar att deras anspråk fick genomslag på grund 

av de mänskliga rättigheternas växande betydelse och spridning.11 Det visade sig genom 

att FN tillsatte en utredning för att se över situationen för ursprungsbefolkningar.  

1986 antog sedan FN-byrån International Labour Organization (ILO) 

konventionen Indigenous and Tribal People Convention, också känd som ILO 169. Den 

blev då och är än idag den första och enda juridiskt bindande konventionen som 

behandlar ursprungsbefolkningsrättigheter.12 Tanja Joona har dragit slutsatsen om att 

                                                                                                                                               

 
8 Coates, Kenneth, A global history of indigenous peoples: struggle and survival, Palgrave Macmillan, 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2004, s. 7. 

9 Coates, 2004, s. 8 samt 13. 

10 Johansson, i Claesson (red.), 2003, s. 65 – 68 samt 70. 

11 Barelli, Mauro, Seeking justice in international law: the significance and implications of the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Routledge, Abingdon, 2016, s. 1. 

12 Johansson, i Claesson (red.), 2003, s. 70 – 71. 
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konventionens påverkan för urbefolkningen dock fortfarande är oklar på grund av att 

ratifikationsgraden varit svag samt att den ännu inte har använts tillräckligt mycket för 

att klargöra hur dess bestämmelser ska tolkas.13 Vidare tillsatte den svenska regeringen 

1997 en utredning om huruvida de skulle ansluta sig till ILO 169 eller inte. Utredningen 

som var klar 1999 lyfte fram statens tidigare beslut om att inte ratificera konventionen 

på grund av artikel 14 som behandlar markrättigheter. Den drog sedermera slutsatsen att 

Sverige borde ratificera ILO 169 för att ge samerna möjligheten att ”själva förfoga över 

sina rättigheter”.14 Trots detta valde återigen den svenska regeringen att inte ansluta sig 

till konventionen. 

2007 gav FNs långa arbete med ursprungsbefolkningsrättigheter resultat och 

man antog UNDRIP. Johansson menar att den sega framtagningsprocessen av 

deklarationen visar många staters rädsla och motvilja att erkänna 

ursprungsbefolkningsrättigheter.15 Deklarationen är, till skillnad från ILO 169, inte 

juridiskt bindande. FN beskriver dess innehåll som ”representationen av den dynamiska 

utvecklingen av internationella juridiska normer samt reflektionen av staters åtaganden 

att följa en viss riktning och hålla fast vid vissa principer”.16 Barelli bemöter den kritik 

som riktas mot deklarationens avsaknad av juridisk förpliktelse. Han hävdar att 

deklarationen trots denna inte kan ignoreras eller avfärdas på grund av att skapandet och 

antagandet av den krävt en mängd auktoritativa och legitimerande processer som inte 

kan ignoreras inom den internationella rätten.17 Med andra ord är deklarationen ett 

första steg för FN att behandla rättigheter för urbefolkningar. Vidare röstade Sverige för 

deklarationen18 men har i efterhand fått kritik från sametinget för att de inte har 

                                                                                                                                               

 
13 Joona, Tanja, “The Politics of Interpreting ILO Convention No. 169 - A Comparative Political Study 

on Indigenous People’s Land Rights in Nordic Countries and in Australia”, Conference paper – 

International Studies Association, 2006, Annual Meeting, s. 9. 

14 Kulturdepartementet, SOU 1999:25, Heurgren, Sven, Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om 

Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169, Regeringen, s. 252.  

15 Johansson, i Claesson (red.), 2003, s. 82. 

16 United Nations hemsida, Frequently Asked Questions - Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples, hämtad 10-12-16. 

17 Barelli, 2016, s. 67. 

18 United Nations hemsida, Human Rights Office of the High Comissioner, Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, hämtad 10-12-16. 
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implementerat den. Sverige gjorde även en reservation av de hänvisningar som gjordes 

åt kollektiva rättigheter i UNDRIP med argumentet att de individuella rättigheterna stod 

över de kollektiva.19 

 

2.2 Samernas rättigheter i Sverige 

 

Bertil Bengtsson betonar att samernas juridiska ställning i Sverige idag till största del 

regleras av rennäringslagen. Den behandlar renskötseln, och ger samerna ensamrätt till 

rennäring i Sverige20, såväl som bestämmelser kring rätten till mark och vatten.21 

Däremot har inte samernas specifika rättigheter till mark och vatten klargjorts vilket är 

något som kritiserats. Vidare härstammar principerna i dagens rennäringslag från den 

första lagen som etablerades år 1886. Denna ersattes av en ny år 1928 som sedan 

ersattes av den rådande 1971. Staten valde även att år 1993 ytterligare betona i lagen att 

samernas rättigheter baserades på en urminnes hävd som ger dem en nyttjanderätt efter 

behov men även reglerar vilka inom den samiska befolkningen som kan bruka denna 

rätt.22 Endast de samer som tillhör en sameby har rätt att bedriva renskötsel. En sameby 

är ett område inom vilket renskötsel bedrivs och fungerar även som en juridisk person 

                                                                                                                                               

 
19 United Nations hemsida, General assembly adopts declaration on rights of indigenous peoples; ‘major 

step forward’ towards human rights for all, says president, hämtad 13-10-12. 

20 1 §, SFS 2014:696, Rennäringslag. (1971:437), Stockholm, Näringsdepartementet.  

21 Bengtsson, Bertil, ”The Swedish Sami Legislation: A Survey of the Arguments”, i Allard, Christina & 

Skogvang, Susann Funderud (red.), Indigenous rights in Scandinavia: autonomous Sami law, Ashgate, 

Farnham, Surrey, 2015, s. 65. 

22 Strömgren, Johan, “The Swedish State’s Legacy of Sami Rights Codified in 1886”, i Allard, Christina 

& Skogvang, Susann Funderud (red.), Indigenous rights in Scandinavia: autonomous Sami law, Ashgate, 

Farnham, Surrey, 2015, s. 95. 
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och ekonomisk förening. En del samer tillåts inte tillhöra samebyn i rennäringslagen 

vilket skapar konflikter och splittringar inom den samiska befolkningen.23  

Patrik Lantto och Ulf Mörkenstam belyser hur statens uppfattning av 

renskötseln som en användbar näring förändrades under 1800-talet till att betraktas som 

förstörelse av marken. Detta påverkade således författningen av den lag som senare kom 

att gälla. Vidare präglades politiken vid den här tiden generellt av en nedvärderande 

uppfattning av samerna som förpassades som renskötare då de inte ansågs lämpliga för 

andra yrken.24 Det var även under denna period som samerna drogs in i den svenska 

rasbiologin. Lennart Lundmark menar således att den första rennäringslagens 

argumentation för samernas ensamrätt till renskötsel grundades på ett fördomsfullt 

tankesätt snarare än ett upprätthållande av rättigheter.25 Johan Strömgren betonar dock 

vikten av att komma ihåg att 1886 års rennäringslag hade som syfte att reglera 

relationen mellan renskötare och nybyggare snarare än att fastställa samernas juridiska 

ställning till marken.26 Med andra ord kan man argumentera för att samerna genom 

rennäringslagen fortfarande behandlas nedsättande och diskriminerande men att deras 

rättigheter inte bör fastställas eller definieras med hjälp av den. 

1977 erkändes samerna officiellt som en ursprungsbefolkning av den svenska 

staten.27 Detta innebär att bestämmelserna i Deklarationen om Urfolks Rättigheter gäller 

för dem. Staten tillsatte 1993 det statliga organ som kallas Sametinget. Från början var 

dess uppgift ”att främst bevaka frågor som rör samisk kultur”.28 Då självbestämmande 

är en viktig princip i UNDRIP betraktas Sametinget nu av den svenska staten som det 

organ som införlivar samernas rätt till självbestämmande och självstyre. Ytterligare har 

                                                                                                                                               

 
23 Hagsgård, Marie B., ”Samernas Rätt till Mark och Vatten” i Claesson, Bo (red.), Samer och 

ursprungsbefolkningars rättigheter, Centrum för värdegrundsstudier (Cevs), Göteborgs universitet, 

Göteborg, 2003, s. 129. 

24 Lantto, Patrik, & Mörkenstam, Ulf, ”Samernas etnopolitiska mobilisering och utmaning av offentlig 

svensk samepolitik” i Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.), Migration och etnicitet: perspektiv 

på ett mångkulturellt Sverige, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 153 – 154. 

25 Lundmark, Lennart, "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-": svenska statens samepolitik i 

rasismens tidevarv, Norrlands universitetsförl., Bjurholm, 2002, s. 142, 145. 

26 Strömgren, i Allard & Skogvang (red.), 2015, s. 109. 

27 Se proposition 1976/77:80, Om insatser för samerna. 

28 Se proposition 1992/93:32, Om samerna och samisk kultur m.m. 
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Sametinget fått dubbla uppdrag då det både fungerar som en statlig myndighet, vars 

uppgift är att tillhandahålla statens intressen, och som ett folkvalt parlament, vars 

uppgift är att representera samernas intressen. Genom personintervjuer fann Rebecca 

Lawrence och Ulf Mörkenstam att många samer uppfattade att Sametingets påverkan i 

de frågor som var av stor vikt för samerna själva ofta var begränsad. De belyste också 

statens ovilja att ge samerna självbestämmande i frågor som rörde andra intressen, 

exempelvis hur ”en förstärkt rättslig ställning för rennäringen” krockade med andra 

markintressen.29 Det visar att Sametingets konstruktion indirekt medför en 

intressekonflikt vilket kan ses som en begränsning för samernas inflytande och 

självstyre.  

Sveriges behandling av samerna har fått kritik av FN både i relation till 

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) samt ICCPR. Kritiken har 

dock varit baserad på minoritetsrättigheter men således uppmärksammat förslaget om en 

nordisk samekonvention (NSK). Konventionens första utkast presenterades 2005 och 

arbetades fram gemensamt av representanter från Sverige, Norge, Finland och den 

samiska befolkningen. Dess innehåll erkänner samernas rättigheter i enlighet med ILO 

169 men är i skrivandets stund fortfarande under förhandling. Processen har väckt en 

del meningsskiljaktigheter mellan de nordiska länderna. I den svenska kontexten drar 

Bengtsson slutsatsen att ett antagande och implementerande av NSK är fullt möjligt för 

Sverige men samtidigt riskerar att väcka diskussion bland andra befolkningsgrupper. 

Huruvida regeringen är villig att riskera en sådan situation återstår därför att se.30 

  

                                                                                                                                               

 
29 Lawrence, Rebecca, & Mörkenstam, Ulf, ”Självbestämmande genom myndighetsutövning? - 

Sametingets dubbla roller”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 2012, Issue 2, s. 208, 225. 

30 Bengtsson, i Allard & Skogvang (red.), 2015, s. 77 – 78. 
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3 Forskningsöversikt 

 

3.1 Forskning om samernas rättigheter 

 

Inom forskningsfältet för samers rättigheter återfinns i den nordiska kontexten ett antal 

författare. Jag kommer ytterligare begränsa detta avsnitt till verk som behandlar 

samernas rättigheter i Sverige då det är i detta sammanhang min egen undersökning 

kommer ta plats. Det hade däremot varit intressant att jämföra samernas situation i 

Sverige med de övriga nordiska länderna. Men på grund av att uppsatsen har en 

begränsad omfattning samt frågeställningen avgränsar arbetet till endast den svenska 

statens argumentation har jag valt att utesluta ett sådant perspektiv och lämna det åt 

vidare forskning.  

 

3.1.1 ”Lapp skall vara lapp”-politiken, samernas mobilisering 

och den samiska identiteten 

 

Samernas historia har en tydlig koppling till det rättsläge som råder för dem idag. Både 

genom, som redogjordes för i bakgrundsavsnittet, rennäringslagen samt deras långa 

närvaro på området som fått dem erkända som en ursprungsbefolkning.  Historikern 

Lennart Lundmark är en av dem som intresserat sig för och studerat samernas förflutna. 

I sin bok ”’Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm…’ – Svenska statens samepolitik 

i rasismens tidevarv” presenterar han de nedvärderade tankesätt som rådde i Sverige 

under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Han argumenterar sedan för hur denna 
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uppfattning omsattes till politiska handlingar som drabbade samerna. Till exempel 

menar han att länsstyrelsen under 1700-talet tilläts tränga sig in på samernas mark på ett 

sätt som inte var förenligt med lagen för att uppmuntra nybyggen. Ytterligare gavs 

statens kronofogdar rätten att både neka och tvinga samerna att flytta från sina 

samebyar.31  

De samer som bedrev renskötsel i början av 1900-talet tvingades även att sända 

sina barn till nomadskolor. Staten menade att de fasta skolorna gjorde barnen ovilliga 

att återgå till ett nomadliv. Föräldrarnas vägran att skicka barnen till nomadskolorna 

sågs legitimerade för ett tvång då föräldrarna inte begrep ”vilken fara som hotade deras 

barn om de fick leva för bekvämt”.32 Politik användes således för att tvinga in samerna i 

en roll man ansåg vara lämplig för dem. Lundmark hänvisar till den som ”lapp ska vara 

lapp”-politiken. Den baserades på en uppfattning om att samerna var dömda att dö ut 

om de inte fortsatte med rennäringen då det var det enda de klarade av.33 Lundmarks 

argumentering stärks av Patrik Lantto, professor i historia, och Ulf Mörkenstam, docent 

i statsvetenskap. I artikel ”Samernas etnopolitiska mobilisering och utmaning av 

offentlig svensk samepolitik” diskuterar de hur införandet och institutionaliseringen av 

den svenska samepolitiken fick samerna att gå samman för att protestera och kräva 

rättigheter i egenskap av att vara ett folk. Detta ledde till bildandet utav Svenska 

Samernas Riksförbund (SSR) 1950. Riksorganisationen riktades senare in mot 

renskötseln vilket skapade en motrörelse bland de samer som inte sysslade med 

näringen. Dessa skapade sedan Landsförbundet Svenska Samer (LSS). Den kamp SSR 

drev mot staten blev viktig i bildandet av den kollektiva samiska identiteten.34 Däremot 

synliggör bildandet utav de två organisationerna även den splittring som hade skapats 

inom den samiska befolkningen genom statens politik.  

Den samiska mobiliseringen var även av betydelse vid både införandet av 

Sametinget men också i den kritik som riktats mot myndigheten i efterhand.35 Särskilt 

kritiseras tingets dubbla roll där de förväntas representera både samernas och statens 

                                                                                                                                               

 
31 Lundmark, 2002, s. 47 – 48.  

32 Lundmark, 2002, s. 81.  

33 Lundmark, 2002, s. 63. 

34 Lantto & Mörkenstam, 2015, s.164. 

35 Lantto & Mörkenstam, 2015, s. 165 – 166.  



 

 12 

intressen. Detta är något som Mörkenstam behandlar närmre tillsammans med Rebecca 

Lawrence, docent i statsvetenskap, i artikeln ”Självbestämmande genom 

myndighetsutövning? - Sametingets dubbla roller”. De drar slutsatsen att ”de svenska 

samernas representativa organ [som har] konstruerats som en myndighet under 

regeringen" är ”ett misslyckande” samt att diskussionen om Sametingets framtida roll 

måste hållas i relation till ”hur den svenska samepolitiken i sin helhet skall utformas”.36 

Vidare blir på så vis Sametingets framtid en viktig aspekt för samernas rättigheter 

generellt.  

Lantto och Mörkestam hävdar att samernas status som ursprungsbefolkning har 

skapat ett ytterligare medel för dem att utmana den samepolitik som kantats av ”lapp 

ska vara lapp”-tänket.37 Peter Johansson, doktor i juridik, belyser också detta genom att 

diskutera betydelsen för samerna att inneha statusen som ursprungsbefolkning inom 

internationell rätt. Han menar att ursprungsbefolkningar i relation till minoriteter har 

lyckats uppmärksamma och skapa en större medvetenhet kring sin situation på det 

internationella planet. Då samerna blivit erkända som en ursprungsbefolkning av 

Sverige kan de således få stöd från FN och andra stater som kan sätta press och krav på 

Sverige utifrån internationella överenskommelser.38 

Ett resonemang som är återkommande inom forskningen om samers rättigheter 

är den samiska identiteten. I Om ”Lapparnes privilegier” – föreställningen om 

samiskhet i svensk samepolitik 1883 – 1997 beskriver Mörkenstam framväxandet utav 

en uppfattning om ”samiskhet” och ”samisk identitet”. Han menar att upprättandet utav 

rennäringslagen var starten på detta.39 Lundmark argumenterar att detta började visa sig 

tydligt i den svenska politiken i början av 1900-talet. Samerna skulle hållas på avstånd 

från den svenska kulturen som skulle skada deras identitet.40 Målet var att bevara 

renskötseln och samernas kultur. Parallellt med detta exkluderade man även alla de 

samer som inte ägnade sig åt rennäring. De ansågs oäkta. Vidare skulle endast de samer 

                                                                                                                                               

 
36 Lawrence & Mörkenstam, 2012, s. 233. 

37 Lantto, Patrik & Mörkenstam, Ulf, (2008) “Sami Rights and Sami Challenges”, Scandinavian Journal 

of History, vol. 33, nr. 1, s. 40. 

38 Johansson, i Claesson (red.), 2003, s. 82. 

39 Mörkenstam, Ulf, Om "Lapparnes privilegier": föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 

1883-1997, Univ., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1999, s. 103. 

40 Lundmark, 2002, s. 63. 
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som passade in i den, av svenska staten, skapade identiteten som same skyddas av 

lagstiftningen.41 De riktiga samerna kallades för ”lappar” och skulle vara nomader samt 

bo i kåtor. Samer som var bofasta men skötte renar sågs som ett mellanting mellan de 

riktiga samerna och den vanliga befolkningen.42 På detta vis uppstod splittringar även 

inom folkgruppen då den äkta samiska identiteten inte endast baserades på etnicitet utan 

även på näringstillhörighet.  

 

 

3.1.2  Rätten till land och vatten 

 

Lundmark argumenterar att samerna förlorade rätten till sin mark då makten över 

skattelanden förflyttades till länsstyrelsen från häradsrätten. Skattelanden var en 

indelning av marken inom en sameby som samerna beskattades för och således hade rätt 

till. Då länsstyrelsen tog över makten började marken hanteras som kronojord och 

började efter en tid även betraktas som detta.43 En teoretiker vars verk varit allra 

viktigast inom detta resonemang är rättshistorikern Kaijsa Korpijaakko-Labba. I Om 

samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland finner hon att samernas rätt till 

skattelandet fram till 1750-talet likställdes med skattemannarätten, på så vis hade de rätt 

till sin mark så länge de betalade skatt för den.44 Efter 1750 började häradsrätten som då 

fortfarande hade makt istället hänvisa rätten till marken genom behovsprincipen, med 

andra ord hade den som med mest behov av marken rätt till den. Detta har skapat 

meningsskiljaktigheter mellan forskare där många menar att detta visar att 

                                                                                                                                               

 
41 Lantto & Mörkenstam, 2015, s. 155. 

42 Lundmark, 2002, s. 63. 

43 Lundmark, 2002, s. 61.  

44 Korpijaakko-Labba, Kaisa, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland: en rättshistorisk 

utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 

1700-talet, Juristförbundets förl., Helsingfors, 1994. 
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skattemannarätten på så vis aldrig hade gett samerna en riktig äganderätt av 

skattelanden.45 

Korpijaakko-Labba argumenterar däremot i Samernas rätt till mark och vatten 

- utvecklingen från 1500-talets mitt fram till våra dagar att dragningen av 

odlingsgränsen innebär det motsatta. Odlingsgränsen infördes under 1800-talets andra 

hälft och markerade den gräns nybyggarna inte fick gå ovan för att bosätta sig eller 

bruka jorden. Återigen erkändes samernas rätt till mark och vatten. Korpijaakko-Labba 

poängterar dock att rätten inte preciserades rent juridiskt men att man belyste samernas 

rättigheter som urminnes och hade för avsikt att bevara dessa. Ytterligare påstår hon att 

1886 års renbeteslag bör betraktas som ”den första egentliga kodifieringen av samernas 

rättigheter i Sverige” utifrån ”att syftet var att på ett uttömmande sätt reglera allt som 

med tanke på renskötseln behövde regleras.”46 Som tidigare nämnt har rennäringslagen 

dock kritiserats just på grund av den inte behandlar en definition av samernas rättigheter 

till land och vatten utan endast ger en nyttjanderätt i relation till renskötseln. Juristen 

Marie B. Hagsgård diskuterar land- och vattenrättigheterna särskilt i relation till 

rennäringen och påpekar att denna princip är problematisk då stärkta rättigheter för 

rennäringen har väckt ett stort motstånd i Norrland. Hon drar slutsatsen att den juridiska 

definitionen behöver regleras för att ge de renskötande samerna ett ordentligt skydd i 

lagen men att detta framförallt hindras av det politiska intresset.47  

Johan Strömgren, docent i samisk rätt, argumenterar att huvudsyftet med att 

1886 nämna samernas rätt till användning av land och vatten i relation till renskötseln 

snarare än att vara ett konstaterande av rättigheter verkade vara att få ett administrativt 

inflytande över områdena. Ytterligare menar han att ett av problemen inom detta 

område är att det med 1886 års rennäringslag skapades en uppfattning om att den endast 

reglerade samiska rättigheter och således alla deras rättigheter. Enligt Strömgren skulle 

en steg bort från denna teori öppna för tolkningen att samernas rätt till sina 

levnadsområden kan betraktas som starkare än rätten till renbetesmarkerna.48 Eivind 

                                                                                                                                               

 
45 Lundmark, 2002, s. 44. 

46 Korpijaakko-Labba, Kaisa, ”Samernas rätt till mark och vatten: utvecklingen från 1500-talets mitt fram 

till våra dagar”, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart : människor, samhällen och 

idéer från Gustav Vasa till nutid, 2005, s. 354 – 355. 

47 Hagsgård, i Claesson, Bo (red.), 2003, s. 135 – 136. 

48 Strömgren, i Allard & Skogvang (red.), 2015, s. 109 – 110.  
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Torp, jurist och statsvetare, menar även att frågan om samers land- och vattenrättigheter 

blev viktig politiskt då gruppen med renskötande samer ökade och växte sig större än 

den grupp som livnärde sig på jakt och fiske. Han diskuterar hur den svenska 

lagstiftningen behandlar dessa rättigheter idag i artikeln ”Sami Hunting and Fishing 

Rights in Swedish Law” och drar slutsatsen att även då de diskuterats i olika rättsfall är 

mycket fortfarande oklart kring rättigheterna gällande de samer som inte livnär sig på 

rennäring. Han anser att den argumentation som hittills har nekat dem dessa rättigheter 

är inriktad på att ”finna accepterade politiska lösningar i relation till rättighetsanspråk 

snarare än att respektera de juridiska principer varpå dessa rättigheter är baserade”.49 

Statsvetaren Tanja Joona granskar tolkningen av ILO 169 och belyser 

problematiken kring de meningsskiljaktigheter som finns mellan de nordiska ländernas 

respektive regeringar och den samiska befolkningens syn på just land- och 

vattenrättigheter inom konventionen.50 Denna aspekt tas också upp av juristen Bertil 

Bengtsson i relation till ett eventuellt antagande av NSK. Han undersöker konsekvenser 

och resultat av en reformering av samerätten i Sverige och drar slutsatsen att den 

svenska regeringen skulle tvingas hantera en del dilemman för att implementera NSK. 

Främst på grund av att andra folkgrupper skulle känna sig bortvalda eller 

diskriminerade ifall samerna tilldelades ”särskilda” rättigheter. Bengtsson menar att 

framförallt de artiklar i konventionen som behandlar rätten till land och vatten skulle 

ligga till grund för sådana konflikter.51  

 

3.2 Forskning om staters inställning till 

ursprungsbefolkningar 

                                                                                                                                               

 
49 Torp, Eivind, ”Sami Hunting and Fishing Rights in Swedish Law”, i Allard, Christina & Skogvang, 

Susann Funderud (red.), Indigenous rights in Scandinavia: autonomous Sami law, Ashgate, Farnham, 

Surrey, 2015, s. 125. 

50 Joona, 2006, s. 9. 

51 Bengtsson, i Allard & Skogvang (red.), 2015 s. 73 samt 77. 



 

 16 

 

För att placera in den svenska kontexten i ett större sammanhang kommer jag även lyfta 

några centrala verk som bidragit till forskningsfältet inom staters inställning och 

behandling av ursprungsbefolkningar. Jag har redogjort i bakgrundsavsnittet för 

definitionen av en ursprungsbefolkning samt vikten av att identifiera skillnaden mellan 

en dessa och minoriteter. Folkrättsjuristen Anthanasia Spiliopoulou Åkermarks bok 

Justifications of Minority Protection in International Law behandlar framförallt just 

minoriteter men innehåller således ett resonemang kring skillnaden mellan dessa två 

grupper. Historikern Ken S. Coates bidrar också till diskussionen i sin bok A global 

history of indigenous peoples - struggle and survival. Vidare undersöker Coates 

ursprungsbefolkningarnas generella historia och särskiljer mellan dessa och vad han 

kallar ”stammar”. Ytterligare menar han att stammarna är de samhällen som blev utsatta 

för den europeiska kolonialismen som tog form utanför dess egna gränser medan 

ursprungsbefolkningar blivit utsatta för ekonomiska och militära expansioner.52  

Avril Bell är statsvetare och har i sin bok Relating Indigenous and Settler 

Identities undersökt hur identitetsteorier kan förklara och skapa förståelse för relationen 

mellan så kallade nybyggare och ursprungsbefolkning, både då övertagandet utav 

ursprungsbefolkningens mark ägde rum samt i nutid. Hon presenterar en teori kring vad 

hon kallar the settler imaginary. Begreppet definierar en samling idéer och tankar som 

Bell härleder tillbaka till nybyggarna under kolonialismen. Hon menar att kolonisatörer 

i alla delar av världen förde en liknande diskurs och bar på samma föreställning av 

ursprungsbefolkningar.53 Bell argumenterar för att dessa föreställningar lever kvar än 

idag och är en viktig del utav upprätthållandet av den distinktion som existerar mellan 

stat och ursprungsbefolkning.54 Vidare drar hon slutsatsen att en djupare förståelse för 

detta fenomen och de identiteter som de skapade kan hjälpa stater att även förstå 

ursprungsbefolkningars situation idag. På grund av att befolkningen i stater insisterar på 

att framföra och hävda sin egen världsbild och samhällsstruktur blockerar man 

                                                                                                                                               

 
52 Coates, 2004. 

53 Bell, Avril., Relating indigenous and settler identities [Elektronisk resurs]; beyond domination, 

Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014, s. 11. 

54 Bell, 2014, s. 3. 
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möjligheterna att förstå och skapa goda relationer till ursprungsbefolkningar.55 Den teori 

som Bell utvecklar gällande identiteter kommer jag beskriva närmare i mitt teoriavsnitt. 

 Ytterligare undersöker Juristen Mauro Barelli i sin bok Seeking Justice in 

International Law – The Significance and Implications of the UN Declaratation on the 

Rights of Indigenous People, precis som titeln indikerar, ifall antagandet utav UNDRIP 

har haft eller kan förväntas få någon betydelse för folkrättens skydd av 

ursprungsbefolkningar. Han diskuterar behovet och uppkomsten av 

ursprungsbefolkningsrättigheter ur ett historiskt och delvis postkolonialt perspektiv. 

Han beskriver hur folkrätten till viss del legitimerat övertagande av 

ursprungsbefolkningars marker enligt terra nullius. Då territoriet inte ägts av en aktör 

med suveränitet har marken således betraktats som ett slags ingenmansland som varit 

fritt fram att ta över. Däremot poängterar han att denna princip lika mycket symboliserar 

en era där ursprungsbefolkningar ignorerats och att existensen av terra nullius inte 

avsäger dess diskriminerande struktur.56 

 I relation till UNDRIP argumenterar han för att en stats beskyddande utav 

ursprungsbefolkningsrättigheter enligt deklarationen har en risk att inkräkta på statens 

suveränitet. Ett skydd av kulturella rättigheter hänger ihop med ett skydd av 

markrättigheter vilket enligt Barelli innebär att även de resurser som finns på marken i 

fråga måste skyddas. Självbestämmandeprincipen för ursprungsbefolkningar skulle 

således i vissa fall kunna sträcka sig till en slags vetorätt för gruppen gällande vissa 

nationella utvecklingsprojekt. Barelli menar att staternas motarbete av UNDRIP påvisar 

en medvetenhet och en oro kring dessa faktorer.57 I sin slustats diskuterar Barelli hur 

folkrättens skydd genom UNDRIP har en direkt koppling till hur stater förhåller sig till 

deklarationens bestämmelser i praktiken men drar slutsatsen att staterna och folkrätten 

har tagit emot och behandlat deklarationen på ett sätt som gör den till ett instrument som 

har kapaciteten att bygga en grund och göra ett betydande avtryck för 

ursprungsbefolkningars rättigheter.58 Han problematiserar dock detta genom att påpeka 

hur en stor svaghet i ligger i rättigheternas natur att utmana staters politiska och 

                                                                                                                                               

 
55 Bell, 2014, s. 171 – 172.  

56 Barelli, 2016, s. 126. 

57 Barelli, 2016, s. 94 – 95.   

58 Barelli, 2016, s. 67. 
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ekonomiska intressen. Detta leder indirekt till en motsättning från staten vilket försvårar 

ursprungsbefolkningarnas kamp för införlivandet utav sina rättigheter.59  

 

  

                                                                                                                                               

 
59 Barelli, 2016, s. 146. 
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4 Teori 

 

Uppsatsen teoretiska ramverk kommer grunda sig i ett postkolonialt perspektiv. Som 

redovisat för i bakgrundavsnittet är en viktig princip för definitionen av en 

ursprungsbefolkning just det koloniala övertagandet och kontrollen utav deras marker. 

Vidare poängterar även många forskare kopplingen mellan de rättigheter den samiska 

befolkningen har idag och statens historiska uppfattning och behandling av folkgruppen. 

Samerna själva använder också ett postkolonialt perspektiv både då de talar om 

situationen för deras förfäder samt den nuvarande.60 För att undersöka hur staten 

framställer sig i relation till just ursprungsrättigheter i sin argumentation blir därför ett 

postkolonialt perspektiv användbart för att kunna urskilja strukturer som kan ligga 

bakom deras argument och synsätt.  

Vidare kommer jag utgå ifrån den teori Avril Bell presenterar i boken Relating 

Indigenous and Settler Identities. Som tidigare nämnt använder sig Bell utav en 

identitetsteori för att förklara förhållandet mellan ursprungsbefolkning och kolonisatörer 

ur ett postkolonialt perspektiv. Hennes teori, the settler imaginary, argumenterar för att 

kolonisatörerna av ursprungbefolkningars marker bar på en specifik föreställning om 

denna grupp och som fortfarande upprätthåller den distinktion som existerar mellan stat 

och ursprungsbefolkning.61 Essensen i the settler imaginary är enligt Bell den grund av 

rasistiska och primitivistiska föreställningar som kolonisatörerna stöttade sig mot för att 

legitimera den ignorans som existerade mot ursprungsbefolkningen som redan bebodde 

marken de erövrade.62  

 

                                                                                                                                               

 
60 Se Sametinget hemsida, Sveriges koloniala historia, hämtad 04-01-17.  

61 Bell, 2014, s. 3. 

62 Bell, 2014, s. 18. 
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4.1 Autenticitet 

 

En nyckelterm i Bells resonemang är autenticitet. Hon hävdar att kolonisatörerna 

tilldelade ursprungsbefolkningen en identitet som grundas på autenticitet för att både 

kunna legitimera sin egen rätt till landet samt urskilja ursprungsbefolkningens 

levnadssätt från deras egen. Enligt Bell förknippades autenticitet ofta med en plats 

vilket gjorde att nybyggarna själva anammade en del av ursprungsbefolkningens kultur 

som sin egen för att få en tydligare koppling till landet.63 Ytterligare syftade autenticitet 

till något som var förutbestämt och fast vilket i sig ledde till att 

ursprungsbefolkningskulturer sågs som oföränderliga.64 Ursprungsbefolkningars kultur 

användes således emot dem genom att kolonisatörerna tog sig rätten att definiera vem 

som tillhörde den och inte. Genom att avvika från den av kolonisatörerna accepterade 

mallen för en ursprungsbefolkning var en individ eller grupp inte längre äkta.65  

Bell argumenterar för att den föreställning som byggdes upp av the settler 

imaginary fortfarande lever kvar i relationen som existerar mellan 

ursprungsbefolkningar och stater idag. Bell menar att det behov av autenticitet som 

behövs för att få räknas som medlem av en ursprungsbefolkning grundar sig en 

dikotomi mellan tradition och modernitet. Då en ursprungsbefolknings kultur anses vara 

statisk och oföränderlig betraktas den indirekt som traditionell. Således tillskrivs även 

dess medlemmar en identitet som traditionella och oföränderliga. På grund av 

dikotomin kan medlemmarna av en ursprungsbefolkning därför bara agera på ett sätt 

som i kontexten anses vara traditionellt. Agerar de på ett sätt som anses vara modernt 

betraktas de som oäkta. Detta är enligt Bell ett sätt för stater att undergräva 

ursprungsbefolkningars anspråk på rättigheter.66 Med andra ord kan Bells resonemang 

tolkas som att ett motstånd eller undergrävande av urfolksrättigheter av stater idag 

                                                                                                                                               

 
63 Bell, 2014, s. 32. 

64 Bell, 2014, s. 28. 

65 Bell, 2014, s. 48. 

66 Bell, 2014, s. 50. 
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fortfarande legitimeras genom den uppfattning man hade om ursprungsbefolkningen 

under kolonialismen.  

 

4.2 Autenticitet i relation till samerna 

 

I den svenska kontexten kan Bells resonemang kopplas till forskningen inom samers 

rättigheter genom bland annat det resonemang som förekommer om den samiska 

identiteten. Både Bell och de forskare som presenterades i forskningsöversikten talar 

om tillskrivandet utav vissa attribut och levnadssätt som tvingas på 

ursprungsbefolkningen för att på så vis kunna kontrollera deras identitet. Ytterligare 

tillskrevs de renskötande samerna identiteten som ”de äkta” och representerade det 

autentiska levnadssättet. De samer som sysslade med andra näringar ansågs således vara 

oäkta. Enligt Bells resonemang representerade renskötarna på så vis den traditionella 

ursprungsbefolkningen medan resten av samebefolkningen representerade det moderna 

samhället. Däremot möjliggör den svenska kontexten för ett mellanting av tradition och 

modernitet genom de samer som valde att vara bofasta och samtidigt bedriva rennäring. 

Dessa ansågs fortfarande vara samer genom sin näring, men levnadssättet tillhörde 

således vad som ansågs som modernt.  

Även den kritik som riktats mot rennäringslagen kan kopplas till Bells 

resonemang. Det hon ser som ett kvarlevande av gamla tankesätt som reproduceras i 

motarbetet av urbefolkningsrättigheter återfinns i rennäringslagens grundprinciper. Bell 

talar om strukturer och tankesätt som har skapat en identitet i vilken man placerat in 

ursprungsbefolkningen för att definiera och kontrollera bilden och uppfattningen av 

dem. Enligt forskningen kan det betraktas som att samma principer har tillämpats 

genom rennäringslagen. Till följd av lagens reglering av samer som renskötare samt 

uppfattningen om näringen som grund för rättigheter har samers identitet avgränsats till 

denna roll. Med andra ord har den samiska befolkningen tvingats att välja mellan 

renskötseln eller att inte kunna nyttja sina rättigheter. På så vis har man begränsat 

utrymmet för självidentifikation hos samerna och skapat ett ultimatum där de varit 

tvungna att träda in i rollen som autentiska samer för att få tillgång till sina rättigheter. 
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Bell menar att accepterandet och förståelsen för detta fenomen och tankesätt skulle 

hjälpa stater att förbättra relationen till sina ursprungsbefolkningar. Strömgren tar detta 

ett steg längre i den svenska kontexten och argumenterar för att ett avståndstagande från 

detta synsätt skulle skapa en möjlighet för staten att förändra samernas situation.  
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5 Metod 

 

För att bearbeta och analysera mitt primärmaterial kommer jag använda mig utav en 

kritisk retorikanalys med en kombinerad argumentationsanalys. Syftet med metoden är 

att genom en närmare granskning av textens argumentation i relation till retoriska 

strategier undersöka hur staten framställer sig själv, både avsiktligt och oavsiktligt.  

Utifrån min frågeställning blir en kritisk retorikanalys relevant då den 

innefattar de retoriska strategierna ethos, logos och pathos. Inom retoriken innebär ethos 

uppfattningen av trovärdighet hos talaren medan logos innebär övertygelse med hjälp av 

fakta och pathos är övertygelse med hjälp av känslor.67 Dessa tre delar skapar 

tillsammans bilden av en retorisk situation men kan studeras var för sig för att 

undersöka deras individuella verkan.68 I relation till dessa innehåller den kritiska 

retorikanalysen de undersökande delarna disposition, argumentation samt stil. Var och 

en undersöker olika delar av ett tal eller en text samt dess retoriska strategier. Vilket 

innebär att de tillsammans utgör en grund för en analys av den retoriska situationen ur 

olika perspektiv. Jämförelsevis riktar en argumentationsanalys metodik endast in sig på 

logos. Kritik som kan lyftas gentemot den är således att de delar av argumentationen 

som består av ethos samt pathos uteblir.69 Med grund i detta resonemang samt det fokus 

på statens framställning jag har i min uppsats finner jag det därför användbart att 

använda en retorikanalys för min undersökning.  

De viktigaste komponenterna i min undersökning blir de retoriska aspekterna 

utav logos och ethos. Den kritiska retorikanalysens argumentationsanalys riktar in sig 

på logos då dess fokus är att granska huruvida argumentationen är logisk och 

                                                                                                                                               

 
67 Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, Retorikförlaget, 

Ödåkra, Sverige, 2016, s. 35 – 39.  

68 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 26. 

69 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 131.  
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framställningen av den är övertygande.70 Vidare betraktas ethos inom den retoriska 

analysen som en förutsättning för hur publiken uppfattar ett budskap utifrån den som 

förmedlar det.71 Denna aspekt blir i min uppsats den del av statens framställning som 

sker medvetet. För att fördjupa analysen ytterligare och komma åt den omedvetna 

framställningen kommer analysen fokusera på hur ethos påverkas av framförallt logos 

men även pathos. Således blir analysen av argumentationen och logos viktig för att 

skapa en förståelse om vad staten säger i mitt primärmaterial samt hur de argumenterar 

fram det. Även stilen blir väsentlig i fråga om hur och med vilken inställning 

argumenten framställs. 

I metodens utförande kommer jag utgå ifrån den retorikanalysmodell som 

Birgitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms presenterar i boken Kritisk 

retorikanalys: text, bild, actio. Författarnas retorikanalys består utav fyra delar som de 

kallar för disposition, argumentation, stil och framförande.72 Den sista delen fokuserar 

på hur aktören för fram sin argumentation genom exempelvis sitt tal, närvaro och 

kroppsspråk. Då mitt primärmaterial endast består av en skriftlig version av statens 

anförande i Girjasmålet kommer jag inte kunna analysera dessa aspekter. Istället 

kommer jag rikta in mig på de tre första delarna. Detta skapar ingen problematik för 

studien då frågeställningens syfte att undersöka hur staten framställs genom sin 

argumentation. Därav behövs ingen analys av det visuella framförandet av statens 

anförande. 

Den första punkten i retorikanalysen är dispositionen. Den består av fem 

komponenter. Dessa är exordium som är textens inledning, narratio som är 

bakgrundsberättelse, propositio som är tes eller huvudtanke, argumentatio som är 

argumentation och conclusio som är avslutning eller avrundning.73 I varje del av 

dispositionen är texten anpassad för att uppfylla delens syfte för helheten.74 

Dispositionen är en betydande del utav den argumenterande aktörens strategi att 

övertyga sin publik. Till exempel är det essentiella i inledningen att fånga publiken samt 

                                                                                                                                               

 
70 Renberg, 2007, s. 29. 

71 Persson, Mikael, Retorik och juridik: teori och metod, Demosthenes, Uppsala, 2007, s. 19. 

72 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 66 – 68. 

73 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 45 – 46.  

74 Renberg, 2007, s. 24. 
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visa sig pålitlig och bakgrundsberättelsen är ett sätt att få publiken engagerad i ämnet 

utifrån ett specifikt perspektiv. Mikael Persson menar att narratio i den juridiska 

kontexten har som syfte att presentera verkligheten så som den argumenterande parten 

uppfattar den samt tillföra till aktörens trovärdighet.75 I avrundningen finns ofta den 

sista uppmaningen som ska motivera publiken att stödja den argumenterande parten.76 

Conclusio kan sedermera även beskrivas som ett retoriskt hjälpmedel där berättaren 

sammanfattar och avslutar en argumentation eller berättelse. Persson gör skillnad på just 

detta och peroratio, som han inom den juridiska retoriken beskriver som den avslutande 

delen av en framläggning. Argumentationens roll för att övertyga publiken särskiljs i 

Mral, Gelang och Bröms modell och utgör en egen punkt i retorikanalysen som 

presenteras i nästa stycke. Denna aspekt kommer därför inte att ingå i analysen av 

textens disposition. 

 Retorikanalysens andra punkt är argumentationen. Den analys som görs i 

relation till retoriken tillhandahåller verktyg som hjälper till att urskilja textens struktur 

och syfte.77 För att identifiera dessa aspekter struktureras argumentationen upp. Jag valt 

att göra detta utifrån en så kallad pro- et contra- modell. Denna urskiljer först tesen, 

”den åsikt som sändaren vill att mottagaren skall göra till sin”78, och sorterar därefter 

argumenten utefter dess roll för tesen. Pro-argumenten är de argument som stödjer och 

lägger fram bevis för tesen medan contra-argumenten är de som säger emot den.79 

Eftersom mitt primärmaterial endast utgår ifrån den ena sidan i ett rättsfall blir mest 

intressant att undersöka hur staten stödjer sin egen tes och mitt fokus blir således 

framförallt pro-argumenten. Genom modellen skapar man en översikt över 

argumentationens uppbyggnad. De argument som stödjer eller säger emot tesen är den 

första ordningens argument, de som stödjer eller säger emot dessa blir andra ordningens 

och så vidare.80 Ytterligare är identifikationen av topiker användbart i granskningen av 

argumentationen. Mral, Gelang och Bröms beskriver topiker som ”fyndplatser, källor 

                                                                                                                                               

 
75 Persson, 2007, s. 32.  

76 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 45 – 46. 

77 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 47. 

78 Renberg, 2007, s. 30. 

79 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders, Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt 

tänkande, 2. [utökade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2009, s. 15 – 16. 

80 Björnsson, 2009, s. 59 – 60. 
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eller kategorier varifrån talaren hämtar sina argument”. Att identifiera dessa kan ge en 

bild utav avsändarens världsbild samt textens syfte.81 Vidare särskiljs även argumenten 

utefter deras retoriska påverkan genom ethos, logos och pathos. Ethos-argumenten har 

som syfte att tilldela avsändaren och argumentationen trovärdighet och auktoritet. 

Logos-argumentationen innehåller ren fakta som ska ”tala till publikens förnuft”. Vidare 

urskiljs pathos-argumenten som de som spelar på publikens känslor genom att till 

exempel väcka hopp eller sympati.82 

Den tredje punkten i retoriksanalysen är stil. Mral, Gelang och Bröms 

beskriver stil som ”relationen mellan innehåll, form och verkan i ett tal eller en text.”83 

En analys av textens stil granskar således dess utformning samt konsekvenserna av 

denna. Genom bedömning av textens stilnivå och med hjälp av olika stilfigurer kan 

stilbrott, så kallade avvikelser från den regelrätta skrivstilen, upptäckas och dess 

konsekvenser för framställningen avgöras. Språkets utformning blir således en väsentlig 

del av en texts stil.84 Denna avgörs genom att undersöka hur textens språk och 

formulering är anpassad till situation samt om den tillhör en hög, mellan eller låg stil. 

Även stilens enhetlighet är intressant att titta närmare på.85 För en argumentations fördel 

skall språket även vara övertygande, säkert och partiskt. Motsatsen till detta blir ett vagt 

språk med en abstrakt framställning.86  

Ytterligare hjälper stilfigurer en text eller ett tal att bli mer varierat och 

nyanserat. Ord kan även ges en starkare innebörd än normalt.87 Stilfigurer delas in i två 

olika kategorier som kallas för troper och ornament. Troperna är former som ändrar 

innebörden av ord och begrepp. Exempel på detta är liknelser. Ornamenten behåller 

ordens betydelse men kan genom deras placering istället förstärka budskap. Exempel på 

                                                                                                                                               

 
81 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 51 – 52. 

82 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 53 – 56. 

83 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 58. 

84 Petersson, 2007, s. 34. 

85 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 58, samt Renberg, 2007, s. 37. 

86 Petersson, 2007, s. 42 – 44. 

87 Renberg, 2007, s. 37. 
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det är motsatser och upprepningar.88 Syftet med att identifiera och analysera stilfigurer i 

en text är att avgöra deras retoriska verkan för dess kontext.89 

  

                                                                                                                                               

 
88 Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 59 – 60. 

89 Renberg, 2007, s. 38. 
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6 Analys 

 

Uppsatsens analys kommer delas in i de tre olika delar som presenterades i 

metodavsnittet. Avsikten med denna indelning att göra en tydlig och grundlig 

undersökning av textens olika vinklar. Således blir huvudpunkterna i varje del väl 

separerade och kan sedan diskuteras i relation med varandra.  

 

6.1 Disposition 

 

Statens anförande i Girjasmålet presenteras på 55 sidor och introduceras med en 

inledning, dess exordium. Under denna presenterar man grunden till tre nyckelbegrepp 

som är återkommande genom hela texten. Statens representanter går direkt in på målets 

sakfråga och lyfter fram argument som talar för deras egen ställning och ifrågasätter det 

samerna tidigare presenterat. De begrepp de väljer att definiera i inledningen är område, 

same samt ensamrätt.90 Genom att kritisera den definition av begreppen som samerna 

har lagt fram skapar de en distinktion till samernas argumentation. Vidare ifrågasätter 

de samernas rätt att göra anspråk på småviltsjakts- och fiskerättigheter i relation till 

samebyarnas territoriella betydelse, samernas egna etnicitet samt principen kring 

ensamrätt. Således markerar den första delen av anförandet statens ställningstagande 

emot samernas anspråk och uppfattas även bitvis som fientligt.  

För att fånga uppmärksamheten hos publiken använder staten en offensiv 

försvarsställning där en del ifrågasatta uttalanden får plats. Till exempel benämns 

samerna som lappar, något som uppmärksammades och kritiserades av ett stort antal 

                                                                                                                                               

 
90 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 54 – 55. 
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forskare inom området.91 Ytterligare visar staten tydligt sina avsikter och inviger 

publiken i dessa redan från början. Genom att argumentera emot och ifrågasätta 

samernas krav försöker de således skapa en utgångspunkt för publiken där denna ska 

börja tvivla på samernas tidigare framlagda bevisning och istället sympatisera med 

statens anförande. Däremot visar staten ingen välvilja mot samerna som motståndare. 

Då de istället direkt intar en offensiv och ifrågasättande roll kan de uppfattas som 

osympatiska. Deras fokus verkar således endast ligga på att föra fram bevisning för sin 

egen ställning vilket kan tolkas som att de har uppfattningen om att vara pressade och 

under en slags attack. Ytterligare kan det leda till att publiken då tar avstånd från den 

fientlighet som staten uppvisar istället för att känna en samhörighet med deras 

resonemang. 

Anförandets exordium följs utav ett avsnitt som grundar sig på en statlig 

rättsutredning. Detta går in djupare och argumenterar för hur utredningens resultat är 

väsentligt för statens kommande argumentation och bildar på så vis en slags 

bakgrundsinformation, narratio. Ytterligare bygger hela argumentationen på ett 

historiskt perspektiv som således baseras på rättsutredningens resultat. Hänvisningen till 

rättsutredningen ger också avsnittet en auktoritet och resonemanget en större 

trovärdighet genom en ökad känsla av sakkunnighet. Huvudpoängen, propositio, i detta 

avsnitt är att ”det aldrig har funnits någon ensamrätt i det historiska perspektivet”92 

vilket med andra ord ska hindra samernas anspråk utifrån deras bakgrund och historiska 

koppling till det berörda området. Ytterligare kan detta ses som ett försök att undergräva 

samernas argumentation och skapa en gemensam bas för staten och publiken att utgå 

ifrån i resten av statens resonemang. De fortsätter även att lyfta fram hur deras egen 

bevisföring skiljer sig gentemot samernas för att på så vis sticka hål på den. Vidare 

redogör de för en kortare historisk skildring som beskriver hur rättigheter, lagar och 

normer fungerade och betraktades gällande mark och resurser i Norrland från 1200-talet 

från till cirka 1700. Även här ifrågasätts samernas etnicitet och grupptillhörighet samt 

deras närvaro på de norrländska markerna.  

Ytterligare berör argumentationen en mängd områden där narratio är väsentligt 

för att få publiken att följa med i statens resonemang. Anförandets struktur kräver på så 

                                                                                                                                               

 
91 Se DN debatt hemsida, Rasbiologiskt språkbruk i statens rättsprocess mot sameby, hämtad 10-11-16. 

92 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 56. 
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sätt en uppdelning och ett återkommande av bakgrundsinformationen i de olika delarna 

av texten för att argumentationens syften och poänger ska komma fram tydligt. Den 

struktur som finns i det avsnitt som presenterar den statliga rättsutredningen återfinns 

sedermera genom hela anförandet. Dock återkommer samma argumentation flera gånger 

under textens gång. En närmare granskning av de upprepade resonemangen visar att 

istället för ett utvecklande av argumentationen utvecklas istället bakgrundshistorien till 

den. Således ges argumentet en tydligare ställning från statens perspektiv samt tyngd till 

de olika stycken i vilka de nämns. Argumentationen i sig bidrar dock inte med att 

ytterligare stärka statens tes eftersom den inte framför nya grunder varpå tesen förefaller 

mer trovärdig. Vid första anblick ger denna disposition ett intryck av ett omfattande 

material. Vid den närmare granskningen ger dock utspridningen av argumentationen på 

detta sätt uppfattningen om en bristande och svag argumentation. Statens representanter 

har även namngivit två huvudrubriker likadant. Avsnitten, som båda kallas ”Vissa 

förhållanden i Lappmarken”93 är båda generella och omfattar breda resonemang och 

bakgrundsinformationer. Även denna disponeringen är till staten nackdel då det ger ett 

rörigt och osäkert intryck.    

Den slutliga delen av dispositionen är conclusio, avslutningen. Genom 

anförandet gör staten en genomgående beskrivning av sin uppfattning utav det 

historiska perspektivet som sträcker sig från jordbrukets intågande i Sverige fram till 

sent 1900-tal. Då resonemanget är långt återfinns avrundande stycken efter varje avsnitt 

genom hela texten. Som Persson beskriver kan långa resonemang gynnas av 

sammanfattningar för att hjälpa publiken att följa med.94 De sammanfattande styckena i 

slutet av varje avsnitt återkopplar till de argument och begrepp som presenterats tidigare 

avsnittet och lyfter fram poänger som stödjer statens tes om att samerna inte bör få 

ensamrätt till småviltsjakts- och fiskerättigheter inom Girjas samebys territorium. På 

detta vis skapar statens representanter en avslutning på varje avsnitt som fungerar som 

den sista övertygande komponenten i argumentationen.  

Hela statens yttrande avslutas med ett avsnitt som behandlar regleringen av 

renskötsel och ett mycket kort avsnitt som behandlar utredningar om jakt och fiske.95 I 

                                                                                                                                               

 
93 Se Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 56 samt s. 61. 

94 Persson, 2007, s. 34. 

95 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 106 – 109. 
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det första redogörs för statens syn på hur regleringen av renskötseln utvecklats från 

1750-talet fram till idag samt dess relation till jakt- och fiskerättigheter. Det framhålls 

att jakt och fiske inte anses sammanhängande med samerna utan istället varit en rätt de 

haft tillgång till genom renskötseln. De argumenterar även för att dessa inte heller har 

någon konkret koppling utan i rättsliga lägen skall behandlas separat. Ytterligare 

betonar man samernas starka anknytning till renskötsel genom att påstå att livnäring på 

fiske är ett undantag och renskötseln skall vara den ”huvudsakliga näringen” 
96. I det 

sista avsnittet nämns även samernas behov och statens betonar sin välvilja att låta 

samerna få rätt till jakt och fiske utifrån detta. De skriver även att samerna inte kommer 

lämnas ”på bar backe”. Statens representanter väljer sedermera att avsluta med en mer 

defensiv inställning än vad de började med. Detta ger ett mer inställsamt intryck och 

kan betraktas som ett försök att släta ut den tidigare hårda argumentationen. Genom att 

avsluta anförandet med en god ton och ett löfte om att samerna inte kommer mista sina 

chanser att utföra jakt och fiske på sina marker kan den fientliga inställningen gentemot 

samerna mildras en aning. 

6.2 Argumentation 

 

Då samernas yrkan i målet är ”att Samebyn i förhållande till staten ensam har rätt till 

jakt på småvilt och fiske inom Samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark”97 

samt att staten inte accepterar denna begäran blir deras argumentation indirekt emot 

den. Statens tes blir således att Samebyn inte bör få ensamrätt till småviltjakts- och fiske 

på Girjas samebys territorium. Följaktligen argumenterar staten för detta påstående i sitt 

anförande. Vid en närmare granskning av argumenten framkommer även att de utgår 

ifrån tre kategorier, så kallade topiker, för sin argumentering. Dessa är kopplade till de 

tre begrepp som nämndes i förgående avsnitt: område, same samt ensamrätt. Jag har 

därför valt att dela in analysen av argumentationen utifrån dessa kategorier. På så vis 

                                                                                                                                               

 
96 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 109. 
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skapas en tydligare bild av statens argumentation kring de tre begreppen som visar hur 

de kopplas till den tes staten driver.  

 

6.2.1 Mark 

 

Eftersom samernas anspråk knyts till ett specifikt territorium är detta något som staten 

tar upp och argumenterar mycket kring i sitt anförande. Argumentationen som kommer 

tas upp under denna rubrik berör dels det särskilda område som samerna knyter sitt 

anspråk till men även principer kring markrättigheter som staten berör i sin 

argumentation i relation till samernas anspråk. 

Inledningsvis argumenterar statens representanter att samernas rätt till 

samebyns territorium inte har något samband med rättigheter till jakt och fiske. Detta på 

grund av sametinget 2005 fick ta över ansvaret att dela in åretruntmarkerna inom 

samebyarnas marker från länsstyrelsen. Man förtydligade i propositionen att renskötseln 

samt övriga omständigheter inte fick påverkas av denna indelning.98 Det är just till 

dessa övriga omständigheter som staten refererar och menar att man i Sundsvalls 

kammarrätt angav vissa förhållanden för dessa omständigheter. Vidare angavs inte fiske 

och jakt som en aspekt att ta hänsyn till vid indelningen av marken varav staten menar 

att det heller inte finns något samband mellan dessa. Ytterligare argumenterar man emot 

en ensamrätt till marken genom att påstå att det inte funnits någon registrerad ägare på 

markerna i norr förrän 1683 då kronan gjorde anspråk på den. Att det inte fanns någon 

ägare rättfärdigade för allmänheten att bruka marken vilket, enligt staten, ledde till att 

nybyggare också letade sig uppåt för att utnyttja de resurser som fanns. Vidare fick 

samerna tillgång till marken genom renskötselområden som de försågs med av staten. 

Statens representanter argumenterar ytterligare för att dessa områden var ett generöst 

sätt av staten att lösa de tvister som då fanns mellan nybyggarna och samerna.99 Således 

antyder de att kronans övertagande av marken snarare har hjälpt samerna än försatt dem 

i en diskriminerande situation. Utifrån Bells resonemang kan uppmuntrandet av 
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nybyggen och sedan tilldelandet utav renskötselområden till samerna ses som ett sätt för 

staten att skapa sig en koppling till markerna. Genom att tilldela nybyggarna mark 

kunde staten sedan binda sin egen kultur och dess modernitet till områdena. Ytterligare 

använde man sig på så vis även av den samiska identiteten för att begränsa deras 

anspråk på marken.  

Vidare så lyfter statens representanter argument emot samernas påstående om 

att skatteländerna är en ”ursprunglig samisk indelning av marken”. De menar att de 

uppgifter som samerna uppvisar av att en sådan indelning skulle härstamma från 

samerna själva är missvisande. De menar att den i själva verket baseras på en indelning 

som kronan skapade utifrån skattesystemet. Ytterligare argumenterar de för att samerna 

under 1500-talet var för få för att själva kunna dela upp den marken det handlar om 

mellan sig.100 De nämner emellertid att det även kan ha existerat byar som skapades 

genom att olika samefamiljer flyttade samman men påstår att detta inte finns registrerat 

och därför inte kan styrkas.101 Resonemanget att indelningen av marken var skapad av 

kronan legitimerar även statens argument kring att samerna endast har haft nyttjanderätt 

till den. Eftersom kronan blev ägare under 1683 och sedan upplät marken till samerna. 

Ytterligare påpekar de att det existerade en osäkerhet i rättsförhållandena på grund av 

administrationen under 1600- och 1700-talet som kan göra bilden av markägandet oklar 

under just denna tid.102 Däremot blir det en accepterad uppfattning under 1700-talet att 

marken är ägd utav kronan, vilket enligt staten än idag skall legitimera dem som ägare 

av marken.103 Att staten drar in rättsosäkerheten i sitt resonemang kan uppfattas som ett 

försvagande av argumentationen. Istället för att stärka argumentet att det varit en 

allmänt accepterad uppfattning att staten varit ägare av markområdena sedan 1700-talet 

skapas ett utrymme för ett ifrågasättande huruvida övertagningen verkligen gick rätt till. 

Eftersom de aldrig tar upp eller kan styrka att rättsosäkerheten senare kunde legitimera 

deras rätt till marken finns en osäkerhet gällande statens agerande i det historiska 

perspektiv de utgår ifrån. 

                                                                                                                                               

 
100 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 64 – 65 samt s. 95 – 99.  

101 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 93. 

102 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 84. 

103 Girjas sameby vs. Staten genom Justitiekanslern, T 323-09, s. 93. 



 

 34 

Något som är anmärkningsvärt i den svenska statens argumentation är hur de 

själva refererar till övertagandet av de norrländska markerna som kolonialism. Detta 

både med rubriksättningen ”Den svenska kolonisationen av Lappmarken” samt en 

direkt användning av begreppet i resonemanget så som exempelvis ”kolonisationen 

kunde dock inte inledas utan konflikter”. Det erkänns också att det främsta intresset för 

marken under 1600-talet var tillgången till de naturresurser som fanns.104 Ytterligare 

argumenterar de för att avvittringen, indelandet av markerna till nybyggarna, i Norrland 

var början för statens äganderätt. Genom att särskilja den privata marken nybyggarna 

hade hamnade resten av marken således under kronans ägo.105 Utifrån Bell kan även 

detta resonemang tolkas som att kronan skapade en egen koppling till marken genom 

nybyggarna. Då man skickade upp nybyggarna först och lät dom göra anspråk på de 

områden de behövde kunde kronan sedan hävda sin rätt till det som återstod utan att ta 

hänsyn till samernas närvaro. Även statens hänvisning av sin äganderätt till den 

utbredda uppfattningen under 1700-talet visar utifrån Bell hur de förlitar sig på och 

hänvisar tillbaka till det tankesätt som rådde under den koloniserande eran. 

 

6.2.2 Etnicitet 

 

En aspekt som staten lägger stor vikt på under sin argumentation är begreppet same. I 

sin inledning väljer de att separera same från begreppet lapp genom att påstå att same 

hänvisar till en etnisk tillhörighet medan lapp hänvisar till en näring. De menar att så 

kallade lappar var människor som livnärde sig på renskötsel och att vem som helst 

kunde göra detta, inte endast samer. Ytterligare påstår de även att en stor del av de som 

livnärde sig på renskötsel även livnärde sig på andra så kallade ”lappmannanäringar”, 

som var till exempel jakt och fiske. Ännu en näring som fanns var jordbruket. Statens 

representanter hävdar att de som ägnade sig åt detta refererades till nybyggare i 

folkbokföringen, oavsett etnicitet.106 Genom detta resonemang presenterar de en tes om 
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att samernas etnicitet i sig inte har någon direkt koppling till renskötseln. Detta är något 

de problematiserar ytterligare genom att diskutera regleringen av renskötseln. De lyfter 

fram att endast samer fick livnära sig på renar efter 1886 års renbeteslag och att dessa 

således fick tillgång till samebyn genom näringen. Vidare fick de samer som inte var 

renskötare inte längre tillhöra samebyarna vilket ledde till att de förlorade sin rätt till 

jakt och fiske som staten menar var en ”birättighet” till renskötseln. Genom detta 

resonemang hävdar staten att samerna som grupp inte kan anses ha rätt till jakt- och 

fiskerättigheter. Däremot påpekar de att den ensamrätt samerna fick till renskötsel inte 

ska ses som ett erkännande av samernas ”etniska rättigheter” utan istället är en naturlig 

konsekvens av att renskötseln till störst del har skötts av samer.107  

Ytterligare problematiserar statens representanter begreppet same genom sin 

definition av det som en etnisk tillhörighet. De menar att samerna måste bevisa sina 

förfäders närvaro på markerna och hänvisar samtidigt till en modell framtagen utav 

socialantropologen Fredrik Barth som presenterar ett antal krav han tagit fram för att 

kunna identifiera etniska grupper idag. Staten menar att även om samerna kan bevisa att 

deras förfäder befunnit sig på de norrländska markerna under en lång tid så kan de inte 

bevisa att de då uppfyllde kraven i Barths modell. Framförallt menar de att det är 

omöjligt att bevisa att de samer som befann sig på området såg sig en enskild grupp 

samt att deras grannar såg dem som det. Vidare hänvisar de till forskaren Ingemar 

Jansson som påstår att det är tveksamt att samerna skulle ha sett sig som ett gemensamt 

folk förr i tiden snarare än skilda grupper som bands ihop av språklikheter. Utifrån detta 

resonemang drar de även slutsatsen att all arkeologisk bevisning i fallet är obetydlig.108  

Vidare visar statens resonemang kring begreppet same i relation till Bell tydligt 

hur de använder sig av en identitetsindelning. Detta gör de både genom argumenten de 

lyfter fram och genom sättet de argumenterar på. När de hänvisar tillbaka till den 

uppfattning som rådde om samer under kolonialismen och sedan väljer att använda sig 

utav den i sin argumentation visar det tydligt att deras tankesätt återspeglas och grundas 

i den identitet som den svenska staten skapade för samerna under slutet av 1800- och 

början av 1900-talet. Genom att hänvisa till den etniska tillhörigheten med ett begrepp 

och till rennäringen med ett annat begrepp försöker de legitimera indelningen på nytt. 
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Genom att argumentera att samerna tillhör en egen etnicitet behåller de en aspekt av sitt 

erkännande som ursprungsbefolkning samtidigt som de särskiljs från andra grupper och 

även behåller sin identitet som traditionella. Genom argumentet att endast en del samer 

ägnat sig åt renskötsel och att näringen således inte har någon koppling till samernas 

kultur tas de ifrån sin anspråksgrund på rättigheterna. Identiteten och bilden av den 

autentiska samen används på så vis tillsammans med den egna kulturen emot dem själva 

för att undergräva deras rättighetsanspråk. Vidare blir det inte bättre av att de väljer att 

hänvisa till samernas näring med begreppet lapp som blivit ett omdiskuterat skällsord.  

Staten ställer också uppfattningen av den äkta samen emot den etniska 

tillhörigheten genom att ifrågasätta den traditionella ursprungsbefolkningsindividens 

upplevelser i relation till moderna kriterier. Det blir med andra ord motsägelsefullt att 

kräva att samernas förfäder skulle ha upplevt samma känsla av tillhörighet, innan de 

blev ockuperade och fråntagna sin rätt till land, som deras ättlingar gör i efterhand, i 

relation till den grupp som de anser sig blivit koloniserade av. Slutligen påpekar staten 

även att samerna får fiska och jaga på samebyarna om det finns behov för det. De menar 

att de inte skulle neka samerna den rätten ifall de inte kunde klara sig på något annat vis. 

De påpekar också att en sådan livnäring skulle betraktas som ett undantag då ”den 

huvudsakliga näringen ska vara renskötsel”.109 Detta tvingar således in samerna i deras 

autentiska roll igen och klargör att statens syn på den samiska identiteten fortfarande 

grundar sig i den som baserades på ”lapp ska vara lapp”-politiken.  

 

6.2.3 Ensamrätt 

 

Ensamrätten hänger på många sätt ihop med markrättigheter då staten i sitt anförande 

talar om ensamrätt i relation till land och vatten. Dock resonerar de också kring 

ensamrätt som ett eget begrepp för att styrka sin argumentation. Vilket är anledningen 

till att jag valt att analysera de två begreppen separat.  
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Statens representanter argumenterar först och främst för att samerna inte kan 

göra anspråk på ensamrätt gentemot staten. De menar att denna ensamrätten inte 

existerar utan att samerna endast kan göra anspråk på ensamrätt i relation till andra 

grupper i samhället. Vidare hävdar de också att samerna som en grupp inte kan åberopa 

ensamrätt på grund av de principer som stadgats i rennäringslagen. De belyser även 

skillnaden mellan ensamrätt som en kollektiv rätt åt samer som grupp och ensamrätt 

som en individuell rätt åt en enskild same. De menar att när samerna hade jakt- och 

fiskerättigheter på sina skatteländer var detta en enskild rättighet för den individ som 

betalade in skatten, inte en kollektiv rätt för alla samer som vistades på marken. 

Ytterligare baserades tillgången av mark och resurser på behovsprincipen. Man 

hävdade, alltså ansågs äga, det man använde men man kunde inte hävda mer än man 

behövde för att överleva. Staten menar att man fick ta vad man behövde av resurserna 

på de norrländska markerna och således inte kunde hindra någon annan från att göra 

detsamma.110 Dessutom påpekar de att samerna under 1500-talet drabbades av en 

försörjningskris vilket gjorde att de inte längre klarade att livnära sig på jakt och fiske. 

Detta ledde till att allt fler valde att bedriva renskötsel och således inte längre hade tid 

med de andra näringarna. På detta sätt minskade samernas koppling till marken. Jakten 

och fisket hade gjort den stark, men med rennäringen blev den svagare. Istället blev jakt 

och fiske en viktig aspekt för de nybyggare som senare kom.111  

Vidare argumenterar staten för att det efter 1328 inte går att göra anspråk på 

ensamrätt i Norrland eftersom kungamakten då underkände alla sådana. De menar att 

befolkningen i Hälsingland, Sveriges då nordligaste landskap, gjorde anspråk på de 

norrländska markerna som sina egna men att kronan ville göra dem tillgängliga för alla 

rikets medborgare, likväl som samerna. Genom en överenskommelse med befolkningen 

i Hälsingland gjorde man Norrland till en riksallmänning vars principer om att ingen har 

ensamrätt enligt staten står fast än idag.112 De hävdar också att de vid övertagandet av 

markerna efter avvittringen återigen slog fast denna princip och att samerna därför inte 

kan göra anspråk på en ensamrätt till marken.113 I anförandet argumenterar de också för 
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att samerna historiskt inte kan anses ha haft en ensamrätt till jakten och fisket. Dels har 

samerna varit alldeles för få för att kunna utnyttja den ”mycket stora potentialen” och 

dels har de aldrig varit ensamma om att utnyttja Norrlands resurser. Även innan den 

svenska kronan gjorde anspråk på marken så delade samerna den med flera andra 

grupper. Bland annat menar de att finska och ryska aktörer, de så kallade Birkakarlarna 

samt ytterligare ett folk som idag kallas kväner alla har varit närvarande på markerna 

samtidigt som samerna. Efter den svenska staten gjorde anspråk på marken så deltog 

även dem i nyttjandet utav resurser.114 

Argumentationen visar ännu en gång hur samernas identitet som renskötare 

används för att försvaga deras anspråk på sina rättigheter. Då statens representanter 

hänvisar till rennäringslagen legitimerar de återigen sitt resonemang på de principer som 

Bell menar har uppkommit och lever kvar från koloniseringen. Staten identifierar sig 

också med samerna genom fisket på markerna och hävdar på så vis sin egen rätt att 

fortsätta med detta. Då de argumenterar för att samerna förlorade sin rätt till marken när 

de övergick till renskötsel stärker de även nybyggarnas koppling genom att påstå att 

dessa tog över denna. Således stärker de även sin egen position genom sin relation till 

nybyggarna. Genom att argumentera att samerna varken varit ensamma på området eller 

i nyttjandet av resurserna får de det även att framstå som en orättvis handling mot andra 

grupper ifall samerna nu skulle tilldelas en ensamrätt. Staten försöker också framställa 

sig själva som en suverän auktoritet i sammanhanget då de hävdar att de inte kan ställas 

till svars för ett sådant anspråk som ensamrätt gentemot dem.  

 

6.3 Stil 

 

I anförandet har statens representanter anpassat texten och språket till den kontext det 

framförts i. Eftersom anförandet presenterades i ett rättsfall inför en domstol är språket 

formellt och rakt. Då argumentationen ofta hänvisar bakåt till ett historiskt perspektiv 
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förekommer även många äldre ord och begrepp. Dessa förklaras vissa gånger löpandes i 

texten men vissa ord anses som allmän kännedom. Språket håller således en hög stil 

som passar sig för de som är inlästa i fallet och vana att vistas i den kontext 

framförandet hålls. Texten riktar sig således till personer som är involverade i fallet i ett 

syfte att övertyga. Språket är även auktoritativt och trovärdigt. Det lämpar sig således 

för en argumentation. På grund av att språket är övertygande och inger en känsla av 

sakkunnighet framstår argumentationen vid första anblick också trovärdig. Vidare är 

texten rak på sak och innehåller inga omskrivningar eller liknelser som skulle kunna 

förändra eller skapa utrymme för omtolkningen av dess innebörd.  

Ytterligare innehåller texten inte några stilfigurer utan argumenterar rakt och 

tydligt för tesen som drivs. Däremot framstår, som tidigare nämnt, argumentationen 

stundvis som näst intill fientlig. Detta på grund av bland annat en inkludering av 

omstridda begrepp och en redan från början hård positionering mot samernas anspråk 

utifrån till exempel etnicitet. Detta kan betraktas som ett slags stilbrott då en sådan 

inställning kan anses frångå den regelrätta stilen vid formella sammanhang. Till 

exempel kan det ifrågasättas varför staten samt dess representanter väljer att benämna 

sin motpart vid ett omdebatterat skällsord. Det leder således till uppfattningen om de 

statliga representanterna som oseriösa och okunniga alternativt att de befinner sig i en 

situation som de själva upplever som så pressad och hotfull att de tar till åtgärder utöver 

det som normalt är accepterat och respektfullt.  
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7 Diskussion 

 

Analysens olika delar undersöker och lyfter fram olika perspektiv av statens 

argumentation i anförandet. Dispositionen visar statens tydliga ställningstagande och 

hur de logiskt lagt upp argumentationen för att styrka sina argument samt skapa 

förståelse för läsaren. Detta genom deras sätt att direkt i början av texten presentera och 

lägga en grund för de tre nyckelbegrepp som resten utav argumentationen bygger på. 

Ytterligare presenterar statens disposition tydligt deras huvudpoäng genom den 

bakgrundinformation som läggs fram i relation till deras resonemang. Även statens 

offensiva försvarsställning fyller sin roll för anförandets inledning och väcker en 

omedelbar reaktion hos läsaren. Denna del av dispositionen skapar på så vis en grund 

för trovärdighet och övertygelse för statens framträdande och ethos. Att de även 

hänvisar sin bakgrundsinformation till en statlig rättsutredning ger således en ytterligare 

tyngd för deras resonemang. I analysen av stilen framkommer även att språket är till 

statens fördel då det är uppfattas som rakt och kunnigt.  

Däremot försvagas staten av sin återanvändning av argument. Då de 

återupprepar samma argument utifrån samma resonemang flera gånger i texten ger de 

ett intryck av att endast fungera som utfyllnad då de inte bidrar till att stärka tesen. I 

relation till analysen av statens stil i anförandet kan den hårda argumentationen i 

inledningen också anses utgöra ett hinder för statens framträdande. Även då den väcker 

uppmärksamhet riskerar den att feltolkas i relation till den auktoritet som staten redan 

innehar i sig själv. Istället för att väcka medhåll från publiken kan den betraktas som 

överdrivet hård och nedtryckande. Det kan även skapa en misstänksamhet kring varför 

statens representanter väljer en sådan hård ingång när de i den övriga argumentationen 

och framställningen inger ett övertygande intryck. Den plötsligt mjuka tonen i 

anförandets sista stycke kan således också tolkas som ett försök att avsluta med ett 

inställsamt intryck samt tona ned hätska argumentationen gentemot samerna.  

Den viktigaste aspekten av analysen för att tolka statens framställning i relation 

till ursprungsbefolkningsrättigheter är dock argumentationen. Det framkommer att den 
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svenska statens argumentation till stor del grundar sig i samma tankemönster som 

legitimerade koloniseringen utav de norrländska markerna under 1600-talet samt 

utvecklades till den så kallade ”lapp ska vara lapp”-politiken under slutet av 1800- och 

början av 1900-talet. Genom Avril Bells resonemang kring autenticitet skapas en 

förståelse för betydelsen av den svenska identitetspolitiken. Den svenska staten 

använder sig av den traditionella uppfattningen av samer som renägare för att legitimera 

sin argumentation och motsätta sig samernas anspråk. Ytterligare får de stöd för detta 

genom rennäringslagen som enligt forskningen anses baseras på och således 

reproducera samt legitimera de tankar och föreställningar som hade fäste under 1800-

talet. Staten både tillskriver samerna en tradition som renskötare och skiljer på deras 

etnicitet och näring. Detta legitimerar således tillskrivandet av rättigheter i relation till 

renskötseln samt statens resonemang att samerna som grupp och genom sin etnicitet inte 

har rätt att göra samma anspråk.  

Statens logosargumentation är baserad på tre utgångspunkter jag i uppsatsen 

har valt att kalla för mark, etnicitet och ensamrätt. Att de har valt att resonera kring 

ensamrätten kan anses mest logiskt då samerna gör anspråk på just detta i sitt yrkande. 

Resonemanget kring marken och markrättigheter är också nödvändig för staten att 

beröra då samerna yrkar ensamrätt i relation till dessa begrepp. Statens resonemang 

kring samernas etnicitet grundar sig i att samerna gör anspråk på ensamrätt till 

småviltsjakt- och fiskerättigheter på samebyns territorium baserat på sin identitet som 

ursprungsbefolkning. Vidare visar statens argumentation utifrån alla dessa begrepp hur 

de motsätter sig samernas anspråk baserat på uppfattningen om samernas rättigheter i 

relation till deras roll som renskötare. En ytterligare problematik ligger i den splittring 

som skett inom samerna på grund av instiftandet av rennäringslagen. Då samernas 

rättigheter i rennäringslagen regleras genom renskötseln stängs de samer som inte ägnar 

sig åt denna näring ute från alla anspråk på rättigheter.  

En djupare analys av argumenten problematiserar på så sätt bilden av statens 

argumentation. Utifrån både dispositionen och stilen framstår den som stark och 

trovärdig då den är logiskt upplagd och framförd med ett tydligt och rakt språk. Med 

hjälp av Bells teori och problematiken kring den samiska identiteten som framkommit i 

den tidigare forskningen synliggörs de strukturer och tankesätt som håller kvar den 

svenska staten och samerna i en kolonial relation. Statens argumentation mot samernas 

ensamrätt till småviltsjakt- och fiskerättigheter framstår på så vis som en förlängning 

och en fortsättning på den koloniala diskursen i ett försök att skydda sina intressen på de 
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norrländska markerna. Den hårda argumenteringen och upprepandet utav argument kan 

således tolkas som ett sätt att genom övertygande strategier dölja de egentliga 

intentionerna.  

I relation till ursprungsbefolkningsrättigheter visar den tidigare forskningen att 

just rätten till land och vatten varit en omtvistad fråga som ofta sinkar ner processer för 

antaganden och godkännanden av bestämmelser kring ursprungsbefolkningar. Då 

Sverige även tidigare visat sig kritiskt inställd till exempelvis ILO 169 på grund av 

aspekten kring markrättigheter är det ingen överraskning att så även är fallet i deras 

anförande i Girjasmålet. Det min undersökning har visat är således hur detta visar sig 

genom deras argumentation. Staten framställer sig som motvillig till ett fullständigt 

erkännande och implementerande av de internationella riktlinjerna och bestämmelserna 

för behandlingen av ursprungsbefolkningar. De använder sig utav samma legitimerande 

principer i Girjasmålet som de gjort mot samerna historiskt. Således vill de uttrycka sin 

egen överhöghet i kontexten medan de försöker plocka isär och undergräva samernas 

rätt till sitt anspråk. 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den svenska staten ställer sig till 

samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag 

närmat mig med avsikten att besvara hur staten framställer sig genom sin argumentation 

emot samernas anspråk i Girjasmålet. Genom att analysera statens argumentation i deras 

anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av Bells teori har jag 

belyst kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de 

ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan 

uttrycktes i rennäringslagen. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att staten även i 

Girjasmålet framstår som motvillig till att fullt ut erkänna samernas rätt till mark och 

vatten som en ursprungsbefolkning för att skydda sina egna intressen. Ytterligare 

framställs de fortfarande legitimera detta genom de synsätt och tankar som tog fäste 

under kolonialismen. 
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