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Abstract 

The exploitation of Sápmi, Sami land, began about 400 years ago. With a 

post-colonial approach, I, in this essay analyse the discourses behind the law 

that regulates reindeer herding. With a critical discourse analysis of a 

government bill (proposition 1971:51) with post-colonial and Marxist 

theories, I show that discourses of profit and development influence the way 

Sami culture is perceived. In prop. 1971:51 Sami culture is presumed to be 

endangered, due to the supposed economic inefficiency of reindeer herding. 

To save Sami culture, proposition 1971:51 suggests that the reindeer herding 

should be rationalized. I argue that these discourses are being influenced by 

a bigger capitalistic discourse of profit.  

 

 

Keyword: Indigenous people, Sami, Critical discourse analysis, reindeer 

herding, post-colonialism.  

 

Nyckelord: Ursprungsfolk, Sápmi, kritisk diskursanalys, rennäringslag, post-

kolonialism. 
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Förord 

Tack, 

 

Till Bolette, för din handledning, ditt engagemang och skarpa synpunkter.  

 

Till pappa, för att du alltid korrekturläser alla hemtentor, rapporter, essäer och 

uppsatser, för att jag alltid kan diskutera med dig och för att du uppskattar det 

jag skriver. 

 

Till mamma, jag är ledsen för all frustration du har fått motta till följd av 

frågor jag aldrig hann ställa och som du inte har svar på.  

 

Till mormor, försent, jag kommer antagligen aldrig att förstå alla dina motiv 

och dina handlingar, eller dina känslor. Men jag tror att du försökte bespara 

oss den rasistiska skit du var tvungen att växa upp med. Tack.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

När jag först berättade om mitt uppsatsämne under ett seminarium i 

rättssociologi fick jag som svar att koloniseringen av Sápmi ju var för 400 år 

sen. Att kalla det som sker i Sápmi idag för en ”fortsatt kolonialisering” var 

att sticka ut hakan. Hur kan jag påstå något sådant?  

Den svenska kolonialiseringen av Sápmi påbörjades för ungefär 400 år 

sen. Samerna hade utifrån svensk lagstiftning till en början relativt starka 

markrättigheter men från 1600- och 1700-talets markrättigheter kom de att 

under 1800-talets andra hälft helt berövas denna rätt. Det som numera kallas 

för avvittringen innebar att staten lade beslag på den mark som ansågs vara 

obesutten, det vill säga samernas marker. Att samerna brukat marken sedan 

urminnes tider viftades bort med hänvisning till rasbiologin vars fynd pekade 

på den samiska ursprungsbefolkningens underlägsna kultur. Det ansågs inte 

att samerna kunde ha äganderätt över marken de brukat (Lundmark 2008, ss. 

98-103).  

Sverige har idag ratificerat flera av FN:s konventioner vars syfte är att 

skydda och värna om mänskliga rättigheter. I vår grundskoleutbildning får vi 

läsa om kolonialmakter som stulit land, kidnappat människor och förslavat 

ursprungsbefolkningar. Det råder en konsensus kring att stater i det globala 

nord har gjort sig skyldiga till och bär skulden för detta koloniala arv och att 

de rikedomar vi åtnjuter här i det globala nord till stor del beror på en 

utarmning av det globala syd. När det handlar om Sveriges egen 

kolonialhistoria är det dock inte lika självklart att tala om en kolonial historia, 

även om frågan de senaste åren har börjat lyftas in i debatten. I våra svenska 

skolböcker finns det ytterst lite information om den samiska 

ursprungsbefolkningen och en redogörelse för den kolonialisering Sápmi fick 

utstå återfinns sällan.  

För 28 år sen, 1989, tog Internationella arbetsorganisationen (ILO) fram 

en konvention som syftar till att stärka ursprungsfolks rätt till den mark de 

ursprungligen besuttit. Sverige och vår lagstiftare har ännu inte ratificerat ILO 

nr. 169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, som den kom att heta. 

Anledningen till att Sverige ännu inte har ratificerat konventionen är en ovilja 

att avsäga sig äganderätten till mark som samerna, enligt konventionen, 

historiskt sett har rätt till (SOU 1999:25, ss. 19 och 119). Mark som efter 400 

år fortfarande ockuperas av Svenska staten. Mark som svenska staten 

fortfarande uppmuntrar nybyggare till att kolonialisera i from av gruvbolags 

mineralutvinning. Mark som blir allt mindre, där renskötande samer tvingas 
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undan av järnvägar, motorvägar, vattenkraft och provborrningar (Müller 

2013; Müller 2015). 

Det jag vill att du som läsare ska lära dig av att läsa min uppsats är att 

Sverige har en kolonial historia. En historia som inte alls är olik den som vi 

har fått läsa om i skolan som barn. Jag vill att du ska få en insikt i vad Svenska 

staten har utsatt samer för och vad de fortfarande utsätts för. Det du kommer 

finna i min uppsats är inte en lång redogörelse för detta, det kommer i små 

bitar och främst i form av en kritisk diskursanalys av propositionen inför 

rennäringslagen som kom på 70-talet. Det material jag analyserar är bara en 

liten del i den fortsatta kolonialiseringen av Sápmi. Jag vill att du ska kunna 

skapa dig och vidmakthålla en kritisk blick på vår svenska historia, på vår 

rättsapparat och på vad som är rättvisa. 

 

1.2 Problemformulering, syfte och 

frågeställning 

Avvittringen tog tag i de problem och konflikter som fanns 

mellan renskötare och nybyggare. Dessa löstes så att 

nybyggarna i avvittringarna tilldelades skog. Renskötseln fick 

genom lagstiftning renskötselområden där renskötsel skulle 

kunna bedrivas på både privat och statlig mark. Redan här ska 

konstaterats att staten inte har diskriminerat samerna. Tvärt om 

har staten försökt lösa renskötseln och de praktiska problem som 

fanns på ett generöst sätt. (Gällivare tingsrätt dom mål T 323-

09).  

Ovanstående ord uttalades 2016 av statens advokat i vad som kom att kallas 

för Girjasmålet. Varför har man känt ett behov av att generöst reglera 

rennäringen? Lennart Lundmark är en historiker som har forskat länge och 

mycket om kolonialiseringen av Sápmi visar att kolonialiseringen av Sápmi 

var till stor del en juridisk process.  

Svenska staten skrev inga avtal med samerna. Den tillskansade 

sig deras land med självsvåldiga administrativa manövrer som 

legaliserades i efterhand. (Lundmark 2008, s. 246). 

Samtidigt som man lade beslag på markerna i Sápmi förespråkade man vikten 

av ursprungsbefolkningens överlevnad. Den samiska ursprungsbefolkningen 

förknippas gärna med rennäringen. Det är endast samer som får ha renar och 

bedriva rennäring enligt rennäringslagen 1971:347 § 1. Den nuvarande 

lagstiftningen har en föregångare som kallades renbetesrätten. Renbetesrätten 

fick samerna tilldelat sig för att man var rädd att statens och nybyggarnas 

intrång i Sápmi skulle orsaka såpass stor skada att den samiska kulturen skulle 
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dö ut. Lagstiftningen gav renskötande samer rätt att ha sina renar på bete på 

vad svenska staten ansåg vara statens marker (Lundmark 2008, ss. 98-103).  

Det jag i denna uppsats har velat undersöka är de juridiska diskurser 

som rör sig kring den fortsatta kolonialiseringen av Sápmi. Jag har velat se 

till de diskurser som förts i skapandet av rennäringslagen 1971:437 och om 

och hur man har förhållit sig till svensk kolonialhistoria i synen på äganderätt 

och nyttjanderätt av markerna i Sápmi. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kolonialiseringen av 

Sápmi genom att se till och identifiera de diskurser som fick ta större plats 

vid stiftandet av rennäringslagen 1971:437. Genom att undersöka de diskurser 

som ligger till grund för den lagstiftning som reglerar en viktig samisk näring 

har jag kunnat närma mig och undersöka det som sker i processen mellan 

politik och juridik, där förståelsen för det som sägs och står skrivet går från 

att vara någons åsikt till att vara gällande rätt.  

Mina frågeställningar har undersökt hur behovet av lagstiftningen 

motiveras i propositionen 1971:51 till ny rennäringslag. Jag har undersökt 

vilka diskurser som får ta större plats. För att möta mitt syfte och dessa frågor 

ställde jag mig frågorna:  

 

• Hur skrivs den samiska kulturen fram som skyddsobjekt?  

o Hur definieras den samiska kulturen och hur definieras hotet 

mot den samiska kulturen?  

o Hur ska den samiska kulturen skyddas?  

• Hur skriver staten fram sig själv som beskyddare? 

 

1.3 Avgränsningar  

Jag har valt att undersöka det som har föregått lagstiftningen istället för att se 

till de konsekvenser lagstiftningen får i praktiken, i rättsutövandet. Analysen 

är därför avgränsad till de resonemang som har föregått lagstiftningarna. Jag 

undersöker alltså inte närmare hur de används och vilka konsekvenser de får 

eller hur lägre domstolar tolkar lagtexterna.  

Rennäringslagen 1971:437 har snart 50 år på nacken, den är stor och 

föregås av omfattande förarbeten. Att undersöka allt hade krävt en helt 

annan nivå på uppsats och en uppsjö av tid. Jag har därför avgränsat min 

analys till en del av regeringens proposition (1971:51) till rennäringslag. 

Denna del är en sammanfattning av lagförslaget, där departementschefen 

diskuterar lagförslaget i förhållande till remissvaren för att sedan 

sammanställa det slutgiltiga förslaget (Leijonhufvud, 2012, s. 114-115). Jag 

anser att denna del på bästa sätt återger de diskurser som ligger till grund för 

det förslag som riksdagen sedan antog och som blev den rennäringslag vi 

har idag. 
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1.4 Disposition 

Jag har alltså inte ägnat mig åt att undersöka samer, samiskhet eller samisk 

kultur. Jag har däremot valt att undersöka maktförhållandet mellan samer och 

svenska staten, för att kunna göra det krävs en omfattande förståelse för 

historien. Av denna anledning ger jag en kortare historisk genomgång av den 

svenska kolonialiseringen av Sápmi under rubriken Svensk kolonialhistoria.  

Därefter redogör jag för den tidigare forskning inom ett forskningsfält 

som har inriktat sig på att undersöka diskurser vid koloniala myndigheters 

myndighetsutövande och koloniala lagstiftningar. Sedan förklarar jag min 

intervention i detta fält och hur jag bidrar till forskningsfältet. 

Det teoretiska ramverket utgörs av postkolonial teori i samisk och 

svensk kontext, diskursiva teorier och dess betydelse för kolonialismen och 

slutligen marxistiska teorier och deras förhållande till de diskursiva teorierna. 

Under denna rubrik går jag djupare in på Foucaults pastoralmaktsteori.  

Under rubriken Metod och material redogör jag för kritisk 

diskursanalys, mitt val av metoden och hur jag har använt den. Under 

Material förklarar jag vad en proposition är och mitt val av den del i 

propositionen jag bestämde mig för att analysera.  

I uppsatsens senare delar presenterar och analyserar jag de diskurser jag 

fann i materialet. Jag avslutar med en längre sammanfattning och diskussion 

och slutligen ett par förslag på hur forskningen kan föras vidare.  
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2 Svensk kolonialhistoria 

Under hela min uppväxt har min mamma berättat för mig och min bror om 

hur hennes morföräldrar först ansågs vara i behov av att assimileras in i det 

svenska samhället genom att bli bofasta. Några år senare när man insett det 

fina med en ursprungsbefolkning, och hade utvecklat en rasbiologi som 

påstod att samers enda chans till fortlevnad stod att finna ute på fjället, 

tvingades min mammas morföräldrar ut som nomader igen. Vad de själva 

ville var inte intressant. Den politik som tvingade mina släktingar att återgå 

till ett nomadiskt liv kallas ofta för lapp ska vara lapp-politiken. Den är 

sprungen ur en rädsla att samerna skulle flytta längre och längre söder ut. Man 

behövde ett sätt att hålla kvar dem uppe i norr. Denna politiska insats är bara 

en del av flera politiska och juridiska tilltag ägnade att kontrollera den 

samiska ursprungsbefolkningen, tillskansa sig deras mark, att kolonialisera, 

en kolonialisering som har pågått i över 400 år (Lundmark, 2008, ss. 98-103).   

I jämförelse med andra delar av världen har kolonialiseringen av Sápmi 

sett annorlunda ut. Istället för försök till den utrotning eller kidnappning vi 

har sett i Nordamerika, Australien och Afrika insåg man värdet av samernas 

kunskaper och av deras hantverk som blev mycket eftertraktat. Pälsen 

samerna jagade och producerade fick en stor efterfrågan bland de noblare 

delarna av den svenska adeln. Man behövde också människor som besatt 

kunskapen och möjligheten att kunna röra sig i och utnyttja den svårtämjda 

vildmarken uppe i norr. Detta innebar att samerna de första århundradena av 

kolonialiseringen hade relativt starka rättigheter. Det stod också ganska 

snabbt klart att det inte gick att försöka kräva samerna på för mycket skatt. 

De flyttade helt enkelt på sig.  

Men kolonialiseringen bestod inte endast i försök att beskatta och 

handla med samer. Kronan uppmuntrade svenska bönder att flytta uppåt i 

landet och bosätta sig. Under den första tiden av kolonialiseringen, 1600- till 

1700-tal, hade samerna alltså relativt starka rättigheter till sin mark i Sápmi. 

Det var först under 1800-talets senare hälft som de helt kom att fråntas sin 

mark. Det brukar kallas att Kronan (idag svenska staten) avvittrade marken, 

vilket i sin enkelhet betyder att staten själv la beslag på mark eller sålde eller 

arrenderade ut den till jordbrukare. Kronan bestämde helt enkelt att Sápmi, 

som kom att kallas för Lappmarken, tillhörde dem. För att legitimera 

avvittringen hänvisade kronan till samernas underlägsna kultur och den 

forskning som sa att samerna inte kunde eller skulle ha äganderätt över 

marken. Samtidigt förespråkade Kronan vikten av ursprungsbefolkningens 

överlevnad (Lundmark, 2008, ss. 98-103).  

Forskare och historiker har sedan länge vara intresserade av samisk 

kultur och levnadssätt. Fram till slutet av 1800-talet hade man skapat sig en 

bild och förståelse av samen och samisk historia med hjälp av sagor och 
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myter, samerna ansågs vara Nordens ursprungsbefolkning (Lundmark, 2008, 

ss. 141-142). Men rasbiologiska idéer växte sig starkare från slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet. De rasbiologiska idéerna fick ett stort 

inflytande över vetenskapen och forskningen om den samiska 

ursprungsbefolkningen (a.a., s. 145). Herman Lundborg var den som myntade 

tesen om att samer som ras var dömd att dö ut till följd av rasblandning. 

Lundborg var chef för Rasbiologiska institutet i Uppsala där han länge 

forskade om samer och samisk kultur utifrån rasbiologiska teorier. Stor del 

av Lundborgs forskning gick ut på att resa runt i Sápmi och i både skrift och 

bild dokumentera sånt han trodde skulle stödja hans tes. De rasistiska idéer 

och föreställningar rasbiologin har lagt grunden för har länge levt kvar och 

fortsätter att lämna spår i uppfattningen och synen på samer (Larsmo & 

Arnstad, 2015).  

Till följd av de rasistiska föreställningarna vetenskapen la grund för 

ansågs det finnas ett behov av en lagstiftning som gav samerna rätt att låta 

sina renar beta på Kronans marker, renbetesrätten. På så vis kunde man frånta 

samerna de marker de brukat men samtidigt uppmuntra rennäringen 

(Lundmark, 2008, ss. 98-103). 

Renbetesrätten finns idag kvar i form av rennäringslagen 1971:437. 

Lagen ger renskötare rätten att ha renar på bete på mark, både privat och 

statlig, som genom urminneshävd och bevisligen har brukats av samer under 

en längre tid. Lundmark och Rumar (2008) har i boken Mark och rätt i 

sameland analyserat rättens krav på skriftliga bevis och visat att sådant för 

samiskt försvar blir nästintill omöjlig att leverera. Eftersom den skriftliga 

dokumentation som finns är svenska statens som främst består av 

dokumentation från myndigheter vilka registrerade markägare eller bofasta. 

Den samiska ursprungsbefolkningen levde som nomader och ansågs helt 

enkelt enligt svensk lag inte äga den mark de nyttjade (Lundmark & Rumar, 

2008, ss. 170–171). 
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3 Tidigare forskning 

Denna del är uppdelad i två avsnitt där jag först presenterar det forskningsfält 

som har inriktat sig på att undersöka diskurser vid koloniala myndigheters 

myndighetsutövande och koloniala lagstiftningar. Sedan förklarar jag min 

intervention i detta fält och hur jag bidrar till forskningsfältet. 

Det finns mycket forskning gjord på hur kolonialiseringen av Sápmi 

gick till. Eftersom jag har utgått från svensk lagstiftning i min analys har jag 

inriktat mig på den svenska delen av kolonialiseringen i presentationen av 

tidigare forskning.  

En ofta återkommande forskare och docent när det gäller 

kolonialiseringen av Sápmi och vars forskning jag redan delvis har gått 

igenom är Lennart Lundmark. Lundmark (2008) visar i boken Stulet land att 

svenska staten genom historien fram till modern tid genom förtryck av samer 

har gjort anspråk och lagt beslag på deras mark. Lundmark (2008) visar att 

svenska statens stöld av samisk mark främst har möjliggjorts genom 

administrativa och rättsliga processer. 

Lundmark visar i boken Samernas skatteland (2006) att när det gäller 

materialproduktion är historien inte rättvis. Detta förkunnar han efter en 

genomgång av samernas markrättigheter från före 1650 fram till 1928, där 

han visar att Kronans dokumentation av samerna och deras leverne är 

knapphändig. 

Lundmarks studier har fått en del kritik, bland annat från Erik-Oscar 

Oscarsson (2009) som menar att Lundmark insinuerar att för att vara same, 

att räknas som same, måste man vara renskötare. 

Den historia som Lundmark så elegant visar på har skapat de 

samer som inte äger renskötselrätt, de som nekas jakt och 

fiskerätt, de som valt andra yrken och de som inte kan sitt språk 

och så vidare. Ska man kvantifieras för att vara same? Är det 

endast renskötande samer som numera har kontakt med det 

samiska? Det är ett synsätt som stänger ute många samer, för att 

inte säga det stora flertalet. Den läsare utan kunskap om vad 

samisk identitet är kan genom denna schablonmässiga syn låsa 

sig fast vid en bild om vilka samerna är som tillhör det förgångna 

och förstärka den splittring som tillkommit som en följd av 

svensk politik, vilket inte följer vad Lundmark vill säga i en 

annars mycket bra bok. Jag har svårt att tro att Lundmark är ute 

efter att ifrågasätta enskilda samers identitet och medverka till 

ökade fördomar men jag tror det finns anledning för 

klargöranden. Ingen same ska behöva få sin samiska identitet 

ifrågasatt och ingen same skall bli utestängd. (Oscarsson 2009).  
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Lundmark verkar ha fallit i en enkel fälla. Han reproducerar gamla inbitna 

föreställningar om vad en äkta same är. Dock tror jag inte att det var hans 

avsikt. Lundmark har flera gånger kritiserat den politik och lagstiftning som 

har bestämt vilka samer som är riktiga samer, baserat på rennäringen. Trots 

kritiken vill jag fortfarande använda Lundmarks resultat i min uppsats. 

Lundmark har gjort ett så pass stort och gediget arbete att det inte går att 

bortse från.  

Lars Rumar historiker och före detta arkivarie vid landsarkivet i Östersund 

har publicerat boken Historien och Härjedalsdomen (2014), som handlar om det 

rättsfall som kom att kallas för Härjedalsdomen, där privatpersoner stämde tre 

samebyar. Rumar (2014) visar i boken att domen delvis bygger på en felaktig 

historieskrivning.  

Lundmark och Rumar (2008) har tillsammans skrivit boken Mark och 

rätt i sameland. I boken belyser de statens tvivelaktiga begagnande av 

rättskällor när den har tillgodogjort sig samers marker och ytterligare 

marginaliserat samiska näringar. De har analyserat Härjedalsdomen och 

förklarar domens utgång utifrån rättens krav på skriftlig bevisbörda. Ett krav 

som har visat sig nästan omöjlig för det samiska försvaret att leverera. 

Statsvetaren Ulf Mörkenstam (1999) har i avhandlingen Om 

”Lapparenes privilegier” gjort en diskursanalys av de föreställningar som 

finns hos lagstiftaren kring samiskhet och hur dessa föreställningar har 

kommit att forma den svenska politiken gentemot samer. Mörkenstam (1999) 

undersöker diskurser som finns i den komplexitet i genomskärningen av 

särskilda rättigheter och de konsekvenser de frammanar inom ett politiskt 

område.  

Andrea Amft (2000) besvarar i sin avhandling Sápmi i förändringens 

tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- 

och etnicitetsperspektiv frågan om vad ”[...] vi egentligen vet om samiska 

kvinnors levnadsvillkor och om relationerna mellan könen i det samiska 

samhället över tid. Hur såg det ut i verkligheten under 1900-talet, de stora 

förändringarnas tid?” (Amft, 2000, s. 14). Analysen börjar med en historisk 

genomgång som sträcker sig från 1880 till 2000 där Amft (2000) med hjälp 

av intervjuer och tryckt källmaterial lägger grunden för de andra fenomen 

som undersöks med hjälp av ett genus- och etnicitetsperspektiv.  

Freds- och utvecklingsforskaren Peter Johansson (2008) visar i 

avhandlingen Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet att 

minoritetsdiskursen anses kunna skydda individens rättigheter samtidigt som 

kollektivet aldrig helt kan förstås eller godtas som ett folk i folkrättens 

mening. Johansson applicerar i sin analys ett postkolonialt perspektiv på de 

officiella diskurserna som fördes i Sverige kring samernas folkrättsliga 

ställning, som ursprungsfolk eller minoritet, Johansson (2008). Det material 

Johansson använder sig av sträcker sig från 1980-talet fram till 2005.  
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I avhandlingen Nya vatten, dunkla speglingar: industriell kolonialism 

genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968 

undersöker Åsa Össbo (2014) hur aktörer inom en marknadssfär producerar 

och reproducerar en kolonial diskurs. Hon analyserar hur den koloniala 

diskursen styr aktörerna och deras handlande i politik och praktik. Össbo 

(2014) visar i analysen att Vattenfallsstyrelsens agerande i utbyggnadsmål 

både kan ses som den ekonomiske aktörens, men också det statliga bolaget 

och verket som ska tillvarata allmänhetens intresse. 

Rauna Koukkanen (2009) konstaterar i artikeln Indigenous Women in 

Traditional Economies – The Case of Sami Reindeer Herding att globala 

kapitalistiska diskurser bygger på arvet från koloniala lagstiftningar som styr 

och omintetgör möjligheten för ursprungsfolk att bedriva traditionella 

näringar. Genom normaliserade diskurser kring ekonomisk vinst och 

utveckling blir rennäringen ologisk i ett västerländskt sammanhang. 

Argument för rennäringens rätt till existens får därför stå tillbaka till förmån 

för andra näringar så som jordbruk och mineralutvinning.  

I avhandlingen Tiden börjar på nytt har historikern Patrik Lantto (2000) 

studerat samernas politiska mobilisering fram till 1950 och de konsekvenser 

och reaktioner som har tagit sig uttryck i form av politik riktad mot samer.  

Senare har Lantto (2003) fortsatt att undersöka politiska mobiliseringar 

bland samer. Han har i studien Att göra sin stämma hörd: Svenska samernas 

riksförbund, same- rörelsen och svensk samepolitik 1950–1962 presenterat en 

analys av den politiska mobilisering som skedde efter bildandet av Svenska 

Samers Riksförbund (SSR). I studien klargör Lantto (2003) att SSR, eftersom 

organisationens grund utgjordes av lappbyarna, valde att gå i linje med 

statsmaktens syn på samer som renskötare.  

I boken Lappväsendet undersöker Lantto (2012) hur tillkomsten och 

utvecklingen av lappväsendet motiverades, samt hur lappväsendet såg på 

samer som grupp, renskötseln och renskötare. Lantto fann en skillnad mellan 

svenska myndigheter och liknande myndigheter i USA och Kanada. 

Lappväsendet och lappfogdarna var mer självständiga. Detta betyder, enligt 

Lantto (2012), att den svenska koloniala myndigheter var mindre centralt 

styrd och har haft stor betydelse för politiska genomföranden.  

Lantto har tillsammans med Mörkenstam (2008) skrivit artikeln Sami 

rights and sami challenges där de visar hur diskurser kring samer legitimerar 

dagens förtryckande samepolitik och hur diskurserna har förändrats och 

utvecklats mellan 1886 och 2006.  

Lantto och Mörkenstam skriver in sig i ett historiskt forskningsfält men 

det finns forskning inom det genusvetenskapliga forskningsfältet som har 

fokus på nordisk kolonialhistoria. Astrid Andersen, Kirsten Hvenegård-

Lassen och Ina Knobblock (2015) skriver om samisk feminism, och 

indigenous postcolonial feminism in nordic spaces. En genre inom 

feministisk forskning som utifrån ett intersektionellt perspektiv ser till hur 
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genomskärningen av kolonisation, rasism och genus har stakat ut villkoren 

för samiska kvinnor och feminister.  

I anslutning till indigenous feminism har Cheryl Suzack (2015) skrivit 

en litteraturstudie där hon betonar att ”gender justice” för indigenous kvinnor 

inte enbart kan uppnås genom analys av genus och hur de som kvinnor har 

blivit marginaliserade utan det krävs en insikt i och förståelse av rasismens 

och kolonialismens förtryck (s. 261). Suzack understryker också vikten vid 

att förhålla sig till den koloniala historien som har format villkoren vars 

effekter fortsätter att verka än idag (Suzack 2015, ss. 269-270).  
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Postkolonial teori i samisk/svensk kontext 

I denna uppsats har postkoloniala teorier utgjort en utgångspunkt lika mycket 

som en del i det teoretiska ramverket. När man talar om kolonialism och 

postkolonialism är det ofta Europas kolonisering av Asien, Afrika och 

Amerika som åsyftas. Ania Loomba (2005) förkunnar i sin bok 

Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält att 

kolonialism kan definieras som ett lands erövring och kontroll över ett annat 

lands, eller stats, mark och tillgång. Denna kontroll kan utövas på olika sätt 

med allt från maktmedel så som folkmord och förslavning av urbefolkning 

till förhandlingar, handel och plundring (s. 24).  

Till skillnad från många andra koloniserade områden har Sápmi inte 

formellt självständigförklarats. Koloniseringen av Sápmi erkänns knappt som 

kolonialism. En utgångspunkt för denna uppsats har därför varit att se på 

relationen mellan Sápmi och den svenska staten som en kolonial relation.   

I ett samhälle som av majoriteten betecknas som postkolonialt 

blir ett urfolks fortsatta närvaro, oavsett hur dold eller nedtystad 

denna närvaro är i det offentliga, en obehaglig påminnelse om 

statsmaktens pågående, koloniala övergrepp. (Johan Sandberg 

McGuinne). 

Vad betyder egentligen begreppet postkolonialism? Precis som professor Ella 

Shohat (1992) ställer jag mig frågan ”When exactly, then, does the ‘post-

colonial’ begin?” (s. 103). Shohat (1992) skriver att trots undantag har de 

flesta kolonier uppnått självständighet under 1700-, 1800- och 1900-talen. 

Betyder detta att kolonialismen är över och att de gamla kolonialstaterna är 

fria?  Begreppet postkolonialism kan tyckas implicera att det finns ett efter 

kolonialismen. Att kolonialismen som sådan skulle vara överspelad men helt 

så enkelt är det dock inte. Istället bör postkolonialism förstås som en teori 

vars fokus vilar på att granska kolonialismens konsekvenser för globala 

hierarkier som fortfarande dikterar villkoren (Loomba, 2006, s. 32).  

I min uppsats undersöker och förstår jag juridiken som just en 

konsekvens av kolonialismens diskurser. Svenska staten tillskansade sig 

Sápmis marker genom en lång och utdragen juridisk administrativ process. 

Med hjälp av lagstiftning och rättsliga beslut från den svenska rättsapparaten 

har den koloniala processen fortlöpt långsamt och metodiskt (Lundmark, 

2008, ss. 78-79, 126-140; Össbo, 2014, ss. 9-10).   

Den postkoloniala teorin är användbar vid en analys som rör konflikter 

mellan samer och den svenska staten och en utgångspunkt för min analys är 
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att dagens rättssystem kan ses som en del i en historisk kedja som med 

administrativa medel berövat samerna deras mark. 

 

4.2 Diskursens betydelse för kolonialismen och 

pastoralmakt  

Valet av begrepp inom teorier kring diskurser kom att bli ett sätt att avgränsa 

mitt material och min analys. Nedan redogör jag för de begrepp inom 

diskursteorin som jag i min analys har valt att studera närmare. Jag 

undersöker också hur teorier kring diskurs kan användas i en postkolonial 

studie.  

Foucaults kritik av det västerländska tänkandet är implicit en 

icke-västerländsk positionering som bidragit till att begreppen 

trots kritik funnit grogrund och utvecklats inom det 

postkoloniala fältet. (Össbo, 2014, s. 14).  

Össbo (2014) betonar Foucaults kritik av det västerländska tänkandet. Att 

med hjälp av teorier kring diskurser kunna förstå och ifrågasätta det vi ser 

som sanning. Vad är en diskurs? Den sanning som har vunnit mot andra 

sanningar och som sätter gränser och ramar för vad som är möjligt att tänka 

och tala om eller inte tänka och tala om.  För att kunna undersöka och belysa 

diskurser i analysen av mitt material har jag behövt definiera begreppet 

diskurs och hur det kan användas i en postkolonial kontext, speciellt en 

nordisk postkolonial kontext. Varje gång vi använder och utvecklar vårt språk 

producerar och reproducerar vi olika begrepps betydelser. Det diskursiva 

begreppet betonar språket samspel med den materiella verkligheten och 

därmed vår oförmåga att kunna förstår vår omgivning utanför språket. 

Språket och språkbruket kan därför aldrig ses som neutralt eller som ett 

neutralt bruk, det är socialt skapat i en viss kontext av en viss person 

(Andersen & Kaspersen, 2007, s. 139). Enligt Foucault utgörs diskurser av 

kedjor av utsagor, utsagor, institutionaliserade praktiker och “[...] de 

historiskt och kulturellt givna regler som styr samtalsordningens innehåll och 

form.” (a.a., ss. 261-262). Det är i diskursen som kunskap produceras, det är 

diskurserna som avgör och sätter gränser för vad som vid givna tillfällen är 

möjligt att tänka och tala om (a.a., ss. 254-257).  

I citatet nedan belyser Lundmark (2008) hur språket och språkbruket 

kan användas och vändas för att skapa utsatthet, eller en förståelse och 

upplevelse av utsatthet.  

Till och med ett försiktigt förslag om samförvaltning av jakt och 

fiskerätt väckte våldsamma protester. Svenska Jägareförbundet 

och delar av lokalbefolkningen i norr rasade. De menade att 
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utredningens förslag om en samförvaltning av rättigheterna 

inkräktar på den privata äganderätten till mark och samerna 

skulle få ’flytta fram sina positioner’ på majoritetens bekostnad. 

[…] Först tar man ifrån en folkgrupp rättigheter. När den kräver 

dem tillbaka blir plötsligt de som stulit rättigheterna de 

”drabbade”. Ursprungsfolket anklagas för att vilja införa 

”diktatur” mot den ganska nyanlända majoritetens vilja. 

(Lundmark, 2008, s. 243). 

Lundmark (2008) ställer sig alltså tydligt kritisk till hur svenska 

jägareförbundet och lokalbefolkningen uttalar sitt sanningsanspråk. Han 

ifrågasätter hur det kan vara möjligt att som icke-samisk majoritetsbefolkning 

klaga över det förtryck man utsätt för från den samiska minoriteten.  

Som jag skrev ovan är skapandet av diskurser en maktutövning, 

maktdemonstration och möjliggörs av ett växelverkande maktförhållande. 

För att denna maktrelation ska vara möjlig krävs fira, erkända handlande 

subjekt. Men paradoxalt nog försvinner den friheten när makten utövas av 

den ena parten och därför måste makt ses som något som produceras i och på 

bekostnad av den andres handlingsutrymme (Andersen & Kaspersen, 2010, 

ss. 254-257).  

Begreppet pastoralmakt härstammar från den tid då kyrkans ansvar och 

makt över individen var större. Genom kontroll av både individens fysiska 

handlingar och hens tankar skulle frälsning i livet efter döden kunna säkras. 

Enligt Foucault handlade pastoralmakten inte endast om kontroll utan även 

om att hjälpa individen som fick makt utövad mot sig, något som individen 

inte nödvändigtvis själv märker. Pastoralmakt innebär att individen erbjuds, i 

utbyte mot självständighet, en hjälp, ett skydd och gemenskap som är svårt 

att motstå (Foucault, 2007, s. 165).  

Enligt Foucault är utövandet inte över i och med en sekularisering av 

samhället. Han framhåller att staten har kommit att överta funktionen som 

den goda maktutövaren. Pastoralmakten handlar i denna kontext inte längre 

om att trygga människor frälsning i livet efter döden utan att göra det i detta. 

Syftet har alltså inte en religiös grund utan handlar om hälsa, välmående, 

säkerhet, skydd etc. Makten utövas här inte endast av en institution utan 

exempelvis professioner så som domare, psykologer, polisen, socialarbetare, 

offentliga institutioner, välfärdssamhället, filantroper men även familjen kan 

utgöra pastorala funktioner. Genom ett fokus på individens 

tillkortakommanden, problem, svårigheter och svagheter bibehålls den 

ursprungliga funktionen av pastoralmakt, nämligen att på ett hjälpande sätt 

kontrollera individ och befolkning (Foucault, 1983, s. 215; Foucault, 2007, s. 

167). 

Foucault menar också att lagar är en form av repressiv makt, en statlig 

maktutövning, som låter oss förstå och sätter ramarna för om vad som är att 

anse som acceptabelt eller ej (Foucault, 2002, s. 96). Lagen blir ett verktyg 
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som sätter upp villkor för vad man som individ måste göra eller underkasta 

sig för att få ta del av den hjälp som erbjuds (Foucault, 2007, s. 167). En av 

pastoralmaktens grunder och förutsättningar är sanningen och föreställningen 

om vad som är det rätta och riktiga. Denna sanning blir definierad, förvaltad, 

förfinad och rättfärdigad av de som anses vara experter (Ibid.).  

I min analys går jag närmare in på hur svenska staten och svensk 

lagstiftning skrivs fram som rätt och riktig. Jag analyserar hur ett fokus på 

rennäringens problem, svårigheter och antagna tillkortakommanden i 

förhållande till övriga näringar på marknaden blir fokus för lagstiftningen och 

hur staten och lagstiftaren skrivs fram som goda och välvilliga.  

 

4.3 Marxs mervärdesteori och diskurser 

För att kunna se och förstå diskursernas förhållande till varandra måste de 

sättas i förhållande till de större diskurser som utgör grunden för hur vi har 

byggt upp vårt samhälle. Samtidigt måste det finnas en förståelse för vårt 

språks materiella grund. Nedan diskuterar och presenterar jag alltså inte 

endast Marxs teorier i förhållande till diskurser, utan diskursers förhållande 

till det materiella.  

Karl Marx ansåg att strukturen i samhället bygger på de materiella 

förhållandena, produktionssättet. Han menade att det inom varje samhälle 

finns en motsättning mellan den klass som besitter produktionsmedlen och 

den klass som inte gör det. Marx målade upp en metaforisk samhällspyramid 

där basen utgör den ekonomiska grundstrukturen, det materiella, och 

överbyggnaden det politiska, juridiska, moraliska och tankemässiga 

förhållanden. Han menade att överbyggnaden endast kan förstås utifrån basen 

(Andersen & Kaspersen, 2007, s. 28). ”För Marx är kapitalet aldrig i grunden 

bara ting, maskiner eller ens pengar. Det är ett samhälleligt förhållande.” (a.a., 

s. 30). Mervärdesteorin är en av Marx mest kända teorier. Utifrån den 

förklarar han hur produktionskostnaden förhåller sig till vinsten. Enkelt kan 

man säga att produktionskostnaden av en vara måste vara lägre än vad vara 

säljs för. Mervärdet är del av basen. Det är den materiella förutsättningen, 

produktionsförhållandet, som överbasen måste förhålla sig till och legitimera 

(a.a., ss. 28-33).  

Utifrån en historiematerialistisk uppfattning som menar att samhället 

endast kan förstås från den materiella grunden finns också förståelsen för att 

politiska och juridiska strömningar ska förstås på samma sätt. Det måste 

finnas en förståelse av att politik förs och lagar stiftas utifrån en materiell, 

ekonomisk grund (Andersen & Kaspersen, 2007, ss. 27-29). ”Hans [Marx, 

egen anm.] allmänna syn är att staten under borgerliga förhållanden uttrycker 

bourgeoisiens intressen […]” (a.a., s. 33). Med en marxistisk, eller 
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historiematerialistisk, teoretisk utgångspunkt blir då frågan vem som gynnas 

och var tänkt att gynnas av lagstiftningen.  

Jag är inte ensam om att anse att marxistiska teorier kan utvecklas och 

fördjupas med hjälp av teorier kring diskurs. Redan på 70-talet när marxismen 

fick sig ett uppsving inom den kritiska delen av akademin talade man om hur 

Michel Foucaults teorier kan kopplas till Marx. Man ville se till och 

undersöka lagens funktion i reproduktionen av ”[…] capitalist relations of 

production, including functions of repression and violence, the legitimation 

of the existing order, organization of the dominant classes, fragmentation of 

the subordinate classes, de-politicization of social movements, 

institutionalization of class relations, individuation of collective struggles, 

etc.” (Banakar & Travers, 2002, s. 109).  Man sökte kombinera Marx idéer 

med teorier kring strukturell funktionalism för att sedan se till Foucaults mer 

radikala ”poststrukturalistiska” idéer (Ibid.). Man ville alltså forma en 

förståelse av diskursen och språkets makt och hur de förstås mot de materiella 

förutsättningarna som vårt samhälle bygger på.  

Post-prefixet i postkolonial teori har ofta kopplats ihop med det 

poststrukturalistiska projektet, den språkliga och kulturella 

vändningen och sanningen som föränderlig och multipel 

beroende på ifrån vilken position du talar. Ella Shohat har 

framhållit att den koloniala erfarenheten riskerar att relativiseras 

då den används i postkoloniala termer som verktyg om 

människor och områden som förtryckts i olika utsträckning. 

Vändningen har också delat upp det koloniala och postkoloniala 

fältet, och kritik har riktats från bland andra Benita Parry och 

Shohat mot lingvistiskt orienterade postkoloniala teoretiker för 

att inte betona ekonomiska och materiella förutsättningar och 

erfarenheter. (Össbo, 2014, s. 23).  

Jag vill också skriva in mig i den kritiken citatet ovan ger uttryck för och har 

därför valt att göra en kritisk diskursanalys, som till skillnad från diskursteori 

inte enbart utgår språket som ensam diktator för villkoren. Trots en marxistisk 

grundval jag menar dock att det är viktigt att undersöka språket och 

diskursens maktutövning, och de verktyg dessa utgör i maktutövning.  
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5 Metod och material 

5.1 Kritisk diskursanalys 

Jag har använt mig att kritisk diskursanalys som metod för att undersöka 

diskursernas uppbyggnad. Den kritiska diskursanalysen syftar till att belysa 

hur diskursiva praktiker upprätthåller och reproducerar ojämlika 

maktförhållanden i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). 

Analysmetoden är inte en metod som utger sig för att vara ”neutral”, dess 

syfte är att understödja marginaliserade samhällsgrupper (a.a., s. 70). Det 

passar bra när jag vill undersöka maktobalansen mellan den samiska 

ursprungsbefolkningen och svenska staten. Medan jag med hjälp av 

postkolonial teori har kunnat undersöka kolonialismens strävanden och 

följder har metoden gett mig verktyg för att kunna identifiera dessa praktiker.  

Dominance is defined here [inom kritisk diskursanalys, egen 

anm.] as the exercise of social power by elites, institutions or 

groups, that result in social inequality, including political, 

cultural, class, ethnic, racial and gender inequality. […] critical 

discourse analyst wants to know what structures, strategies or 

other properties of text, talk, verbal interaction or 

communicative events play a role in these modes of 

reproduction. (van Dijk, 1993, s. 249-250).  

van Dijk betonar i citatet ovan att dominans, det jag vill kalla för maktobalans, 

kan utövas av flera olika aktörer, däribland eliten i vilken jag räknar in staten, 

och på vilka grunder denna maktutövning görs möjlig, däribland etnicitet och 

rasifiering. Med kritisk diskursanalys som metod följer insikten av att diskurs 

konstruerar sociala identiteter, relationer och utgör grunden för 

kunskapsproduktion och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 73). Diskursanalysen skiljer sig från annan textanalys då den 

inkluderar en kontext i själva analysen. Analysen relateras till språkets makt, 

vem som har möjlighet att producera och reproducera kunskap. Det speciella 

med kritisk diskursanalys är att den består av tre analysmoment; textanalys, 

diskursiva praktiker och sociala praktiker. Analysen utforskar förbindelserna 

mellan den text som kommuniceras, de diskursiva praktikerna som utgörs av 

produktion och konsumtion av kommunikationen och med det sociala 

sammanhang diskurserna är del av (sociala praktiker) (a.a., ss. 73-74). Genom 

att använda mig av kritisk diskursanalys har det funnits utrymme för mig att 

utreda i vilket sammanhang texten har tillkommit, det vill säga i en rättslig 

kontext, skriven av lagstiftaren i en strävan efter och utifrån ett anspråk på 

rättvisa och sanning. Jag har undersökt vilka diskurser som går att utläsa för 
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att se hur texten reproducerar eller dekonstruerar diskursordningen (a.a., s. 

76).  

Det räcker inte med att förstå av vem och för vem lagen är skapad utan 

också vad det innebär för förståelsen av vad som är rättvist. Att se 

rättsapparaten som diskursivt skapad och de materiella konsekvenser den får. 

Enligt Fairclough är den diskursiva praktiken inte bara konstituerande för den 

sociala praktiken utan relationen är också omvänd, det vill säga även 

diskursen som praktik påverkas av den sociala praktiken (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 68-71). Det är en viktig insikt att ha mig sig i analysen av 

lagen och lagstiftaren, vilka faktorer spelar in när lagar stiftas och 

cementeras? 

En kritisk diskursanalys ger mig utrymmet att undersöka mer än enbart 

de diskursiva praktikerna. Mitt val av metod kommer alltså både från en 

teoretisk och en epistemologisk/ontologisk utgångpunkt. Trots att jag vill 

dekonstruera språkets makt vill jag inte uppehålla mig vid språkets makt som 

allsmäktig. Jag vill utifrån ett marxistiskt perspektiv hävda att inte allt är 

språkligt skapat utan att det finns materiella förutsättningar som inte endast 

beror på diskurser utan också ligger till grund för diskurserna.  

van Dijk menar att inom den kritiska diskursanalysen är det viktigt att 

undersöka de strukturella förhållanden som producerar och reproducerar 

dominans eller maktobalans. Det är viktigt att inte fastna på ett personligt och 

individuellt plan. De politiska och juridiska processerna, som lagstiftningar 

utgör, reglerar ägande men är också uttryck för diskurser. De producerar, 

reproducerar och ger efter för diskurser. van Dijk (1993) skriver också om 

kritisk diskursanalys och marxism, där marxismen i det närmaste är en 

utgångspunkt och förutsättning för den kritiska aspekten av diskursanalysen 

(s. 251).  

Kritisk diskursanalys utförs på tre nivåer, text, praktik och social 

praktik. Först analyseras texten diskursivt med lingvistiska analysredskap. I 

steg två analyseras textens diskursiva praktiker genom att se till hur texten 

produceras, konsumeras och distribueras (a.a., ss. 323-324). I analysens tredje 

och sista steg lyfts de funna diskurserna och sätts in i ett större sammanhang. 

Diskurserna analyseras som sociala praktiker och kopplas till ideologi och 

makt och inordnas i en diskursordning. Med diskursordning avses relationen 

mellan social och diskursiv praktik. 

I min analys har jag sett till hur diskurserna inordnas under varandra 

och sett hur denna diskursordning är en effekt av och fortfarande påverkas av 

samhällets sociala praktiker (Fairclough, 1992, ss. 237-238). För att förstå hur 

diskurserna är skapade måste man se hur de förhåller sig till andra diskurser 

och praktiker i samhället (Bergström & Boréus, 2005, s. 324).  

Jag har också, för att diskursivt analysera texten, använt mig av det 

lingvistiska analysbegreppet nominalisering. Begreppet nominalisering 

undersöker hur substantiv används för att ersätta verb och adjektiv som 
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fullständigt beskriver processer. Ett exempel på nominalisering kan tas från 

Hovrättens uttalande i Härjedalsdomen ”Vid avvittringen i Härjedalen 

fastställdes gränser för renskötselområdena [HovRs särskrivning]” (HovR, 

2002, T-58-96:61) i citatet utelämnas information om vem som genomförde 

avvittringen och på så vis kan man osynliggöra deltagares handlingar i 

processer (Bergström & Boréus, 2005, s. 284).  

 

5.2 Material 

Proposition 1971:51, var det lagförslag som kom att bli rennäringslag 

1971:437. Rennäringslag 1971:437 reglerar bland annat vem som räknas som 

same, att renskötsel får bedrivas på ett renskötselområde och vad som 

innefattar ett renskötselområde, skada och ansvar som kan uppstå i samband 

med renbete, och samebyars omfattning och styrning. Rennäringslagen 

ersatte lagen om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Lagen har 

kommit att ändras en del sedan 1971. (Se kommentar, Karnov, Bertil 

Bengtsson, Rennäringslag 1971:437). Proposition 1971:51 får ses som ett 

historiskt dokument. Ett dokument som har fångat och bevarat de diskurser 

som fördes inför stiftandet av den nya rennäringslagen som idag reglerar 

rennäringen i Sverige. Madeleine Leijonhufvud (2012) skriver att 

propositioner ”[...] med fog betecknas som de generellt viktigaste 

lagförarbetena.” (s. 114). 

Att förarbetena har en stor betydelse för rättstillämpningen är 

dock klart. I själva verket är Sverige unikt genom den stora vikt 

som traditionellt lagts vid förarbetena. Detta förhållande 

påverkar utformningen av såväl lagtext som förarbeten. 

Lagtexten kan hållas relativt kort och koncis, därför att närmare 

riktlinjer om dess tillämpning kan ges – och ges – i förarbetena. 

(Leijonhufvud, 2012, s. 112).  

Den proposition som har utgjort mitt material är nästan 300 sidor lång. Av 

dessa 300 sidor har jag valt ut 40 som jag har undersökt närmare. De 40 

sidorna utgör departementschefens del i propositionen. Departementschefens 

och departementet är den instans som samlar och beaktar de remissvar som 

har inkommit till följd av ett lagförslag. Det är inom departementet man 

sammanställer propositionen (Leijonhufvud, 2012, ss. 114-115). Denna del 

är alltså en sammanfattning av lagförslaget, där departementschefen 

diskuterar lagförslaget i förhållande till remissvaren för att sedan 

sammanställa det slutgiltiga förslaget. Denna del återger bäst de diskurser 

som ligger till grund för det förslag som riksdagen sedan antog och som blev 

den rennäringslag vi har idag. 



 21 

Jag har valt att inte undersöka remissinstanserna närmare, jag har alltså 

inte grävt djupare och sökt deras utlåtanden i originaltext. Det jag har ansett 

vara intressant i materialet och min analys har varit det departementschefen 

har tagit fasta på och inte ideologiska strömningar bakom remissutlåtandena. 
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6 Analys 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kolonialiseringen av Sápmi 

genom att betrakta och identifiera de diskurser som fick ta större plats vid 

stiftandet av rennäringslagen 1971:437. Jag har kunnat närma mig och 

undersöka det som sker i processen mellan politik och juridik genom att 

undersöka de diskurser som ligger till grund för den lagstiftning som reglerar 

en viktig samisk näring, där förståelsen för det som sägs och står skrivet 

utvecklas från att vara någons åsikt till att bli gällande rätt. I analysen har jag 

undersökt hur behovet av lagstiftningen motiveras i proposition 1971:51 ny 

rennäringslag. Jag har undersökt vilka diskurser som får ta större plats. För 

att möta mitt syfte ställde jag frågorna; Hur skrivs den samiska kulturen fram 

som skyddsobjekt? Hur definieras den samiska kulturen och hur definieras 

hotet mot den samiska kulturen? Hur skriver staten fram sig själv som 

beskyddare? Hur ska den samiska kulturen skyddas?  

I följande del presenterar jag min analys av diskurserna jag fann i prop. 

1971:51. I departementschefens utlåtande fann jag de diskurser som jag nedan 

har analyserat. De talar om rennäringen som viktig för den samiska kulturens 

överlevnad och om rennäringens behov av rationalisering, vilket innebär att 

den på olika sätt ska effektiviseras för att öka inkomsterna för renskötaren. 

Detta anses nödvändigt för att rennäringen som näring ska kunna fortsätta och 

stå sig på marknaden, vilket man med utgångspunkt i förhållande till tidigare 

nämnda diskurs anser är mycket viktigt.  

Med hjälp av kritisk diskursanalys har jag undersökt diskursernas 

uppbyggnad, vilka andra diskurser de förhåller sig till och vilka 

föreställningar som tas för givna. Jag har också sett till hur diskurserna 

förhåller sig till varandra.  

 

6.1 Definition av den samiska kulturen och 

hotet mot den  

Hur den samiska kulturen definieras och vad som skrivs fram som hot mot 

den samiska kulturen är två diskurser som går in i och förutsätter varandra. 

De utgår från förståelsen att rennäringen är väsentlig för den samiska 

kulturens överlevnad, ett resonemang som kan kännas igen från den 

historiebeskrivning jag gav i avsnittet om tidigare forskning. Att tala om 

samer som ras har bytts ut mot att tala om den samiska kulturen.  

Åtskilliga remissinstanser framhåller rennäringens betydelse för 

samerna som folkgrupp. (Prop. 1971:51, s. 112).  
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Huvudproblemet i departementschefens framställning är det faktum att 

rennäringen är väsentlig för den samiska kulturens överlevnad. Den samiska 

kulturen definieras på så sätt utifrån rennäringen. Enligt propositionen står 

och faller den samiska kulturen på rennäringen.  

 

Rennäringen är en förutsättning för bevarande av den samiska 

kulturen. Som de sakkunniga framhållit torde det endast i 

begränsad omfattning vara möjligt för samerna att, om 

renskötseln skulle upphöra, hålla sitt språk, sin slöjd och övriga 

kulturyttringar levande under någon längre tid.  (Prop. 1971:51, 

s. 112). 

 

Denna diskurs är på intet sätt en ny diskurs. Som jag visar i min 

historiegenomgång uppstod diskursen och föreställningen om samen som 

primärt renskötare redan på 1800-talet i samband med rasbiologins framväxt. 

Herman Lundborg ansåg sig i sin forskning finna att samerna omöjligt kunde 

överleva som ras utan renskötseln (Lundmark, 2008, ss. 141-145). Detta var 

också en fråga man förde politiskt. För att legitimera koloniseringen av Sápmi 

hänvisade man till samernas underlägsna kultur och att de, på grund av denna, 

inte kunde ha äganderätt över den mark de brukade. Samerna fick istället nöja 

sig med renbetesrätten (som är en föregångare till rennäringslagen 1971:437 

som vi har idag), en lagstiftning som gav samerna rätt att låta sina renar få 

beta på vad som numera var Kronans marker (a.a., ss. 98-103). I citatet ovan 

och i propositionen har man bara bytt ut ”ras” mot ”kultur”. Detta är en 

fortsättning att, från majoritetssamhällets håll, styra och lagstifta för den 

samiska kulturens överlevnad och alltså inget nytt. Härvid söker staten att i 

efterhand med hjälp av lagstiftning legitimera och komma runt de problem 

kolonialiseringen gett upphov till. 

Svenska staten skrev inga avtal med samerna. Den tillskansade 

sig deras land med självsvåldiga administrativa manövrer som 

legaliserades i efterhand. (Lundmark 2008, s. 246). 

Vidare definieras den samiska kulturen i relation till dess behov av skydd. 

Rennäringens skyddsbehov förklaras av JO utifrån ”en exploatering av 

fjällvärlden har påbörjats, som man vid tillkomsten av 1928 års renbeteslag 

inte har kunnat förutse.” (Prop. 1971:51, s. 123).  

 

Genom denna utveckling aktualiseras på ett helt annat sätt än 

tidigare de spörsmål rörande samernas rätt att i möjligaste mån 

bibehålla sitt hävdvunna näringsfång som reglerats i 1928 års 

lag. Med hänsyn till de förändrade förhållanden som 

tidsutvecklingen medfört i frågan om fjällvärldens utnyttjande 

och till de intressekollisioner mellan samernas och andras 

intressen som kan förväntas uppkomma är det enligt JO önskvärt 

men en översyn och precisering av de materiella regler efter 
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vilka sådana intressekollisioner skall bedömas och av de 

allmänna grundsatser på vilka reglerna vilar. (Prop. 1971:51, s. 

123). 

 

Departementschefen talar om en ”tidsutveckling”, som innefattar en 

förståelse för, och benämnande av den framvuxna exploateringen av 

fjällvärlden som har ”påbörjats”. Ordvalet ”tidsutveckling” kan här beskrivas 

utifrån den kritiska diskursanalysens begrepp nominalisering. En 

tidsutveckling som i citatet torde betyda kolonialiseringens gruvnäring, 

järnvägar, motorvägar, jordbruk, vattenkraft etc. Men dessa beståndsdelar 

benämns inte närmare, man väljer bort att skriva ut de aktiva handlingar som 

ligger till grund för exploateringen. Tiden går, vare sig man gör aktiva 

handlingar eller ej, men att gräva djupa hål i marken, att lägga järnvägar som 

stör eller omöjliggör renarnas förflyttning är inte en följd av tiden, de utgör 

ett led i kolonialiseringen av Sápmi. Inte heller den är en ny företeelse, inte 

ens 1974. Enligt Lundmark började staten (då Kronan) att uppmuntra 

nybyggare att anlägga bosättningar i Sápmi för redan 400 år sen (Lundmark, 

2008, ss. 98-103). De intressekonflikter som uppstod löstes genom retroaktiv 

lagstiftning från staten och majoritetssamhället och kom att gälla samerna och 

reglera deras liv och levnadssätt (a.a., ss. 98-103). Och här ser vi återigen hur 

staten försöker reglera de problem som kolonialiseringen av Sápmi för med 

sig.  

Att undersöka vad som anses utgöra ett hot mot rennäringen kan också 

göras genom att man betraktar det som inte anses vara ett hot mot 

rennäringen. 

Utredningen har funnit att den totala tillgången på bete för 

renarna inte undergått några större förändringar genom 

vattenbyggnadsföretagen. Enligt utredningen behöver 

vattenbyggnaderna som regle inte leda till minskad produktion 

inom renskötseln. Däremot kan driftskostnaderna öka. (Prop. 

1971:51, s. 123). 

Enligt en kapitalistisk logik måste produktionskostnaden kontinuerligt 

minska för att vinsten ska öka. Det är anledningen till att man i samband med 

allt starkare växande arbetarrörelser flyttar produktionen till andra länder, 

länder som i dessa sammanhang ofta kallas låglöneländer. Om arbetarna 

kräver högre löner ökar produktionskostnaden för kapitalisten, arbetsköparen 

(Andersen & Kaspersen 2010, ss. 28-33).  

I citatet anses inte de ökade produktionskostnaderna vara lika förödande 

som hos andra företag. Rennäringen ska verka under samma krav och logik 

som övriga näringar, men antas också kunna göra en typ av avkall på vad som 

skulle kunna kallas för mervärdesvinsten. Det vill säga ökade 

produktionskostnader (Andersen & Kaspersen 2010, ss. 28-33).  
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Restructuring indigenous societies from subsistence production 

into market economies dependent on trading goods has brought 

about far-reaching political and cultural transformations in 

indigenous societies in general. Global capitalist discourses have 

inherited legacies of colonial law that sought to exterminate 

indigenous peoples by outlawing their practices and livelihoods 

that do not conform to the logic and values of Western societies. 

Today the same results—making the conditions for indigenous 

cultures and livelihoods impossible—are achieved through the 

naturalized discourses of profit and development. Reindeer 

herding has gradually been made next to impossible by various 

gestures of colonial encroachment starting from the 

establishment of the nation-state borders in the eighteenth 

century to more recent processes such as hydroelectric 

development, logging, mining, and tourism. (Kuokkanen, 2009, 

s. 503).  

Precis som Kuokkanen (2009) skriver måste rennäringen förhålla sig till och 

följa den kapitalistiska logiken. Propositionen, remissvaren och 

departementschefen utgår från kapitalistiska diskurser. Diskurser som 

produceras och reproduceras inom ramarna för vad som vid givna tillfällen är 

möjligt att tänka och tala om (Andersen & Kaspersen, 2007, ss. 254-257). Det 

diskursiva begreppet betonar språkets samspel med den materiella 

verkligheten och vår oförmåga att kunna förstå vår omgivning utanför språket 

(a.a., s. 139). Den samiska kulturen definieras på så sätt utifrån vad den kan 

producera, utifrån dess förmåga att anhopa kapital. Om rennäringen inte kan 

överleva på den kapitalistiska marknaden är den samiska kulturen dömd att 

dö ut. Samtidigt är den också en näring som ska följa en annan logik men 

ändå kunna stå sig på marknaden och konkurrera mot andra näringar. 

Rennäringen antas alltså kunna göra avkall på medvärdesvinsten, något som 

enligt en kapitalistisk logik torde vara ett stort misslyckande.  

Den samiska kulturen blir i dessa diskurser ett skyddsobjekt – något 

som ska göras något med men också något som måste klara sig själv.  

 

6.2 Rennäringens behov av rationalisering 

Sprungen ur de två ovan analyserade diskurserna kommer den sista diskurs 

jag har analyserat. Den rör sig kring rennäringens behov av rationalisering. 

Här talar man om hur rennäringen på olika sätt kan effektiviseras för att öka 

renskötarens inkomster. Detta för att rennäringen som näring ska kunna 

fortleva och stå sig i konkurrensen på marknaden, vilket man med 

utgångspunkt i förhållande till tidigare nämnda diskurs anser är mycket 

viktigt, inte minst utifrån en rädsla att den samiska kulturen annars ska dö ut.  
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Rennäringen är, som den f.n. bedrivs, otillräcklig som 

försörjningsunderlag för åtskilliga av näringsutövarna. En av 

anledningarna härtill är att näringen inte kunnat tillgodogöra sig 

rationaliseringsvinster i samma utsträckning som exempelvis 

jordbruket. Detta har medfört att lönsamheten stadigt minskat. 

(Prop. 1971:51, s. 112). 

Den traditionella rennäringen ger inte den avkastning som krävs för 

försörjning. Den traditionella rennäringen har stått sig dåligt i de utmaningar 

som kolonialiseringen har erbjudit. Det utbredda jordbruket ställs i citatet inte 

fram som ett av problemen till att rennäringen faktiskt inte längre är 

ekonomiskt fördelaktig utan används för att jämföra och ställa sig frågan, 

varför har inte rennäringen lyckats ”tillgodogöra sig 

rationaliseringsvinsterna” så som jordbruket har lyckats med detta? Att 

jordbrukets utbredning i sig har inneburit mer problem för rennäringen 

existerar inte i diskursen.  I citatet förutsätt näringarna vara såpass oberoende 

av varandra att de kan jämföras. Ett jordbruk som är följd av kolonialismen 

(Lundmark, 2008).  

Inom näringen förekommer en betydande undersysselsättning 

som en följd av alltför små driftsenheter och dåliga möjligheter 

till kompletterande sysselsättning. I fråga om rennäringens 

framtidsutsikter framhåller de sakkunniga att det finns goda 

möjligheter att genom olika rationaliseringsåtgärder nå en 

tillfredställande och i förhållande till andra jämförliga näringar 

konkurrenskraftig lönsamhet. Detta bedöms av de sakkunniga 

kunna ske med stöd av insatser från det allmännas sida som – 

om hänsyn tas även till rennäringens betydelse för samekulturen 

– inte behöver överstiga vad som i andra jämförliga fall anses 

godtagbart. […] Remissinstanserna är överlag ense med de 

sakkunniga om att det är ett väsentligt intresse att genom 

åtgärder av olika slag främja en rationalisering av renskötseln. 

[…] Det är ett samhällsintresse, inte bara från näringspolitiska 

synpunkter, att rennäringens lönsamhet förbättras.” (Prop. 

1971:51, s. 112).  

I likhet med de diskurser jag visar ovan följer av citatet att renskötseln 

förväntas svara mot samma kapitalistiska logik som resten av samhället. En 

rationalisering blir nödvändig eftersom dagens rennäring leder till en 

undersysselsättning. Vad som egentligen menas med undersysselsättning 

framgår inte. Är det arbetsuppgifterna som är så enkla att det inte krävs lika 

många renskötare som det finns för att utföra dem? Eller producerar inte 

näringen tillräckligt mycket vinst för att kunna möjliggöra försörjning för ett 

heltidsarbete? Av sista meningen i citatet framgår det att rennäringens 

lönsamhet måste förbättras och det förutsätts kunna göras genom en 

rationalisering av rennäringen.  



 27 

Rennäringen kommer genom rationalisering att bättre kunna 

utnyttja forskningsresultaten. (Prop. 1971:51, s. 144). 

Lagstiftningens kärna är inte att begränsa den samiska befolkningens 

rennäring. Dess syfte är, enligt de diskussioner som förs i propositionen, att 

underlätta rennäringen, att peka ut de problem som finns och ta fram 

lösningar på problemen. Problem som rennäringen har och ensam står för. 

Det är rennäringen som inte har hunnit med i utvecklingen. Det är rennäringen 

som inte lyckas sysselsätta alla samer på heltid. Det är rennäringen som är för 

liten.  

Det allmänna bör därför genom olika åtgärder medverkar till att 

förbättra förutsättningarna för renskötselns rationalisering. 

Därvid är det av största vikt att rennäringsutövarna själv aktivt 

deltar i rationaliseringssträvandena [...]. (Prop. 1971:51, s. 112-

113). 

I citatet pekas renskötarna ut som aktörer som kan skapa sin egen lycka. Det 

är viktigt att renskötarna aktivt deltar i rationaliseringssträvandena, att de 

underkastar sig det man i propositionen tycker är enda räddningen för 

rennäringen.  

Svenska statens skrivs här fram som den hjälpande handen, fadern, eller 

om man så vill, pastorn. Svenska staten förbarmar sig över den samiska 

ursprungsbefolkningen och ska genom lagstiftning avhjälpa de problem man 

ser med rennäringens ekonomiska ineffektivitet. Den pastorala makten 

upprätthålls genom ett fokus på tillkortakommanden, problem, svårigheter 

och svagheter. Staten kan då på ett hjälpande sätt kontrollera individ och 

befolkning (Foucault, 1983, s. 215; Foucault, 2007, s. 167). Det är fortfarande 

svensk stat som lagstiftar för att reglera en samisk näring.  

Det finns en paradox i att vilja skydda den viktiga rennäringen men 

samtidigt vilja förändra den, göra den mer lönsam, rationalisera. I 

propositionen argumenterar man starkt för att förändra den kultur man vill 

skydda. Det presenteras inte några röster som säger det motsatta. Staten 

utmålas som hjälparen, den utsträckta handen som ska skydda och hjälpa, 

givet att renskötarna är beredda att genomföra de förändringar som 

rationaliseringen kräver.  
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7 Slutsatser och diskussion 

Avvittringen tog tag i de problem och konflikter som fanns 

mellan renskötare och nybyggare. Dessa löstes så att 

nybyggarna i avvittringarna tilldelades skog. Renskötseln fick 

genom lagstiftning renskötselområden där renskötsel skulle 

kunna bedrivas på både privat och statlig mark. Redan här ska 

konstaterats att staten inte har diskriminerat samerna. Tvärt om 

har staten försökt lösa renskötseln och de praktiska problem som 

fanns på ett generöst sätt. (Gällivare tingsrätt dom mål T 323-

09).  

Min gammelmorfar förlorade sina renar. Av det jag har fått veta verkar det 

som att han var väldigt bitter i slutet av sitt liv över det faktum att hans bröder 

stal hans renar från honom. För kunna klara sig ekonomiskt hade han varit 

tvungen att jobba med annat än renskötsel. Därför hade han överlåtit skötseln 

av sina renar till sina bröder. Hur han kom att förlora eller bli bestulen på 

renarna är inte helt klart. Ett halvt sekel senare säger statens advokat i 

rättegången rörande Girjasmålet att svenska staten inte har diskriminerat den 

samiska ursprungsbefolkningen, att man istället generöst har reglerat de 

problem som har uppstått i samband med rennäringen. Att man med lag har 

löst de konflikter som har funnits här i över 400 år.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka kolonialiseringen av 

Sápmi genom att se till och identifiera de diskurser som fick ta större plats 

vid stiftandet av rennäringslagen 1971:437. Mina frågeställningar har 

undersökt hur behovet av lagstiftningen motiveras i propositionen 1971:51 

till ny rennäringslag. Jag har undersökt vilka diskurser som fått ta större plats. 

För att möta mitt syfte undrade jag hur den samiska kulturen skrivs fram som 

skyddsobjekt, alltså hur den samiska kulturen definieras och hur hotet mot 

den definieras.  

I min analys visar jag att precis som Kuokkanen (2009) skriver att 

rennäringen måste förhålla sig till och följa den kapitalistiska logiken. 

Diskurserna som återfinns i propositionen, de remissvar och 

departementschefens utlåtanden verkar inom och reproducerar kapitalistiska 

diskurser. Den samiska kulturen definieras utifrån vad den kan producera, 

utifrån dess förmåga att anhopa kapital. Det förutsätts att om rennäringen inte 

kan överleva på den kapitalistiska marknaden är den samiska kulturen dömd 

att dö ut. Rennäringen förväntas kunna stå sig på marknaden och konkurrera 

mot andra näringar samtidigt som den antas kunna göra avkall på 

medvärdesvinsten, något som enligt en kapitalistisk logik torde vara ett stort 

misslyckande. Den samiska kulturen blir i dessa diskurser ett skyddsobjekt – 

något som ska göras något med men samtidigt ändå måste klara sig själv.  
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Den andra frågan jag besvarar i min analys hade som aspiration att 

undersöka hur staten skriver fram sig själv som beskyddare och närmare 

bestämt hur man i propositionen menar att den samiska kulturen ska skyddas. 

Jag fram till att det finns en paradox i att vilja skydda den viktiga rennäringen 

men samtidigt vilja förändra den, göra den mer lönsam, rationalisera. I 

propositionen argumenterar man starkt för att förändra den kultur man vill 

skydda och bevara. Staten blir i denna diskurs hjälparen, den utsträckta 

handen som ska skydda och hjälpa, om renskötarna är beredda att genomföra 

de förändringar som rationaliseringen kräver. Staten blir den pastor Foucault 

omnämner i sin teori om pastoralmakt. 

De rådande diskurserna produceras och reproduceras inom ramarna för 

vad som vid givna tillfällen är möjligt att tänka och tala om (Andersen & 

Kaspersen, 2007, ss. 254-257). Det diskursiva begreppet betonar språkets 

samspel med den materiella verkligheten och vår oförmåga att kunna förstå 

vår omgivning utanför språket (a.a., s. 139). Med hjälp av teorier har jag 

kunnat analysera hur de materiella förutsättningar, som styr kapitalistiska 

diskurser, sätter ramarna för hur hotet mot den samiska kulturen och 

rennäringen kan förstås. Med den kritiska diskursanalysen och teorier kring 

pastoralmakt och ägande har jag kunnat belysa hur staten pekas ut som en 

hjälp, en räddare i nöden, men den hjälp som erbjuds är villkorad. 

Renskötarna förväntas underkasta sig propositionens förståelse för 

rennäringen och dess behov av rationalisering.   

Genom att undersöka de diskurser som ligger till grund för den 

lagstiftning som reglerar en viktig samisk näring har jag kunnat närma mig 

och undersöka det som sker i processen mellan politik och juridik, där 

förståelsen för det som sägs och står skrivet går från att vara någons åsikt till 

att vara gällande rätt, alltså i vilket sammanhang texten har tillkommit, det 

vill säga i en rättslig kontext. Propositionen är skriven i en strävan efter och 

utifrån ett anspråk på rättvisa och sanning. Jag har undersökt vilka diskurser 

som går att utläsa, eller inte utläsa, för att se hur texten reproducerar eller 

dekonstruerar diskursordningen (Bergström & Boréus, 2005, s. 76). I denna 

kontext går remissinstansernas svar och de sakkunnigas utlåtanden från att 

vara politik till att bli lag.  

I kapitlet om svensk kolonial historia och i genomgången av tidigare 

forskning har jag visat att kolonialiseringen av Sápmi till stor del var en 

juridisk process. Shohat frågade sig ”When exactly, then, does the ’post-

colonial’ begin?” (Shohat, 1992, s. 103). I begreppet postkolonialism ryms 

ofta en syn och förståelse av kolonialismens efterverkningar och 

upprätthållande (Loomba, 2006, s. 32). I den här uppsatsen visar jag att staten 

fortfarande försöker att lagstifta bort de problem kolonialismen har fört och 

fortfarande för med sig. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 

När jag påbörjade uppsatsskrivandet, innan jag helt hade avgränsat mitt 

material funderade jag på att använda mig av domar. Jag ville veta hur 

rennäringslagen 1971:437 fungerar i praktiken. Dock insåg jag tidigt att det 

var intressantare att först se till förarbetena. Därför föreslår jag som fortsatt 

forskning en studie som undersöker hur den koloniala diskursen påverkar och 

påverkas av rättsutövandet.  

Förslaget ovan handlar om att se till effekterna efter propositionen men 

jag kan också tycka att det skulle vara intressant att undersöka de diskurser 

som har rört sig innan propositionen. Alltså att gräva djupare och se till de 

olika remissinstansernas och sakkunnigas svar på lagförslaget. Att undersöka 

vilka diskurser som kom med i propositionen och vilka som lämnades utanför.  
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