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Abstract 

 
This essay is a discourse analysis focused on the revise of the swedish minority law 
(SFS 2009:724) that began with a committee directive in 2016 and resulted in a 
change of the law in January 2019. The purpose of the analysis is to examine 
whether an ongoing conflict surrounding the indigenous people Saami and their 
position as a minority in Sweden takes place in the revise, and if so, how the Sami 
resistance is manifested. The analysis is conducted with discourse theory designed 
by Laclau and Mouffe as the chosen method. Other theory that laid the foundation 
for the work includes political theory by Chantal Mouffe and post-colonial theory, 
particularly surrounding internal colonialism. The analysis shows that a 
governmental discourse have been formed which reinforces a link between Saami 
people and the position of being a minority. A challenging discourse has been 
formed by Sami representatives towards having the status of a minority, in order to 
gain strengthened status as an indigenous people. The results shows that the Sami 
resistance is met by political overriding by the governmental discourse in the 
material; the Sami opposition managed to penetrate the revise, but did not reach 
their wanted political outcome.  
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1 Inledning 

 

Samer har en lång historisk anknytning till de områden där de bedrivit och ännu bedriver sina 

näringar och utövar sin kultur. Detta område kallas Sápmi och ska inte enbart förstås som ett 

geografiskt område, utan även som en kulturell och språklig samhörighet. Sápmi sträcker sig 

över Kolahalvön i Ryssland och nordliga delar av Finland, Norge och Sverige. Hur länge 

samer bebott dessa områden har inte kunnat fastställas, men anknytningen till dessa områden 

går längre bak i tiden än nationalstaternas bildande (Sametinget 1).  

Sedan 1977 har samer en erkänd ställning som urfolk i Sverige och 1993 infördes 

Sametinget, vilket är en statlig myndighet samt ett folkvalt samiskt parlament. Sametinget 

utgörs av politiker och tjänstemän, och fungerar som rådgivande organ och expertmyndighet 

för samiska frågor (Sametinget 2). År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter och minoritetspolitik infördes som ett eget politikområde. 

Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer erkändes då som svenska 

nationella minoriteter och omfattades av den införda minoritetslagen (SÖ 2000:2). Teoretiskt 

sett har en minoritet särskilt politiskt skydd och utökat inflytande, medan ett urfolk innehar 

kulturella rättigheter, och ett folk innehar politiska rättigheter såsom rätt till 

självbestämmande (Sametinget 1). Samer har juridisk status som urfolk enbart i relation till 

sametingslagen och rennäringslagen, som säger att bruksrätt av renskötsel är en särrättighet 

som tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Utöver detta 

innehar samer juridisk status som nationell minoritet under minoritetslagen (DO 2008:1). 

2004 beordrades en samlad översyn av den svenska regeringsformen kallad 

Grundlagsutredningen (SOU 2008:125). I december 2008 lämnade utredningen fram sitt 

förslag till den nya grundlagen, och slutrapporten gav upphov till kraftigt motstånd från 

samiskt håll. I förslaget till lagtext nämndes samerna enbart som en etnisk minoritet, vilket 

såväl Sametinget och Sámiid Riikkasearvi (Svenska samernas riksförbund) protesterade mot. 

De menade att samerna måste benämnas som ett urfolk i grundlagen, vilket stöddes av såväl 

Amnesty som Svenska FN-förbundet och Diskrimineringsombudsmannen (SR 1). Efter 
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kritiken ändrade regeringen på lagtexten och sedan 2010 omnämns samerna som ett folk i 

grundlagen (Prop. 2009/10:80, ändring av RF 1:2 2010).  

”Nationell minoritet är ett begrepp som gjort att politiker och andra kan 
fly undan samernas urfolksstatus. För många verkar det svårt att kalla oss 
urfolk och då kommer man ifrån den internationella urfolksrätten och 
FN:s rekommendationer”     

             Josefina Lundgren Skerk, 
 vice styrelseordförande i Sametinget (SVT) 

 

En konflikt kring samernas status som urfolk har sedan dess intensifierats, bland annat genom 

att vitalisera en debatt kring ratificeringen av ILO 169: FNs konvention om urfolks rättigheter 

(SVT). En ratificering av konventionen skulle innebära en utökad skyldighet av svenska 

staten att skydda Sápmi från svenska ekonomiska intressen, samt att samer skulle få stärkt rätt 

att yttra sig innan ingrepp i områdena tillåts (Hagsgård 2013:57). I 29 år har regeringen 

diskuterat frågan och tillsatt utredningar som avlöst varandra, utan att det lett till några 

åtgärder. Detta har mött såväl samisk kritik, som internationell kritik från bland annat FN:s 

rasdiskrimineringskommitté (CERD/C/SWE/CO/19-21), FN:s människorättsråd 

(A/HRC/29/13) samt FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor (A/HRC/33/42/Add.3).  

Vidare har konflikten tagit sig ett nytt uttryck sedan 2015, då sametinget beslutade att 

uttalat ställa sig i opposition till att samer ska benämnas som minoritet. De beslutade att 

kommunicera en politisk vilja över att Sverige ska omorganisera lagstiftningen om nationella 

minoriteter utifrån Sametingets strävan att samer ska ses som ett urfolk (Sametinget prot. 

2016:13). De har fortsatt att driva denna politiska linje och menar att samer enbart ska 

omfattas av lagstiftning som utgår från samer som urfolk samt att de enbart ska benämnas 

som sådant (SVT). Ett exempel på hur de drivit denna politiska linje är bland annat att de 

sedan 2015 vägrat att medverka i de två samrådsmöten med nationella minoriteter som staten 

anordnar varje år (SR 2). 2015 lämnade Sametinget även en skrivelse till regeringen med 

begäran om att avsluta samernas status som nationell minoritet (Sametinget prot. 2016:13). 

De samiska förbunden Sáminuorra som Sámiid Riikkasearvi har nu även uttryckligen 

engagerat sig i samma politiska linje, och har yttrat att de inte vill behandlas som en minoritet. 

De ställer kravet att staten ska anordna egna möten för urfolket samerna och kommer inte att 

delta i de årliga samrådsmötena med nationella minoriteter (SR 2). Konflikten kring samernas 
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rättigheter och status i Sverige har på så sätt klivit in i en polemik om deras nuvarande 

tudelade position som minoritet och urfolk. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Mot bakgrund av konflikten mellan samer och den svenska staten gällande samers position 

som minoritet och urfolk avser jag analysera om och hur denna konflikt tar form i det 

minoritetspolitiska arbetet och den nyligen genomförda lagrevideringen av den svenska 

minoritetslagen (SFS 2009:724). Syftet är att undersöka vad för diskursiv struktur som bildats 

i arbetet med revideringen och huruvida samer har involverats samt haft inverkan på deras 

plats i den svenska minoritetspolitiken. Min ambition är att blottlägga konfliktlinjen inom 

minoritetspolitiken och belysa hur den tar sig uttryck. 

Forskningen kring samernas position är ofta begränsad till domslut och präglad av ett 

fokus på rättigheter; forskningen har exempelvis visat att samernas folkrättsliga status är 

bristande (Johansson 2008), att deras markrättigheter är ofullkomliga (Larsson & Wikland 

2013:43) och att den svenska särlagstiftningen bekräftat en särskild svensk maktordning 

istället för att bryta den (Mörkenstam 1999:243). Denna forskning är nödvändig och utgör ett 

viktigt perspektiv på svensk samepolitik, ofta belyser den även hur samiskt organiserat 

motstånd lyckats uppnå förändringar inom svensk rättspraxis till fördel av de framförda 

samiska intressena. Genom att i kontrast till den rättsligt fokuserade forskningen utföra en 

kvalitativ diskursanalys av framställningen av samer som minoritetsgrupp i Sverige önskar 

jag att studien bidrar med ett vidgande perspektiv till och bortom den rättighetsvetenskapliga 

forskningen som finns inom forskningsfältet. Detta menar jag ger studien dess 

inomvetenskapliga relevans (Esaiasson et al. 2012:31).  

Vidare uttryckte Sametinget oro över utredningen för minoritetslagen (SFS 2009:724) 

redan innan arbetet påbörjades. De fick reda på utredningen som skulle ske genom att 

dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke tillkännagav detta i media, utan att meddela 

Sametinget om direktiven eller deras roll i utredningen (Sametinget prot. 2016:13). Att 

sametinget uttryckt detta som ”märkligt agerande” (Sametinget prot. 2016:13) samt att 

direktivet för lagrevideringen inte tog hänsyn till deras krav på att inte omfattas av 

minoritetspolitiken, menar jag gör arbetet med Lagen om nationella minoriteter och 
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minoritetsspråk (SFS 2009:724) särskilt intressant för en analys av hur konflikten om samers 

position i Sverige tar sig uttryck.  

Genom att få inblick i vilka föreställningar våra lagar bygger på kan vi få större 

förståelse för vad för uppfattningar och betydelser de kan komma att sprida och 

konventionalisera i vårt samhälle. Utifrån detta har jag som ambition för analysen att 

demokratisera förståelsen för den svenska minoritetspolitiken och samernas intressen i 

relation till den genom att belysa hur förarbetet till lagrevideringen gått till, vad för den 

ställningstaganden den premierar och vilka den åsidosätter. Denna dimension hos uppsatsen 

menar jag ger den dess utomvetenskapliga relevans (Esaiasson et al. 2012:31). 

Sammanfattningsvis är studiens syfte att analysera vad för diskursiv struktur som bildats 

i revideringen av minoritetslagen (SFS 2009:724) utifrån bakgrunden av den konflikt som 

präglat samers plats i minoritetspolitiken. Utifrån detta är problemformuleringen följande: hur 

har samernas krav på att bli frånsagd sin status som minoritet tagit sig uttryck i arbetet med 

revideringen av den svenska minoritetslagen (SFS 2009:724)? 

1.2 Disposition 

I kommande kapitel 2 presenteras det teoretiska ramverk som utgör fundamentet för 

analysarbetet. Ramverket består av Chantal Mouffes politiska teori samt postkolonial 

forskning. I kapitel 3 presenteras den valda metoden diskursteori, tillsammans med en 

motivering av det metodologiska valet samt en diskussion kring validitet. Vidare i kapitel 4 

redogörs det för det valda materialet samt urvalsprocessen. I kapitel 5 presenteras 

analysarbetet tillsammans med redogörelser och motiveringar för de tolkningar som gjorts 

med kompletterande citat från materialet. Följande kapitel 6 består av en sammanfattning av 

analysen samt en slutsats. Studien avslutas i kapitel 7 med en referenslista där de dokument 

som utgjort det empiriska materialet presenteras först, följt av offentliga dokument och sedan 

övriga referenser. 
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2 Teori  

I detta kapitel redogör jag för det teoretiska ramverk jag bär med mig när jag sedan närmar 

mig det empiriska materialet. Först presenteras de teoretiska utgångspunkterna för 

diskursteori gällande språkets betydelsebildande karaktär. Vidare presenteras forskning från 

den politiska teoretikern Chantal Mouffe. Slutligen presenteras postkolonial teori om intern 

kolonialism, kolonialismens diskursiva karaktär och vikten av att lyfta fram marginaliserade 

röster.  

2.1 Diskursteori och språket som konstituerande kraft 

Det valda metodologiska angreppssättet för denna studie är diskursteori som är utvecklat av 

de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, presenterat av Jørgensen och 

Phillips (Jørgensen & Phillips 2000: 33). Utöver dess metodologiska verktyg, utgör 

diskursteori centrala teoretiska antaganden. Utifrån diskursteori ska språket inte förstås som 

ett neutralt verktyg genom vilket vi förstår vår omvärld, utan som en konstituerande kraft 

genom vilken vi tillskriver vår värld vissa betydelser (2000:15). På så sätt är vår användning 

av språket en betydelsetillskrivande praktik, där betydelser aldrig är slutgiltigt existerande i en 

sluten enhet, utan ständigt formeras och transformeras.  

Begreppet diskurs är för Laclau och Mouffe beteckningen av en specifik struktur som 

konstituerar en viss ordning av betydelse och försöker fixera denna betydelse inom en viss 

diskursiv domän (Jørgensen & Phillips 2000: 33). En diskurs är aldrig neutral, utan utgör ett 

bestämt sätt att tala om och uppfatta ett visst fenomen; en uppfattning som kan finna sig i en 

pågående kamp mellan konkurrerande begreppsdefinitioner, världsuppfattningar och praktiker 

(2000: 32). Det socialas natur innebär att en diskurs aldrig existerar i vakuum, utan ständigt 

befinner sig i relation till andra diskurser som på så sätt kan förstärka och reproducera 

varandra, eller utmana och undergräva varandra (2000: 34). Språket är alltså strukturerat i 

diskurser, och inte utifrån ett generellt betydelsesystem. Detta innebär att ords betydelser kan 

skifta från diskurs till diskurs. Politiska beslut och politikens former är därför alltid 

konstruktioner och föremål för tolkningsstrider. För den diskursteoretiska språkuppfattningen 
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är det centralt att språkliga tecken inte har låsta förhållanden till varandra och att ord aldrig 

kan fixeras slutgiltig i en enda fastställd betydelse (2000: 11-12). Vad exempelvis begreppet 

nationell minoritet sätter för ramverk för subjekten som ingår i begreppet, och vilka subjekt 

som kan tänkas ingå i begreppet, kan därför skilja sig och förändras. Den diskursteoretiska 

ansatsen innebär därmed för studien att kartläggningen av dessa möjliga divergenser i 

betydelse och kontrasterande meningsbärande diskurser blir central.  

2.2 Mouffe: Politik och det politiska  

Utifrån ovanstående diskursteoretiska och poststrukturalistisk grund har Chantal Mouffe 

utarbetat en teori kring våra sociala och politiska relationers beskaffenhet. Centralt för Mouffe 

är att vi genom våra handlingar - som såväl rumsligt som i text, bilder och tal - konstituerar 

det sociala på ett visst sätt och i samma rörelse utesluter andra sätt (Mouffe 2016: 43-44). 

Genom att vi ständigt konstituerar betydelsen av vår värld, innebär varje handling en 

artikulation som tillfälligt fixerar en betydelse och utesluter andra betydelser. Det är genom 

dessa sociala betydelsefixerande praktiker som de dominerande diskurserna och därmed 

samhället formas och reproduceras - eller utmanas och förändras. På så sätt kan det föreligga 

kamper om bestämda diskurser och över hur samhället bör vara inrättat. Andra diskurser kan 

verka så naturliga och konventionella att det framstår som omöjligt att tänka sig att ett annat 

alternativ skulle kunna föreligga (ibid.). Vad detta innebär är att varje handling har en 

dimension av en insida och en konstitutiv utsida: den har såväl sitt innehåll som den pekar 

mot, som det den skiljer sig ifrån (2016: 46). 

Politiska frågor inbegriper utifrån detta synsätt alltid beslut, vilket kräver att man utför 

ett val mellan motstridiga alternativ. Mouffe använder begreppet kontingent för att beteckna 

denna centrala dimension av det politiska; att allting existerar i en arena av möjliga val där 

inget resultat är nödvändigt. Det är centralt att varje politisk praktik är ett val i en terräng där 

man hade kunnat se på det på annat sätt och välja något annat (2016: 44, 50).  Mouffe 

använder sig av begreppet antagonism för att beteckna denna arena av 

betydelsetillskrivningar i motsättning. Antagonism ska förstås som konflikt; som en 

samhällelig dimension av oenighet och motstånd. Varje politisk praktik innefattar en 

konstitutiv utsida, alltså de betydelser den stänger ute, och präglas därför av en ständigt 
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närvarande dimension av antagonism som kan utmana och förändra samhällets rådande 

ordning (2016: 43, 45). 

Mouffe begreppsliggör dessa politiska dimensioner genom att skilja på vad hon kallar 

det politiska och politik. Det politiska hänvisar till dimensionen av antagonism som är fast 

förbunden till den sociala verkligheten. Det är det öppna och ständigt konfliktfyllda rum av 

möjliga utfall där det sker strider om betydelsetillskrivning och organiseringen av vårt 

samhälle. Det politiska hänvisar på så sätt till den samhälleliga dimensionen av kamp där 

meningsmotståndare försöker att vinna dominans om sin ståndpunkt, där betydelsen hos 

fenomen inte är fastlåst utan utsatt för strid (2016: 44).  

Politik hänvisar till den tillfälliga fixering och låsning som skapas i följd av de 

betydelser som lyckas åstadkomma med att nå dominans. Politik är på så sätt de institutioner, 

strukturer och praktiker som bildas i följd av de beslut som fattas i terrängen av det politiska 

(2016: 44). Politik är således den ordning som faktiskt upprättas i samhället, men som alltid 

riskerar att utmanas av den ständiga närvaron av antagonism som råder i fältet av det politiska 

(ibid.). Den konflikt som beskrivits i inledningen av uppsatsen kan därför förstås som 

tillhörande det politiska där meningsmotståndare försöker nå vinning för sin egen ståndpunkt, 

och de lagar som fastställs inom samma politiska fält som politik.  

När politik, dess strukturer och ordningar, naturaliseras och uppfattas som omöjliga att 

ordna på något alternativt sätt kallar Mouffe det för att ha uppstått en hegemonisk kultur. I 

Mouffes poststrukturalistiska tappning av Antonio Gramscis (1971) begrepp hegemoni förstås 

hegemoni som en slags avlagrad diskurs; när en diskurs och dess betydelsetillskrivning 

framstår som objektiv, naturlig och inte utsatt för meningsskiljaktig strid (Mouffe 2016: 43). 

Då vad som uppfattas som en naturlig samhällsordning aldrig är ett uttryck för en objektivitet 

bortom dess diskursiva framställning är dock varje ordning möjlig att utsätta för 

kontrahegemoniska praktiker, som utmanar och bekämpar dess upprätthållande pelare av 

språkbruk och praktik (2016: 43-44). När kontrahegemonisk praktik framstår som omöjlig 

kallar Mouffe detta för det postpolitiska tillståndet. Det postpolitiska tillståndet ska förstås 

som ett tillstånd där antagonismen undviks och döljs (Mouffe 2016: 40, 154-155). Genom att 

inte belysa konflikt som föreligger och bemöta motstånd och kritik, kringskärs antagonismens 

dimension där man lyckas upprätta en slags imaginär konsensus, där möjliga alternativa 

formuleringar omöjliggörs och osynliggörs (ibid.). Att utestänga utrymme för konflikt utgör 

ett allvarligt demokratiproblem då avpolitisering och undertryckandet av antagonism 
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exkluderar människors tillgång till att kunna formulera en oppositionell politisk kritik som 

ifrågasätter rådande ordningar (2016: 49-50).  

2.3 Mouffe: Identitet 

Som tidigare presenterat utgår Mouffe från en poststrukturalistisk förståelse, detta även 

gällande identitet. Mouffe menar att det inte existerar någon objektiv essentiell identitet, utan 

enbart olika identifikationsformer strukturerade utifrån olika sociala, historiska och politiska 

processer (Mouffe 2016: 45-56). Inget identitetsbärande tecken, som same, minoritet eller 

urfolk, kan på så sätt förankras i en på förhand given inneboende essens - utan utgör olika 

identifikationsformer vilka kan ta sig skilda uttryck beroende på tid och rum, och diskurs.  

Identitet är alltid relationell; beroende av att tillskriva identiteten innehåll som säger vad 

den är, och då samtidigt dra upp en gräns för vad den skiljer sig från och allt det den inte är 

(Mouffe 2016: 46). Uppdelningen och gränslinjen mellan dessa är dock inte statisk och 

oföränderlig, utan är alltid beroende av dess diskursiva kontext och kan omformuleras. Hur 

identifikationsformerna same, minoritet och urfolk gestaltas och vilka betydelser av dessa 

som utesluts kan därför skilja sig utifrån den givna kontexten. Vad viet och dem innehåller 

kan således transformeras och utmanas. Det är på så sätt som identitetsformer inte är en 

inneboende ständig objektivitet, utan formulerade utifrån olika samhällskrafter och kan 

omvandlas och omfogas genom diskurs (Mouffe 2016: 46).  

Vidare menar Mouffe att detta, den sociala nödvändigheten av kollektiva 

identifikationsformer som skapar ett vi som bildas i motsättning till ett dem är en absolut 

kärna för det politiskas natur (Mouffe 2016: 48-49). Det är dessa gränslinjer, 

meningsmotsättningar och motståndare, som politikens konfliktfyllda antagonistiska natur 

utgörs av. På så sätt är kollektiva identiteter alltid politiska, och alltid uppspända, inte från en 

objektiv relation, utan ifrån en politisk maktkonfiguration och kontextuell specificitet.  

2.4 Postkolonialism 

Som förlängning på Mouffes teori kring riskerna av avpolitisering och vikten av att lyfta fram 

oppositionen i politiken, har postkolonial teori betonat betydelsen av att lyfta rösterna av 

motstånd och den förtrycktes opposition för att undvika reproduceringen av att åsidosätta 
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dessa intressen (Loomba 2008: 63). Det svenska territoriet är byggt på två separata erkända 

folk: det svenska folket och det samiska folket. Dessa två folk åtnjuter dock inte likvärdig 

folkrätt och självbestämmande. Det svenska folkets självbestämmande har företräde och 

exempelvis rätt till det mark och vatten som utgör samernas traditionella bosättningsområden 

(Mörkenstam 2013: 214). Genom svenska lagar och förordningar har den svenska staten 

vidare format samers levnadsvillkor där de förskjutits till den svenska periferin; med metoder 

som assimilering, splittringspolitik, markexploatering och kolonialism (Oscarsson 2013: 306, 

Mörkenstam 2013: 198).  

Med en insikt i den ojämna maktkoncentration i relationen mellan samer och den 

svenska staten är det teoretiska fältet av postkolonialism av betydelse för studien. I syfte att 

förstå den specifika kontexten för relationen mellan samer och den svenska staten ser denna 

studie bortom den traditionella formen av kolonialism, och konceptualiserar postkoloniala 

teorier genom begreppet intern kolonialism. Intern kolonialism hänvisar till koloniala 

relationer där källan till exploatering och förtryck befinner sig innanför staten och bland annat 

bygger på territorierna som tillhört fria, nu koloniserade, människor (Tully 2000: 39).  

Utifrån ovanstående förståelse kring den interna kolonialismens logik, ger Walter 

Mignolos (2014) forskning insikt i hur kolonialitetens makt inneburit en förlängning från 

ekonomisk och politisk makt - till makt över kunskap och varandet. På så sätt kan vi 

ytterligare förstå fortlevandet av kolonialismen utifrån ett diskursivt grepp (Mignolo 2014: 13, 

14). Intern kolonialism är således inte enbart en materiell företeelse som manifesterar sig 

rumsligt, utan är djupt förenat med en diskursiv struktur som konstituerar 

maktkoncentrationen och naturaliserar den (ibid.). I Sverige har vi exempelvis en 

naturaliserad syn på den svenska staten som rättmätig ägare till land och att renskötselrätten 

är ett reglerat privilegium den beviljar samer, vilket tar sig uttryck i att samer får stå för 

bevisbördan i rättsprocesser gällande mark, och inte den svenska staten eller privata 

markägare (Mörkenstam 2013: 215, 217). Detta belyser den diskursiva kolonialismens 

betydelse i Sverige, som möjliggjort ett tillstånd där den rumsliga kolonisationen av Sápmi 

gjorts nästan osynlig i svensk politik (Mörkenstam 2013:217).  

Med en förståelse av kolonialitetens diskursiva grepp, har den postkoloniala 

forskningstraditionen stått skeptisk gentemot storsamhällens åskådning och diskurs. Man 

kritiserar hur dessa har tystat minoriteter och de som fått representera de andra i kontrast till 

det nationella viet (Mohanty 2006:136, Jonsson 2005:167). På så sätt utmanar postkolonialism 

dominerande diskurser och de sätt de marginaliserar alternativa röster och berättelser 
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(Bhambra 2009: 14). Genom att ignorera de koloniserades egna framställningar och 

koncentrera sig på den koloniala makten framför motståndet mot den, riskerar man att befästa 

och reproducera en bild av de koloniala relationerna där den koloniala diskursen till fullo ägs 

av kolonisatören och där utrymmet för förhandling och förändring är närmast obefintligt 

(Loomba 2008: 63). Det är därför jag utifrån en strävan att dekonstruera och heterogenisera 

centrum som jag fokuserar studien på en konfliktlinje, där två kontrasterande aktörer 

formulerar verkligheten på skilda sätt som kolliderar med varandra. I förlängning ingår detta i 

den postkoloniala utgångspunkten av att bidra till formuleringen av en opposition med syfte 

att nå en frigörelse från den koloniala hierarkin (Loomba 2008: 254). Med insikt i den 

svenska statsmaktens dominans över samer som såväl grupp och individer, arbetar jag utifrån 

syftet att motverka fortsättningen av en idéproduktion som osynliggör samer i den svenska 

politiken, genom att inte enbart lyfta den svenska statens formulerande av samers plats i 

Sverige utan även samernas egna röster inom minoritetspolitiken. 
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3 Metod 

I valet av metod ville jag undvika en rättighetsfokuserad syn på samers plats i den svenska 

politiken, i syfte att istället lyfta fram vad för diskursiv struktur som bildas i arbetet med 

minoritetspolitiken. Jag valde diskursteori, utvecklad av de politiska teoretikerna Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe, som är en akademisk metod väl lämpad för att analysera hur 

världen framställs och får betydelse (Jørgensen & Phillips 2000:11, 15, 31). Det 

diskursteoretiska perspektivet är koncentrerat på konflikt och kamp om betydelsebildning 

(2000: 152). På så sätt är en diskursteoretisk analys väl lämpad för att analysera diskursiva 

platser som utgör konfliktpunkter där en dominerande förståelse utsätts för konkurrens och 

där det kan uppstå möjlighet till förändring. 

Följande kapitel utgörs av en presentation över det metodologiska valet diskursteori, 

dess teoretiska begrepp och diskursanalytiska verktyg. Vidare för jag en diskussion kring 

validitet och hur jag arbetar med min egen subjektiva position.  

3.1 Diskursteori som metod: kartläggning av diskurs 

Mitt empiriska material är text, vilket innebär att analysobjekten är diskursens skriftliga 

tecken. Tecken, såsom ord, får sin betydelse inom diskursen genom att de placeras i relation 

till varandra. Denna slags betydelsebildande sammanbindning av tecken kallas relationella 

ekvivalenskedjor (Jørgensen & Phillips 2000:50). Genom relationella ekvivalenskedjor 

förbinds alltså tecknen med vissa andra tecken, och skiljs från andra. På så sätt tillskrivs de en 

särskild betydelse i den specifika diskursen (2000:57). De tecken som är särskilt 

fundamentala för diskursen kallas nodalpunkter. Nodalpunkter ska förstås som de tecken som 

är centrala för diskursen; de tecken som privilegieras kring vilka de övriga tecknen ordnas och 

ges betydelse (2000:33). Genom att tecknen konstant placeras i bestämda förhållanden till 

varandra försöker människor att genom dessa ekvivalenskedjor låsa fast tecknens betydelse 

och skapa en entydighet i deras innebörd (2000:32). Vilken betydelse tecken fylls med och 

hur de placeras i relation till varandra kan alltså därför skilja sig diskurser emellan. En diskurs 

kan exempelvis försöka konstruera betydelsen hos samer som en nationell minoritetsgrupp 
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och en annan diskurs försöka konstruera betydelsen hos samer som en urfolksgrupp. 

Exempelvis skulle den ena diskursen då kunna binda samer till betydelsebärande tecken likt 

etnisk minoritet, minoritetsspråk, invandrare och nation. En ekvivalenskedja som istället vill 

konstruera en betydelse hos samer som urfolk skulle istället kunna skapa en relationell 

ekvivalenskedja bestående av kolonialism, folkgrupp och markrättigheter.  

En diskurs kan således definieras som en tillslutning av särskilda teckens relation till 

varandra som försöker förhindra att tecknen förstås på ett annat sätt och som mångtydiga 

(Jørgensen & Phillips 2000:34). Genom att tecken tillskrivs en viss betydelse, stängs andra 

möjliga betydelser ute. Alla dessa möjliga betydelser och alla möjliga sätt tecknen kan 

relatera till varandra som den specifika diskursen utestänger kallas för det diskursiva fältet 

(ibid.).  Men teckens betydelser är inte stabila låsta konstruktioner, utan deras betydelse kan 

varieras, utmanas och förändras - och vissa tecken kan vara mer mångtydiga än andra. På så 

sätt skiljer diskursteorin på vad den kallar för element och moment. Element är de tecken som 

inte fått sin betydelse fixerad och som är öppna för betydelsetillskrivning. Moment är de 

tecken som fått sin betydelse reducerad till entydighet och förstås på ett fixerat entydigt sätt 

(ibid.). De tecken som är avsevärt öppna och särskilt utsatta för konkurrens om dess betydelse 

kallas i diskursteoretiska termer för flytande signifikanter (2000: 35). När ett tecken 

formuleras i relation till andra tecken som fixerar dess betydelse säger diskursteorin att 

tecknet artikuleras. Med artikulation menas varje praktik som skapar relationer mellan olika 

tecken som förändrar eller fixerar deras betydelse (ibid.).  

Vidare lämpar sig diskursteori mycket väl i syfte att kartlägga subjektspositioner i ett 

material, då den har djupgående förståelse för identitetsbildning. Identitet skapas i diskurser 

genom relationella ekvivalenskedjor. Identiteten får på så sätt mening genom hur olika 

betydelsebärande tecken binds samman och organiserar hur människor framställs vara och 

inte vara (Jørgensen & Phillips 2000: 50). Vad identiteten same eller minoritet faktiskt 

innebär kommer således skilja sig utefter skilda diskurser som fyller dessa subjektspositioner 

med olika betydelse.  För att se till hur dessa subjekt konstitueras i diskursen ser man alltså till 

vilka tecken som privilegieras och binds till identitet, och vilka alternativa betydelser som 

stängs ute.  

 

 

 



 

13 

 

3.2 Konflikt och den diskursiva kampen 

Centralt för diskursteorin är betydelsetillskrivningens kontingenta tillstånd: varje betydelse är 

möjlig, men inte nödvändig. Genom att vi i vårt språkbruk alltid sätter tecken i olika 

sammansättningar, i olika relationer till varandra, är det diskursiva projektet aldrig slutgiltigt 

där teckens betydelse är fixerad och orörlig - genom konflikter och samråd ifrågasätts och 

fixeras betydelse (Jørgensen & Phillips 2000: 45–46). Den betydelse tecken bär, den struktur 

de skiljer sig från andra tecken, är på så sätt alltid utsatt för förhandling och kan utmanas och 

byggas. Diskursteorins syfte kan på så sätt sägas vara att kartlägga dessa processer av kamp 

om betydelsefixering. Då betydelsen hos tecken är kontingent, kan diskurs säga vara en 

tillslutande struktur som försöker sätta stopp i betydelseglidningen hos begreppen och skapa 

en konventionaliserad förståelse av tecknen där vi uppfattar dess betydelse som naturlig och 

självklar: alltså att element övergått till moment (2000: 33).  

Den kontingenta dimensionen hos teckens betydelser och den ständiga möjligheten av 

betydelseglidning och mångtydighet innebär att det diskursiva fältet alltid innebär ett hot mot 

diskursen: ett hot om att destabilisera dess entydighet och konkurrera om 

betydelsetillskrivningen (Jørgensen & Phillips 2000: 35). På så sätt kan man i den 

bakgrundskonflikt jag presenterat under kapitel 1 ”Inledning” exempelvis förstå just 

begreppen urfolk, minoritet och samer som element, då konflikten utgörs av konkurrerande 

sätt att uppfatta begreppen på. Orden innebär därför inte en entydig betydelse i sig själva, utan 

fylls med olika betydelse när de sätts i relation till andra tecken och artikuleras på ett specifikt 

sätt i de skilda diskurserna (ibid.). 

Genom att det diskursiva fältet kan bestå av utmanande diskurser som kämpar om att 

artikulera tecken till att producera en annan förståelse och betydelse kan de ifrågasätta 

statusen av moment och förskjuta dem till att bli element eller till och med flytande 

signifikanter: alltså öppna för en rivaliserande innebörd och mening (Jørgensen & Phillips 

2000: 36). En diskurs är så sätt alltid en tillfällig fixering där konkreta artikulationer kan 

odefinierbara betydelsen och det diskursiva fältet intervenera och konkurrera om hur 

diskursens struktur ska se ut, vilken diskurs som ska härska och vilken betydelse tecknen ska 

vara tillskrivna (ibid.). På detta sätt bidrar diskursteorin till att metodologiskt kartlägga den 

antagonism, alltså konflikt, presenterad i den teoretiska bakgrunden. Genom att se till hur 

konkurrerande ekvivalenskedjor skapas av alternativa diskurser kan man identifiera den 

obestämbara terräng och konflikt diskursen befinner sig i och artikulerar begreppen. 
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Antagonismer finner man alltså där diskurser möts och ställer motstridiga krav på 

teckens betydelse. Följaktligen så upplöses dessa antagonismer genom vad som kallas 

hegemoniska interventioner. En hegemonisk intervention är en slags undertryckning av andra 

möjliga betydelser. En hegemonisk intervention är alltså en intervention som lyckas fixera 

betydelsen hos tecknen tvärs över de konkurrerande diskurserna och skapa ett tillstånd där 

konflikten osynliggjorts, eller upplösts, och där det återigen är en enda diskurs som dominerar 

där det tidigare rådde konflikt (Jørgensen & Phillips 2000: 44).   

3.3 Den egna positionen och validitet 

Socialkonstruktionismen är grundad i premissen att vår verklighet är konstituerad av 

diskurser, vilket innebär att all framställning av kunskap är en representation bland andra 

möjliga representationer som skulle framställa världen på ett annat sätt (Jørgensen & Phillips 

2000: 29). Syftet med analysen är således att analysera hur förståelsen av vår verklighet 

skapas. Ambitionen är därför inte att exempelvis sortera i huruvida samer är ett urfolk eller en 

nationell minoritet eller vad staten egentligen menar när de säger att samer är en nationell 

minoritet - utan att se hur dessa konstrueras i materialet. Jag har fortsättningsvis insikt i att 

den socialkonstruktionistiska premissen innebär att min analys enbart utgör en tolkning bland 

flera andra möjliga tolkningar. Det är därför av stor vikt att tydligt redogöra för de teorier som 

använts och de diskursteoretiska regler som följts (2000: 154). Genom att jag grundligt 

redogjort för den teoretiska och metodologiska grund som föreligger analysen, samt den 

tillhörande uppsättningen av diskursanalytiska regler och verktyg, är studiens olika steg 

genomskinliga för läsaren att bedöma. I följande kapitel redogörs det för hur analysarbetet 

gått till och jag anger motiveringar för de slutledningar som görs. För att säkerställa hög 

transparens åskådliggör jag även kontinuerligt citat från det valda materialet, från såväl de 

statliga utredningarna som från remissvar och propositionen. På så sätt möjliggör jag för 

läsaren att förhålla sig till det använda materialet samt följa analysarbetet och de tolkningar 

som gjorts i analysen. 

Inom socialkonstruktionistisk forskning är det vidare väsentligt att främlinggöra sig 

inför det empiriska materialet i syfte att motverka den vedertagna förståelse av det som ska 

undersökas med avsikten att skapa möjlighet att avtäcka det som annars uppfattas som 

konventionellt (Jørgensen & Phillips 2000:30). Genom att bearbeta ett bestämt material i 
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förhållande till en bestämd teori främjas det nödvändiga främlinggörandet (Zienowski 2017). 

Min teoretiska grund och kontextkännedom fungerar vidare som ett hjälpmedel för att på 

bästa sätt förstå diskursen, genom att jag i mötet av materialet redan har insikt i hur diskurser 

skapar betydelse (Esaiasson et al. 2012: 20). I överensstämmelse med diskursteorins riktlinje 

har jag även gjort åtskilliga läsningar av materialet. Genom att närläsa och återbesöka 

materialet stimuleras reflexivitet inför det empiriska materialet (Timmermans & Tavory 

2012:180).  

I enlighet med postkolonialism så är det inför denna analys av stor betydelse att 

åskådliggöra min egen privilegierade position. Jag är icke-same och utan koppling till de 

norra markerna i Sverige. Jag är integrerad i det svenska storsamhällets dominans och 

idétradition. För att uppnå en så djupgående analys som möjligt har jag därför som avsikt att 

ständigt reflektera över min egen positionering inför materialet. Postkolonial teori har 

teoretiserat vikten av att motdiskurser och motberättelser som artikuleras utifrån en 

marginaliserad position lyfts fram (Bhambra 2009: 14). Detta har jag arbetat med genom att 

redogöra för konflikter samer upplevt i relation till svenska staten samt lyft de krav och 

intressen representanter för det samiska folket formulerat. I analysen har jag arbetat aktivt 

med att inkludera empiriskt direktmaterial från representanter för urfolket samer. Genom att 

betona samernas egna uttalanden i materialet vill jag säkerställa att samer syns som aktörer 

och medskapare i svensk politik, och motverka reproduceringen av samers förpassande till 

marginalen i den svenska politiken. 

Genomgående i studien har jag i mina egna formuleringar där jag benämnt samer som 

grupp valt att respektera samernas anspråk på att inte bli benämnda som minoritet, utan som 

urfolk. Det är med emfas jag vidare vill understryka att jag inte gör anspråk på att tala för det 

samiska urfolket, eller samiska individer, utan utgår från en vilja att analysera hur statens 

förda samepolitik inom minoritetspolitiken ser ut, vilka tankekonstruktioner den grundar sig 

på och vilka betydelsetillskrivningar den aktualiserar. 
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4 Material 

I detta kapitel presenteras det specifika urvalet och bakgrunden till valet av lagrevideringen av 

minoritetslagen (SFS 2009:724) som empiriskt material. Detta följs av en motivering över 

dess relevans för analysen. Jag har valt att analysera det fullständiga arbetet med 

lagrevideringen som innefattar dess kommittédirektiv:  

”En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk” (Dir. 2016:73), samt ett tilläggsdirektiv (Dir. 2017:64). 

Följt av de två statliga utredningar som utfördes utifrån de direktiven:  

”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60), samt  

”Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:88).  

Ytterligare har jag valt att analysera alla de remissvar som utformats av remissinstanser som 

utgörs av samiska representanter vilket innefattar yttranden av:  

Álgguogåhtie - Umesamer i samverkan 

Landspartiet Svenska Samer 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Sámiid Riikkasearvi (Svenska samernas riksförbund) 

Sáminuorra (Svenska samernas riksungdomsförbund) samt  

Vuovdega – Skogssamerna. 

Slutligen har jag analyserat propositionen som formats som resultat av alla dessa dokument:  

”En stärkt minoritetspolitik” (Prop. 2017/18:199).  

Propositionen ”En stärkt minoritetspolitik” (Prop. 2017/18:199) överlämnades av regeringen 

till riksdagen den 21 mars 2018. Propositionen behandlades i Konstitutionsutskottet och dess 

förslag bifölls. Detta innebar att dess förslag på lagändringar i lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft 1 januari 2019.  

         Vidgad kunskap och teoretiska tolkningar av diskurser inom den förda svenska politiken 

är av omfattande vikt i ett demokratiskt ideal. Att analysera vad för uppfattningar och idéer 
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som ligger till grund för den politik som utformas menar jag kan stärka människors 

förhållande till den folkvalda förda politiken med insikt och kunskap. Den svenska 

minoritetslagstiftningen (SFS 2009:724) innebär direkta konsekvenser i berörda människors 

liv, förutsättningar och möjligheter. Den minoritetslagskärpning (Prop. 2017/18:199) som nu 

har trätt i kraft menar jag är särskilt intressant med tanke på den konflikt som den föregåtts av. 

Då den nyligen bifallits är den av aktuell karaktär och därför ytterst relevant att analysera.  

Det var en proposition alla riksdagsledamöter oberoende partitillhörighet ställde sig 

positiva till, med reservation för Sverigedemokraternas följdmotion som innehöll 

formuleringen ”Sverigedemokraterna motsätter sig inte propositionen som helhet men hade 

valt att formulera sig annorlunda” (Mot. 2017/18:4104). På så sätt kan 

minoritetslagskärpningen tolkas peka mot vilken riktning Sverige går i politiken rörande 

samer i frågan, och inte anses bunden till enbart ett särskilt politiskt parti, politiker eller 

specifik händelse - utan som ett uttryck för en rådande svensk offentlig politisk diskurs. 

I det inledande skedet av arbetet hade jag tänkt att enbart använda mig av propositionen 

(Prop. 2017/18:199) som material för analysen. Jag insåg dock att detta enbart tog hänsyn till 

material författat av regeringen och den svenska statens drivna politik, och förbisåg de 

motstridande diskurser och andra röster som kommit till tals under lagarbetets gång. Att 

enbart se till propositionen hade reproducerat det stora narrativet och förskjutit det samiska 

motståndet bort från minoritetspolitiken ytterligare. Genom att istället se till hela det arbete 

som lett fram till lagen har jag utgått från en vilja att få inblick i hur de människor som direkt 

kommer att påverkas av lagen har fått ta del av arbetet och hur deras åsikter ser ut. Att se till 

de röster hos de som starkt påverkas av lagen bidrar till den bakgrund som ligger bakom 

arbetet: att demokratisera förståelsen för samers roll i minoritetspolitiken genom att lyfta fram 

mer synvinklar och uppfattningar än statens egna. 
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5 Analys & resultat 

Jag har identifierat två diskurser i materialet, vilka jag kallar för en ”statlig minoritetsdiskurs” 

respektive en ”samisk urfolksdiskurs”. Jag har valt dessa benämningar då den statliga 

minoritetsdiskursen uttrycks i det statliga materialet format av statliga representanter, och 

vidare privilegierar begreppet minoritet framför urfolk. Den samiska urfolksdiskursen tar sig 

uttryck i det material som är format av samiska representanter, partier och förbund samt 

vidare privilegierar begreppet urfolk.  

I detta kapitel presenterar jag de två identifierade diskurserna närmare, samt redogör för 

de skilda nodalpunkter de är utkristalliserade kring och dess betydelse för diskurserna. Vidare 

skildrar jag hur den samiska urfolksdiskursen genomtränger utredningen och för fram en 

oppositionell betydelsetillskrivning i materialet, och hur denna konflikt med den statliga 

minoritetsdiskursen tar sig uttryck. I beaktande av studiens begränsade längd presenteras 

enbart några exempel och citat bland flera av den text som ligger till grund för tolkningen som 

gjorts. Jag har valt ut de citat jag anser exemplifierar diskursen bäst.  

5.1 Två identifierade diskurser med skilda 
betydelsetillskrivningar 

I det valda materialet har jag identifierat två diskurser med skild betydelsetillskrivning. En 

diskurs, den statliga minoritetsdiskursen, premierar begreppet minoritet framför begreppet 

urfolk, men sätter dessa i en kompletterande relation till varandra. Den andra diskursen, den 

samiska urfolksdiskursen, premierar begreppet urfolk framför minoritet, samt sätter dessa 

begrepp i motsättning med varandra. De två diskurserna konstruerar på så sätt två olika 

subjektspositioner vilka de binder till samer. Dessa två positioner är oförenliga med varandra 

och står i konflikt - vilket speglar den konflikt jag identifierat i inledningen av denna uppsats 

och som jag velat undersöka. På detta sätt synliggörs konflikten i förarbetet till revideringen 

av minoritetslagen (SFS 2009:724), jag menar dock att den utsätts för ett försök av 

undertryckande från den statliga sidan där den samiska urfolkspolitiska diskursen åsidosätts i 

görandet av politik i propositionen och inte resulterar i officiella politiska åtgärder. Den 
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urfolkspolitiska diskursen menar jag därför är en motståndsdiskurs, då den är tydligt kritisk 

och försöker ändra på och utmana den rådande strukturella ordningen i minoritetspolitiken 

samt den subjektsposition den formar för samer. 

De två diskurserna fäktas om betydelsetillskrivningen i samma diskursiva domän. Man 

bör därför inte förstå dessa diskurser som två självständiga diskurser, utan i hög grad bundna 

till varandra och formade i relation till varandra. På detta sätt utgör de ett konfliktfält, vad 

Mouffe kallar agonism. De söker finna skilda politiska utfall och verkan; exempelvis syftar de 

till olika verkan gällande lagstiftning. Den ena diskursen är beroende av en förståelse av att 

samer är en nationell minoritet och ska ingå i minoritetspolitiken samt ha sina rättigheter 

definierade och utformade av den genom minoritetslagen (SFS 2009: 724). Den andra 

diskursen är konstruerad kring förståelsen av att samer är ett urfolk och ska innefattas av en 

separat urfolkslagstiftning. 

5.1.1 Den statliga minoritetsdiskursen 

Den diskurs i materialet jag valt att kalla den statliga minoritetsdiskursen kännetecknas av att 

begreppet urfolk nämns i mycket låg utsträckning, och när det väl nämns gör det detta i 

relation till begreppet minoritet. Vidare sätts dessa begrepp i en kompletterande relation, som 

en dikotomi där urfolk och minoritet utgör två separata delar av en helhet utan någon 

motsättning. Denna diskurs kännetecknas således av att den framställer samers position som 

en å ena sidan nationell minoritet och å andra sidan ett urfolk.  

”Genom beslutet 1999 är samiska folket inte bara erkänt av Sverige som 

urfolk utan även som nationell minoritet.” SOU 2017:60 (s. 62) 

”Samerna är ett urfolk i Sverige och samtidigt en nationell minoritet” 

Prop. 2017/18:199 (s. 29) 

 

Samers position i denna diskurs är dock konstruerad utifrån en ojämn fördelning mellan dessa 

begrepp, där minoritetsbegreppet gynnas framför urfolksbegreppet. Begreppet minoritet 

används i en avsevärt större utsträckning och samer kopplas på så sätt samman i större 

ekvivalenskedjor med fler betydelsebärande tecken utefter begreppet minoritet. Denna diskurs 

är som mest utpräglad i propositionen, där begreppet urfolk finns med under totalt två rubriker 

i propositionens sammanlagt 78 rubriker. Begreppet minoritet finns med på samtliga sidor i 
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propositionen. Diskursen försöker på så sätt fixera betydelsen hos samer som främst en 

nationell minoritet där deras position som urfolk snarare utgör en utfyllnad eller ett slags 

pålägg till deras huvudsakliga position som en svensk nationell minoritet. Första gången 

urfolk nämns i propositionen är detta i relation till FN:s deklaration UNDRIP om urfolks 

rättigheter.  

”FN:s generalförsamling har antagit en deklaration om minoriteters 

rättigheter […]. FN:s generalförsamling har även antagit en 

deklaration om urfolks rättigheter” Prop. 2017/18:199 (s.14) 

 
Vilket de i propositionen vidare påpekar: 

”[i]nte heller denna är juridiskt bindande för medlemsstaterna, men 

den kan vara vägledande” Prop. 2017/18:199 (ibid.) 

 

I samband med presentation av UNDRIP så presenteras aldrig dess relevans för sammanhanget, 

och inga tecken såsom exempelvis samer, urfolk i Sverige, svensk kolonialhistoria eller 

Sametinget finns med i presentationen av UNDRIP. På så sätt presenteras begreppet urfolk utan 

att sättas i en ekvivalenskedja bestående av tecken kopplade till samer. Inte heller presenteras 

det att det bor ett erkänt urfolk i Sverige som behandlas inom minoritetspolitiken. UNDRIP 

presenteras vidare direkt efter en presentation av FN:s deklaration för minoriteters rättigheter. 

På detta sätt binds de två typerna av deklarationerna till varandra och framställs som 

kompletterande till varandra och som tillhörande ett och samma politikområde. I det andra 

avsnittet där begreppet urfolk nämns i propositionen så är detta under rubriken ”Det samiska 

folket som nationell minoritet”: 

”Sedan Sverige ratificerade ramkonventionen och språkstadgan har 

samerna haft ställning både som urfolk och som nationell minoritet” 

Prop. 2017/18:199 (s.29) 

”Samerna är ett urfolk i Sverige och samtidigt en nationell minoritet.” 

Prop. 2017/18:199 (ibid.) 

 

Som tydligt framgår i rubriken, ”Det samiska folket som nationell minoritet”, förstås det 

samiska urfolket som en nationell minoritet i diskursen. Samers position som urfolk och folk 

nämns, men sätts direkt in i en relation till nationell minoritet. En kollektiv samisk identitet 
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framställs på så sätt som konstruerad utifrån och bestående av båda betydelsebärande tecken 

urfolk samt minoritet. På detta sätt får tecken som urfolk och folk enbart ta plats i diskursen i 

relation till att samer är en nationell minoritet eller utan att nämna samer. Således 

reproduceras en bild av samer som främst en nationell minoritet, där vikten av urfolk inte 

tillskrivs en betydande tyngd. Tecknen minoritet och urfolk binds ihop, och den samiska 

identiteten konstrueras i den statliga minoritetspolitiska diskursen utefter svensk nationell 

minoritet som nodalpunkt, där deras identitet som minoritet är det som blir navet för att förstå 

samer som grupp i den svenska politiken. Att samer är ett urfolk framställs således snarare 

som ett bihang till deras position som minoritet. Således binds urfolk ihop med att innebära en 

särställning som kompletterar positionen av nationell minoritet. Subjektsposition som formas 

blir en sorts ”minoritet med särställning”. Insidan hos begreppet svensk nationell minoritet 

innefattar urfolk, och gör urfolk till en sekundär position för samer.  

5.1.2 Den samiska urfolksdiskursen 

I kontrast till föregående presenterad diskurs, utvecklar sig en annan diskurs i materialet där 

begreppet urfolk framför minoritet utgör själva nodalpunkten för subjektspositionen same. I 

motsats till den föregående diskursens konstruktion av de två begreppen minoritet och urfolk 

som kompletterande element i harmonisk relation till varandra, sätter följande diskurs dessa 

begrepp i stark motsättning till varandra. Begreppet minoritet sätts i konflikt med betydelsen 

hos såväl urfolk som med betydelsen av samer. I denna diskurs privilegieras tecknet urfolk 

och används i hög utsträckning på ett repetitivt sätt, där tecknet samer inte används utan 

användningen av tecknet urfolk. 

“Samerna är ett folk och ett urfolk” Remissyttrande Landspartiet 

Svenska Samer (s.3) 

”[Det] är […] av största vikt att Sametinget […] tilldelas ökade resurser 

för att fördjupa och utveckla uppdraget i dialog med uppdragsgivaren, 

förvaltningsmyndigheter och urfolket samerna.” Remissyttrande 

Sametinget (s.12) 

”Sameskolstyrelsen har en specialkompetens vad gäller urfolket 

samerna och borde därför få uppdraget.” Remissyttrande 

Sameskolstyrelsen (s.3) 
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”Resursfördelningen inom Sveriges åtagande inom minoritetspolitik får 

inte vara missgynnande för urfolket samerna” Remissyttrande 

Sametinget (s.29) 

“Då det samiska folket är ett urfolk i enlighet med svensk lagstiftning 

riskerar benämningen nationell minoritet att långsiktigt skada samers 

juridiska ställning” Remissyttrande Sáminuorra (s.2) 

”Det svenska majoritetssamhället har än idag mycket bristfälliga 

kunskaper om samer som urfolk i Sverige [...].” Remissyttrande 

Sámiid Riikkasearvi (s.1) 

 

Det är ett tydligt sätt att försöka skifta minoritetsdiskursen mot en urfolksdiskurs; att frångå 

minoritetsbegreppet och framhäva urfolksbegreppet. Fortsättningsvis så framgår det tydligt i 

den samiska urfolksdiskursen att det talas om minoriteter å ena sidan, och urfolk å andra 

sidan. Ständigt görs det en gränsdragning som uppmärksammar om att de två olika begreppen 

utgör separata entiteter. Detta sätt att ständigt skilja de två begreppen, benämna samerna som 

urfolk och de resterande erkända svenska nationella minoriteterna som just minoriteter, drar 

upp en gränslinje mellan sig själva och begreppet minoritet. 

 
”SSR instämmer i [...] att ge den nya jämställdhetsmyndigheten i 

uppdrag att särskilt beakta de nationella minoriteterna och urfolket 

samernas levnadssituation.” Remissyttrande Sámiid Riikkasearvi (s.2) 

 

”Statsbidraget bör utökas för samtliga nationella minoriteter samt 

samerna.” Remissyttrande Vuovdega - Skogssamerna (s.2) 

 

“Däremot välkomnar vi undervisning [...] för övriga elever och barn så 

att de erhåller kulturell förståelse för de nationella minoritetsspråken 

och urfolksspråket samiska.” Remissyttrande Landspartiet Svenska 

Samer (s.1) 

 

”Om minoriteterna ska stärkas måste det också genomsyra 

styrdokument i förskolan och skolan så att minoritetseleverna och 

urfolket samerna, får en likvärdig utbildning som är baserad på t ex en 

samisk grund.” Remissyttrande Sameskolstyrelsen (s.3) 
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”För att same- och minoritetspolitik ska upplevas trovärdig är det av 

största vikt att Sametinget även framöver är ansvarig […]” 

Remissyttrande Sametinget (s.12) 

 

Skiljelinjen mellan minoritet och urfolk fungerar i denna diskurs förstärkande för den samiska 

subjektspositionen, där betydelsen hos urfolk konstrueras i en tydlig motsatsrelation till 

minoritet och de övriga erkända nationella minoriteterna. Således skapas en kollektiv 

identitet; ett politiskt vi som står i kontrast till ett politiskt dem. I denna diskurs utgör 

minoritet på så sätt den konstitutiva utsidan som diskursen kontrasterar sig mot. 

5.2 Diskursernas skilda nodalpunkter 

De två diskurserna är konstruerade kring två skilda nodalpunkter vilka är bundna till två olika 

sätt att se på statens roll. Den statliga minoritetsdiskursen centrerar kring nodalpunkten 

egenmakt och den samiska urfolksdiskursen är utkristalliserad från idén om 

självbestämmande. 

Det är utifrån idén om egenmakt som den statliga minoritetsdiskursen beskriver syftet 

med de minoritetspolitiska insatserna. Tanken är att minoriteterna, som individer, ska kunna 

ha likvärdiga förutsättningar som majoritetsbefolkningen att kunna forma sin egen framtid. 

Idén om egenmakt är vidare något man tänker sig att staten, i form av minoritetslagen, kan 

uppfylla, bevilja och stärka.  

”En stärkt efterlevnad av de nationella minoriteternas rättigheter 

kommer att förbättra fler individers levnadsvillkor, stärka deras 

egenmakt och förmåga att bidra till samhället samt öka deltagandet i 

olika samhällsprocesser.” Prop. 2017/18:199 (s.80) 

”Regeringen bedömer att systematik, långsiktighet och de nationella 

minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer i det fortsatta arbetet” Prop. 

2017/18:199 (s.24) 

”Därtill är de nationella minoriteternas egenmakt (verktyg och 

förutsättningar att forma sin egen framtid) ett avgörande fundament 

som hela politikområdet ska vila på” Prop. 2017/18:199 (s.22) 
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På så sätt förstår staten sig själv i relationen till minoriteter som en god paternalistisk kraft 

som skapar förutsättningar för språkrevitalisering, en fungerande överföring av kultur mellan 

generationer inom minoritetsgrupperna och att det kan ”förbättra fler individers 

levnadsvillkor” (Prop. 2017/18:199: 80).  

“Självbestämmanderätten för det samiska folket är något som måste 

lyftas och respekteras” Remissyttrande Landspartiet Svenska Samer 

(s.4) 

“I egenskap av urfolk har samerna också rätt till självbestämmande” 

Remissyttrande Sametinget (s.3) 

Den samiska urfolksdiskursen har ingen relation till tecknet egenmakt och använder sig inte 

av begreppet som annars är framträdande i den statliga minoritetsdiskursen. Istället är 

urfolksdiskursen utkristalliserad utifrån idén om självbestämmande. Självbestämmande 

kopplas i diskursen till samer som grupp och folk. På så sätt får självbestämmande en särskild 

betydelse: inte som den enskildes självbestämmande av en slags individuell självständighet - 

istället fylls begreppet självbestämmande med en betydelse av ett eget bestämmande som folk.  

Den minoritetspolitiska diskursen är således utformad från en nodalpunkt av egenmakt 

som belyser individens makt över sig själv, medan urfolksdiskursen formas utifrån 

nodalpunkten självbestämmande som refererar till en kollektiv makt över den egna gruppen. 

Den begreppsliga skillnaden är därför av innebörd då de står i betydelsefull kontrast. 

Egenmakt besitter betydelsen av att vara i stånd att förfara över sig själv och sin egen 

identitet, kunna uttrycka och hävda den man är och praktisera sin identitet - medan 

självbestämmande i den samiska urfolksdiskursen refererar till ett kollektivt förfarande, en 

kollektiv identitet med en tillhörande kollektiv makt och rätt. 

Denna nodalpunkt av kollektivt självbestämmande menar jag vidare belyser 

urfolksdiskursens kontrasterande framställning och förståelse av staten. Kollektivt 

självbestämmande bygger på autonomi: folkets rätt att själva bestämma sin politiska status 

och erhålla en egen territoriell autonomi som kan stå i konflikt med just statens suveränitet 

och statens totala territoriella integritet. Den samiska urfolksdiskursen är på så sätt 

utkristalliserad kring en vilja av att som urfolk kunna inneha stärkt rätt i form av folkrätt och 

stärka den egna agensen, genom att minska statens handlingsutrymme i relation till samer. 

Detta är ett motiv som inte tar sig uttryck i den statliga minoritetsdiskursen. Även om man 

uttrycker att man vill stärka minoriteternas agens tänker man sig inte att man måste göra detta 
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på bekostnad av att minska sin egen, alltså den statliga, agensen utan snarare tvärtom: genom 

att bygga på och utvidga den. 

Vidare uttrycks självbestämmande i den samiska urfolksdiskursen med betydelsen av att 

samer själva ska bestämma över frågor som berör dem som samer. Detta i sig står i fullständig 

konflikt med den svenska minoritetspolitiken-och lagen (SFS 2009:724), då den svenska 

staten genom minoritetslagen (SFS 2009:724) bestämmer över frågor som berör samer som 

samer. De två diskurserna uttrycker således två skilda syner på staten. 

”Sametingets styrelse har inkommit med flera skrivelser till regeringen 

om samerna som nationell minoritet (dnr Ku2015/02099/DISK, 

Ku2015/02787/DISK m.fl.). I skrivelserna anger Sametinget att samer 

inte längre bör ses som en nationell minoritet i Sverige, utan endast 

som urfolk […]. Regeringen tar i detta lagstiftningsärende inte ställning 

till Sametingets ståndpunkt […]. Självidentifikation och rätten till 

egenmakt är centrala delar av minoritetspolitiken […]. Regeringen 

avser därför att fortsätta beredningen av frågan med utgångspunkt i 

Sametingets ståndpunkt, och det faktum att rätten till egenmakt och 

självidentifikation är centrala pelare för politikområdet”  

Prop. 2017/18:199 (s.29-30) 

På detta sätt försöker propositionen skriva in den samiska motståndsdiskursen i sin egen 

diskursiva ekvivalenskedja och betydelsebärande tecken, genom att koppla samman samernas 

krav med just egenmakt som är den statliga minoritetsdiskursens egen nodalpunkt som den 

samiska urfolksdiskursen inte har någon relation till. På detta sätt försöker man undergräva 

urfolksdiskursens ekvivalenskedja, genom att koppla samman samernas krav med deras egen 

individualistiska rättsdiskurs och motverka en mångtydighet genom att själva inte använda 

den urfolkspolitiska diskursens begrepp om självbestämmande.  

5.3 Konflikten - ett samiskt motstånd genomtränger 
utredningen  

I detta avsnitt presenteras det hur det ser ut när dessa diskurser som är redogjorda för i 

ovanstående avsnitt möts i materialet, och hur detta möte av diskurserna speglar den 

bakgrundskonflikt jag presenterat i inledningen av denna uppsats. Jag redogör för hur 
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urfolksdiskursen som formulerats i de samiska remissvaren utmanar den statliga 

minoritetsdiskursen i utredningarna och synliggörs i utredningarna - men utsätts för 

bortträngning i propositionen i fördel för den statliga minoritetsdiskursen. 

”Det av riksdagen antagna målet för politikområdet är att ge skydd för 

de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande 

samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.” 

Dir. 2016:73 (s.2) 

I kommittédirektivet som föranledde de två utredningarna och slutligen propositionen var den 

rådande konflikten gällande samers position i minoritetspolitiken osynlig. Kommittédirektivet 

gav inte utredningen direktiv om att ta hänsyn till samernas krav på att inte kallas minoritet, 

eller undersöka deras status som nationell minoritet. Att samer är ett urfolk och på så sätt 

skiljer sig från de andra minoriteterna är inget som nämns, och därför framstår det inte heller 

som relevant för utredningen och den vilja att förbättra minoritetspolitiken som 

kommittédirektivet uttrycker. Det är på så sätt tydligt att regeringen i sitt direktiv och i sin idé 

om att föra en förbättrad minoritetspolitik inte ser detta avhängigt samers anspråk att enbart 

benämnas som urfolk och begäran att bli frånsagt status som svensk nationell minoritet. Trots 

att direktivet inte ger i uppdrag att ta hänsyn till samernas uttryckta anspråk på att inte 

benämnas som nationell minoritet framträder dock den beskrivna bakgrundskonflikten i 

utredningarna. När utredarna formulerar sig i kapitel 2 ”Uppdraget och dess genomförande” 

skriver de: 

”Utredningen har inte heller haft i uppdrag att överväga om nu 

erkända grupper och språk ska benämnas på annat sätt än i dag.” 

SOU 2017:60 (s.37) 

Detta försätter samers anspråk på att inte benämnas som minoritet utanför utredningen, och 

kan förstås som en fortsättning av kommittédirektivets ovilja att ta hänsyn till konflikten i 

utredningen. Jag menar att det ändock är en diskursiv brytning som sker. I kommittédirektivet 

är samers anspråk helt osynlig, medan i utredningen måste utredarna förhålla sig till samers 

anspråk - även om de inte behöver utreda den. Det tyder på att det existerar en medvetenhet 

om att det föreligger en pågående konflikt, men som man valt att förbigå. Det belyser hur 

samers anspråk ej genomgått en avpolitisering, utan befinner sig i spektrumet av politiska 

valmöjligheter. Det pekar på det kontingenta i diskursen - att utredningens riktning är 

beroende av val och beslut, där vissa saker prioriteras och andra väljs bort. På så sätt är det 
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samiska anspråket något man hade kunnat välja att utreda, göra politik av och prioritera, men 

som man väljer att placera utanför diskursen och det politiska utfallet.  

Vidare är det första man möter uttryckt av representanter för samer som grupp i 

materialet följande: 

”Sametingets politiska del har inte varit representerad. Företrädare 

har förklarat att Sametinget inte vill vara delaktigt i en översyn där inte 

samernas ställning som urfolk behandlas” SOU 2017:60 (s.40) 

Sametinget har alltså vägrat vara med i utredningens arbete som referensgrupp. På så sätt har 

de vägrat agera som företrädare för samer i en utredning som sätter in dem i en position av att 

vara nationell minoritet. Det första i utredningen som är uttryckt av samiska representanter är 

därmed ett aktivt avståndstagande från att skrivas in i den rådande statliga minoritetsdiskursen 

och underordna sig minoritetsdiskursens ekvivalenskedja som binder ihop samer med att vara 

en minoritet. Detta ställningstagande synliggör att det föreligger en konflikt och att 

Sametinget vill utmana den statliga minoritetsdiskursen. Sametinget positionerar sig på så sätt 

i opposition mot såväl att vara en nationell minoritet som mot statliga representanter. Detta 

tydliggör hur de förstår den minoritetspolitiska diskurs jag presenterat, som en statlig diskurs 

som står i motsättning till en samisk diskurs. 

Då Sametinget vägrade att delta som referensgrupp för utredningen så gjorde 

Sáminuorra (Svenska Samers Riksungdomsförbund) detta istället. I deras remissvar uttrycks 

dock samma typ av motståndsdiskurs som uttryckt av Sametinget: 

”Då Sametinget avstod från deltagande vill vi inledningsvis meddela 

vår avsikt med deltagandet i referensgruppen. Sáminuorra anser att 

urfolkets rätt till språk, kultur och inflytande […] ska regleras i särskild 

lag och att samerna ej ska ingå i begreppet nationell minoritet […]. Vi 

ser emellertid att utredningsdirektivet borde anmodat utredaren att 

särskilt beakta samernas status som urfolk i förhållande till lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk.” Remissyttrande 

Sáminuorra (s.1) 

På så sätt använder samiska representanter möjligheten till remissvar att stärka sin diskursiva 

makt. 
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”Företrädare för samerna har på senare tid uttalat att man enbart ser 

sig som urfolk och inte som nationell minoritet i Sverige, och att en 

samisk språklag borde utgå ifrån detta. ” SOU 2017:60 (s.62) 

I den första utredningen synliggörs det samiska motståndet vidare på detta sätt. Det ges inga 

förslag på hur man ska behandla detta i utredningen, eller att det innebär några konsekvenser 

för minoritetspolitiken. Det görs inte heller några ansatser att ta hänsyn till samernas egen syn 

på sig själva och därför inte kalla samer för minoritet i utredningen. På så sätt görs det inte 

politik av samers krav i utredningen, men kravet är synligt och har genom det politiserats. 

Vidare, genomtränger det samiska motståndet diskursen på ett tydligt sätt i den andra utförda 

utredningen genom att utredarna inkluderat ett avsnitt om urfolkspolitik: 

”Bedömning: Urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär. Att 

koppla frågor rörande urfolk till minoritetspolitiken eller minoritetslagen 

kan medföra en olycklig sammanblandning av minoritetspolitik och 

urfolkspolitik” SOU 2017:88 (s.190) 

”Europarådets nationella minoritetskonventioner, dvs. språkstadgan 

och ramkonventionen, å ena sidan och ILO:s konvention nr 169 å 

andra sidan handlar om helt olika företeelser. Den nationella 

minoritetspolitiken och därmed minoritetslagen bör således inte i 

några sammanhang kopplas till frågor som rör grupper som urfolk, då 

detta skulle medföra en olycklig sammanblandning av minoritetspolitik 

och urfolkspolitik” SOU 2017:88 (ibid.) 

För de samiska representanterna är det centralt att föra fram sin status som urfolk i 

minoritetspolitiken, medan utredningen vill förpassa begreppet urfolk till en urfolkspolitik. 

Att utredningen tar upp ILO konventionen 169 om urfolks rättigheter och talar om en 

urfolkspolitik, menar jag tyder på hur utredningen måste förhålla sig till den urfolkspolitiska 

diskursen och i syfte att vinna dominans åt minoritetsdiskursen försöker förpassa 

urfolksdiskursen bort från minoritetspolitiken - där de samiska representanterna lyckats trycka 

dit den. Det påvisar att staten är medveten om samernas krav på att ratificera ILO 169, och att 

det är en konflikt de måste förhålla sig till - även om de inte ratificerar konventionen. Genom 

att framställa urfolk och positionens tillhörande begrepp och rättigheter, såsom ILO 169, som 

obehörig i minoritetspolitiken kan man kringgå den samiska kritiken, även om kritiken 

fortfarande syns. Utredningen säger att det är viktigt att hålla isär minoritetspolitiken och 
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urfolkspolitiken, men tar alltså inte tag i att dessa två blandas för samer som lever dess 

verkligheter simultant. Jag menar att det kan tolkas som ett verktyg för att rättfärdiga att man 

utestänger den samiska urfolksdiskursen från minoritetspolitiken. Det tyder på att utredningen 

är pressad av den urfolkspolitiska diskursens påtryckning, att den måste ta i samers 

artikulerade motstånd av att minoritet och urfolk inte kan vara förenade. Man vill dock inte 

göra detta på bekostnad av att undergräva den egna minoritetspolitiska diskursen och 

betydelsetillskrivningen av samer som exempelvis en minoritet med särställning eller som 

såväl ett erkänt urfolk som nationell minoritet. 

Om än den urfolkspolitiska diskursen tar plats och genomtränger den dominerande 

minoritetsdiskursen i utredningarna, så är det samiska motståndet knappt synligt i 

propositionen. I det officiella material som lämnas fram som proposition och som ligger till 

grund för lagrevideringen är alltså den statliga minoritetsdiskursen dominerande. Det är en 

kontrasterande skillnad, då den samiska urfolksdiskursen syns tydligt i remissvaren samt 

påverkar utredningarna men skjuts undan i den resulterande propositionen “En stärkt 

minoritetspolitik” (Prop. 2017/18:199). Den samiska urfolksdiskursen utgör således inte 

utfallet av politiken. På detta sätt är den samiska urfolksdiskursen förpassad till diskursiva 

fältet och något man i propositionen vill undvika ska undergräva den egna diskursen och 

betydelsebildningen. Genom att i propositionen exkludera den samiska urfolksdiskursen, och 

inte släppa in begreppet urfolk i någon betydelsefull mening eller mängd, kan man motverka 

glidning av den svenska minoritetspolitikens betydelse och förskjuta den konkurrerande 

samiska ekvivalenskedjan till den konstitutiva utsidan. 
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6 Sammanfattning & slutsats 

Utifrån den diskursteoretiska begreppsapparaten kan vi förstå arbetet med lagrevideringen 

över Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som en kamp om 

betydelsetillskrivning inom minoritetspolitiken gällande samernas plats i den. Jag har 

identifierat två skilda diskurser som vill olika saker; de vill strukturera upp betydelsen hos vår 

värld på skilda sätt och dessa sätt står i konflikt med varandra. Dessa två diskurser bygger 

dels på olika uppfattningar om exempelvis statens och samers roll i minoritetspolitiken, och 

de syftar även till att uppnå skilda resultat.  

Jag har valt att kalla de två identifierade diskurserna för den statliga minoritetsdiskursen 

och den samiska urfolksdiskursen då jag anser att dessa beteckningar väl beskriver vilka 

politiska subjekt de två diskurserna tillhör, samt deras centrala teman. Den statliga 

minoritetsdiskursen är utkristalliserad utifrån en individrättslig konfiguration, där man vill 

binda samman samer, minoritet och urfolk i harmoni med en minoritetspolitik som grundar 

sig i individuella rättigheter och egenmakt. Den samiska urfolksdiskursen konstrueras i 

kontrast till den statliga minoritetsdiskursen; den vill framställa en motsättning mellan 

minoritet och urfolk, samt binda samer som ett kollektiv till urfolk och självbestämmande.   

Jag tolkar den samiska urfolksdiskursen som en motståndsdiskurs, då samiska 

representanter arbetat aktivt med att uppvisa ett diskursivt motstånd till passas in i den 

minoritetspolitiska diskursens begreppsvärld. Exempelvis har Sametinget vägrat att delta i 

arbetet med lagrevideringen då deras krav att enbart benämnas som urfolk inte beaktas, och 

samtliga samiska remissvar har uttryckt en motvilja att innefattas under minoritetsbegreppet. 

Man kan på så sätt förstå det som synliggörs i mitt undersökta material att den samiska 

motståndsdiskurs jag identifierat kämpar med att öppna upp begreppen minoritet, urfolk och 

samer och dess relation till varandra samt hejda statens möjlighet till att fixera deras betydelse 

inom den minoritetspolitiska diskursen. Begreppen urfolk och minoritet är således flytande 

signifikanter där deras betydelse inte kan förstås som entydig eller enhetlig. Det pågår en 

kamp om att fixera dess betydelse och relation till varandra, och till samer.  

Den statliga minoritetsdiskursen försöker vinna hegemoni och fixering för sin betydelse 

av urfolk och minoritet genom att utestänga den konflikt och betydelsekamp som framträder i 
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utredningarna och remissvaren från själva propositionen. På detta sätt står dessa diskurser i ett 

antagonistiskt förhållande då de aktivt försöker undergräva varandra, och utmanar varandras 

betydelse och begreppsvärld. Den samiska urfolksdiskursen demonstrerar således 

kontingensen inom den svenska minoritetspolitiken, genom att framställa en alternativ 

möjlighet till hur vi ska förstå begreppen minoritet och urfolk samt deras relation till varandra 

och till samer. 

Jag förstår arbetet inför lagrevideringen genom Mouffes begreppsapparat om det 

politiska och politik. Jag menar att utredningarna och remissvaren utgör det politiska; en 

horisont fylld med olika betydelsetillskrivningar där samernas motstånd tar plats och 

artikulerar betydelsen hos minoritet. Propositionen förstår jag som politik; det som faktiskt 

blir det politiska utfallet. Det är den statliga minoritetsdiskursen som får ta plats i 

propositionen och utgör det underlag som det görs politik av. Det är den statliga 

minoritetsdiskursen som avgjorde vilka faktiska rättigheter som samer innehar efter 

lagrevideringen, samt att dessa då formulerats utefter de minoritetspolitiska 

individrättigheterna och undgår urfolksdiskursens kollektiva rättigheter. Den samiska 

urfolksdiskursen finns dock i det politiska; det samiska motståndet syns och samiska 

representanter har en politisk plattform i form av exempelvis remissvar och Sametinget som 

politiskt organ utifrån vilka de formar sin opposition. Det har alltså inte uppstått ett 

postpolitiskt tillstånd där samernas alternativa betydelsetillskrivningar är undertryckta och 

utsatta för hegemonisk intervention. Samiska representanters röst har genomgående i 

materialet synts och format ett organiserat motstånd som kontinuerligt utmanar den rådande 

betydelsen inom minoritetspolitiken.   

Jag anser att det är av stor vikt att belysa denna motståndskamp och lyfta fram det 

alternativ till betydelsetillskrivning som den samiska urfolksdiskursen konstruerar. Genom att 

synliggöra de röster som utsätts för marginalisering och kritiserar maktens positionering av 

dem i ett utanförskap, kan vi förstärka möjligheterna för dessa människor att utöva makten att 

själva definiera och formulera sin egen identitet, och motverka en strukturell underordning. 

Med detta blottläggande av arbetet med lagrevideringen av Lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (SFS 2009:724) önskar jag ha åskådliggjort de samiska rösterna av motstånd, 

och således undvikit reproduceringen av att åsidosätta dessa intressen och undertryckandet av 

den samiska oppositionen gällande deras position och status i svensk minoritetspolitik. 
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