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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Syftet med studien var att undersöka hur skillnader mellan den samiska minoriteten och den 

svenska majoriteten är diskursivt konstruerade i nyhetstexterna som publicerades i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och Östersunds-Posten i maj 

och oktober 1970 respektive 2010. En teoretisk utgångspunkt var att etniska skillnader är 

socialt konstruerade, samt att medier utgör en inflytelserik arena för dessa konstruktioner.  

I studien kombinerades kvantitativ innehållsanalys, som inbegrep en tematisk analysdel, 

och transitivitetsanalys, vilka inordnades i ett kritiskt diskursanalytiskt ramverk. Den 

kvantitativa undersökningen omfattade 187 nyhetstexter, som handlar om samer och/eller 

samiska frågor. Utifrån detta material valdes tre texter från varje år ut för en analys av hur 

samer representeras i relation till svenskar i termer av deltagare och processer på satsnivå.  

Resultaten visade att skillnader mellan samer och svenskar konstrueras i nyhetstexterna 

från både 1970 och 2010 genom att samer är underordnade svenskar sett till antal 

textaktörer, huvudpersoner och röster, men även i form av att samer är tilldelade mindre 

tongivande och aktiva lingvistiska deltagarroller i de närstuderade texterna. Samer 

framträder därtill främst i nyhetstexter, vars huvudsakliga teman behandlar problem eller 

konflikter. Sammantaget representeras samer i flera avseenden som Andra: ”de” skildras 

inte på samma villkor som ”vi”, och det är inom ”våra”, den svenska majoritetens, 

referensramar som definitionerna formuleras. Studien indikerade vidare att 

representationerna till viss del reproducerar maktförhållanden mellan den svenska 

majoriteten och den samiska minoriteten som existerar i samhället.  

 
 
 
Nyckelord: Samer, minoritet, nyhetsjournalistik, konstruktion av skillnad, kritisk 

diskursanalys 
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1. INLEDNING 
Samerna har under lång tid kämpat för sina rättigheter, en kamp som bl.a. har tagit sig 

uttryck i folkgruppens ansträngningar att slå vakt om förutsättningarna för dess traditionella 

näringar, att bevara sitt språk och sin kultur, samt att få ökat självbestämmande (Olofsson 

2004:135). I ljuset av de sociopolitiska och juridiska utmaningar som samerna har ställts 

inför, och som är högst aktuella i dag – inte minst i fråga om markrättigheter – har kampen 

om och för samisk identitet på flera sätt präglats av tydliga spänningar. Detta manifesteras 

t.ex. genom att konstruktioner av samisk identitet, samt skillnader mellan samer och andra 

svenskar, inte enbart aktualiserar frågor om tillhörighet, utan även frågor om makt och 

inflytande (jfr Pietikäinen 2000:13). Samtidigt finns det inte enbart en samisk identitet. 

Giftermål, utbildning och geografisk spridning är bara tre exempel på faktorer, som har 

bidragit till att olika samiska identiteter har uppstått (Amft 2000:193).  

Medierna utgör i dag en av de mest inflytelserika arenorna för konstruktioner av 

identiteter och skillnader, och är en av de främsta källorna till opinioner och uppfattningar 

om vår omvärld. I detta sammanhang har nyhetsjournalistik en särskilt central position: 

nyhetsmedier har beskrivningsmakt att representera (eller ignorera) människor på specifika 

sätt, utifrån särskilda perspektiv och tolkningsramar, vilket inverkar på sociala relationer, 

kunskaper och värderingar (Fairclough 1995a:55, 201, Hall 1997a:3, van Dijk 2000:36). 

Att skapa och markera skillnad mellan sig själv och andra, mellan olika grupper, är på 

samma gång nödvändigt och farligt. En känsla av likhet och samhörighet är en viktig 

byggsten för alla identiteter, däribland etniska identiteter. Men att definiera sig själv är 

också att definiera andra. Identitetsskapande kan således aktualisera tekniker för att 

inkludera och exkludera, tillhöra och inte tillhöra (Hall 1996:4, Woodward 1997:46 f.).  

Ett återkommande tema i internationell forskning om medierepresentationer av etniska 

minoriteter är att minoritetsgrupper ofta är marginaliserade och presenterade på mindre 

balanserade sätt jämfört med majoritetsgrupper (se t.ex. van Dijk 1991, Cottle 2000). 

Nordisk forskning har främst undersökt hur medier har rapporterat om icke-europeiska 

invandrare och flyktingar, medan studier av hur inhemska minoriteter, 

ursprungsbefolkningar, har framställts i stort sett saknas. Merja Ellefsons (2007) 

avhandling, som behandlar förhållanden på 1930-talet, är den enda publicerade studie som 

har undersökt hur svenska nyhetsmedier har skildrat samer. Mot bakgrund av det syftar 

uppsatsen till att bidra med ny kunskap om hur svenska nyhetstidningar representerar den 

samiska minoriteten i relation till den svenska majoriteten, med tonvikt på hur skillnader 

mellan samer och svenskar är diskursivt konstruerade i nyhetstexter.  
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1. 1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen undersöker hur svenska dagstidningar skildrar och konstruerar kunskap om 

samer. Syftet med studien är att analysera och beskriva hur skillnader mellan den samiska 

minoriteten och den svenska majoriteten är diskursivt konstruerade i nyhetstexterna som 

publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och 

Östersunds-Posten i maj och oktober 1970 respektive 2010. Studiens övergripande 

frågeställningar är: 

 
• Hur representeras den samiska minoriteten i relation till den svenska majoriteten i 

tidningarnas nyhetstexter med avseende på huvudsakliga teman, textaktörer, röster och 

maktförhållanden?  

• På vilket sätt bidrar dessa inslag till att diskursivt konstruera skillnader mellan samer 

och andra svenskar? 

• Förekommer likheter och/eller skillnader i nyhetstidningarnas framställningar mellan 

de undersökta perioderna? Om så är fallet: hur är de synliga i texterna? 

På ett teoretiskt plan ses etnisk skillnad som en social konstruktion, snarare än som något 

av naturen givet: att konstruera/definiera skillnad är, enligt denna utgångspunkt, centralt för 

varje form av identitet och grupptillhörighet. Sett ur det perspektivet avser studien att även 

försöka finna en förståelse för om och hur journalistiska berättarmönster bidrar till att 

representera samer som Andra i texterna och inför läsaren. 

I undersökningen kombineras kvantitativ innehållsanalys, som innehåller en tematisk 

analysdel, samt transitivitetsanalys, vilka har integrerats i ett kritiskt diskursanalytiskt 

ramverk. Valet av årtal, 1970 och 2010, möjliggör dels analyser av journalistiska texter 

från/om två på flera sätt skilda perioder i samisk och svensk samtidshistoria, dels 

jämförelser över tid under en händelserik period, där 2010 indikerar aktuella förhållanden. 

Med utgångspunkt i de representationer som uppträder i nyhetstexterna avser studien att 

rikta fokus mot vilken betydelse journalistiska praktiker och val har haft för hur 

nyhetstidningarna har konstruerat representationer av samer.  

 

1. 2 Disposition 
Detta inledande kapitel avslutas med en historisk kontextualisering. Kapitel 2 behandlar 

studiens teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning om hur medier representerat samer 

och etniska minoriteter, samt teorier och tidigare forskning om identitet, skillnad, 
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annangörande, diskurs och journalistiska praktiker. Kapitel 3 redovisar valda metoder och 

material. I kapitel 4 och 5 presenteras studiens kvantitativa analyser, vilket följs av en 

jämförande sammanfattning i kapitel 6. Kapitel 7 och 8 närstuderar utvalda nyhetstexter på 

satsnivå. Analyserna sammanfattas sedan i kapitel 9. I det avslutande kapitlet diskuteras de 

centrala mönster som uppträder i materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 
1. 3 Från lappar till minoritet: historisk kontextualisering 
Samerna är en etnisk och språklig minoritet, ett folk, som lever i Sverige, Finland och 

Norge, samt på Kolahalvön i Ryssland. Exakt hur många samer som bor i Sverige är svårt 

att slå fast. De uppskattningar som har gjorts varierar mellan cirka 17 000 och närmare 

40 000, beroende på hur man har räknat (se t.ex. Lundmark 1998, Green 2009). Andelen 

samer som arbetar inom renskötsel är dock relativt liten; cirka 2 000 av samerna i Sverige 

är ekonomiskt beroende av rennäringen (Lundmark 1998:11). Renskötsel har en lång 

historia i Sverige, men den nomadiserande renskötseln – som ofta associeras med det 

samiska – utvecklades först under 1600-talet till den ledande näringsformen bland samerna 

i den svenska lappmarken. Tidigare hade samerna levt i fångstsamhällen och främst försörjt 

sig på fiske, jakt och jordbruk, samt till viss del renskötsel. Bland de traditionella samiska 

näringarna räknas renskötsel, fiske, jakt och hantverk (Kvist 1989:9).  

Framemot sekelskiftet 1800 tog den svenska nybyggeskolonisationen fart på allvar. I takt 

med att antalet nybyggare ökade under 1800-talet uppstod konflikter mellan nybyggare och 

samer (Kvist 1989:113 f., Kjellström 2000:287). Vid denna tid definierade staten, inte 

minst i rennäringslagen 1886, samer som renskötande nomader – en föreställning som var 

utbredd under stora delar av 1900-talet (Mörkenstam 1999:107 f.). Samepolitiken som 

utvecklades från 1880 och framåt hade tydliga rasideologiska drag. I början på 1900-talet 

infördes en ny linje, som innebar att politikerna försökte minimera samernas kontakt med 

”civilisationen”. Följden av ”lapp skall vara lapp”-politiken, som hade rasistiska drag, blev 

att samer påverkades negativt inom en rad olika områden, t.ex. skolpolitiken, 

bostadspolitiken och i fråga om markrättigheter (Lundmark 2002:168 f., Green 2009:50). 

Vid detta historiska skede bedrev även Statens rasbiologiska institut sin verksamhet, som 

präglades av idéer om att ”undermåliga element” inom den ”svenska folkstammen” skulle 

hindras från att fortplanta sig (Lundmark 1998:90). Samtidigt började samer alltmer att 

organisera sig politiskt, men det skulle dröja till 1950 innan samerna fick en 

riksorganisation i Svenska samernas riksförbund (SSR) (Lundmark 1998:124).  
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Den moderna samhällsutbyggnaden med vägar och järnvägar, storskaligt skogsbruk, 

gruvnäring och vattenkraft, som ägde rum under 1900-talets andra hälft, ledde till 

ansträngningar för renskötande samer, och strider uppstod mellan samebyar och markägare 

(Hagsgård 2003:122, Olofsson 2004:135).  

Perioden mellan 1970 och 2010, som är av intresse i denna undersökning, är på flera vis 

en händelserik tid ur samiskt perspektiv. I likhet med många andra ursprungsbefolkningar 

hade samerna upplevt ett kulturellt och politiskt uppsving på 1960- och 1970-talet, och 

deras kulturella och politiska status fortsatte sakta att stärkas, vilket delvis tog sig uttryck 

1977 när Sveriges riksdag erkände samernas status som urfolk (Sjölin 1981:235, Green 

2009:62). Med rennäringslagen, som trädde i kraft 1971, avskaffades lappväsendet – som 

hade styrt de renskötande samernas liv i nästan ett sekel. Nu talade lagstiftaren inte längre 

om ”lapp”, utan same blev i stället norm. Dessutom fick samebyarna en ny, mer 

självstyrande roll (Amft 2000:80 f., Green 2009:65).  

På 1980-talet växte föreställningen att samer är en grupp, med en egen kultur och 

gruppidentitet, sig allt starkare och rennäringen ansågs inom svensk politik inte längre vara 

den enda samiska kulturbäraren. Samtidigt kom flera händelser att direkt/indirekt påverka 

stora delar av den samiska befolkningen. Det välkända Skattefjällsmålet, som handlade om 

markrättigheter, avslutades t.ex. 1981 med att Högsta domstolen i huvudsak dömde till de 

berörda samernas nackdel. Fem år senare orsakade därtill radioaktivt nedfall från 

Tjernobylolyckan ekonomiska problem för många renskötare (Lundmark 1998:128).  

Rennäringslagen reviderades 1993. Efter lagändringen blev samerna som folkgrupp 

bärare av renskötselrätten. Ingen skulle längre uteslutas från den. I praktiken medförde 

revideringen dock inga större förändringar: för att få bedriva renskötsel var man tvungen att 

vara medlem i en sameby, vilket de allra flesta samer inte var (Amft 2000:92). Samma år 

inrättades Sametinget, som både är ett folkvalt organ och en statlig myndighet. 

Tillsammans med rennäringslagen 1971 illustrerade och bidrog etableringen av Sametinget 

till att den ”moderna samepolitiken” inrättades. Det var först nu som föreställningen om 

samer som minoritetsgrupp institutionaliserades och distinktionen mellan olika kategorier 

av samer upplöstes (Mörkenstam 1999:224−229). Samernas inflytande fortsatte förvisso att 

vara begränsat, och staten definierade fortfarande vilka som kunde och inte kunde ställa 

krav på särrättigheter, men politiken var likväl mer modernt och demokratiskt formulerad 

än tidigare (Mörkenstam 1999:119, 225). Samernas juridiska status reglerades ytterligare i 

december 1999, när Sveriges riksdag beslutade att erkänna fem befolkningsgrupper, 

däribland samerna, som nationella minoriteter. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
2. 1 Tidigare forskning: etniska minoriteter i nyheterna 
Det finns olika former av etniska minoriteter, vilka kännetecknas av stabila etniska, 

språkliga, religiösa eller kulturella grunddrag. Däribland diasporaminoriteter (t.ex. judar 

och romer), minoriteter som bor i egna regioner inom stater, samt ursprungsminoriteter, 

t.ex. samer, som lever inom nationalstater och vars land har koloniserats av andra nationer. 

De senaste femtio åren har invandrade grupper i Sverige därtill alltmer kommit att kallas 

minoriteter (Camauër 2005:30 ff.). I juridisk mening har samernas status förändrats i 

omgångar mellan och efter nedslagsåren: riksdagen erkände samernas status som urfolk 

1977, nationell minoritet 1999 och folk i november 2010.1 I denna studie används termen 

minoritet för att belysa att samerna är en inhemsk befolkningsgrupp, som inte utgör den 

största folkgruppen i Sverige (jfr Camauër 2005:30 f.). 

Mediers representationer av etniska minoriteter har undersökts i stor utsträckning de 

senaste 30 åren (se t.ex. Hartmann & Husband 1974, Wodak 1996, Hultén 2006). Samtidigt 

som spridningen är tämligen påtaglig vad gäller metodologi och teoretiska ramverk visar ett 

stort antal undersökningar på en slående samstämmighet i resultaten. Ett flertal studier 

illustrerar hur dagliga aktiviteter och frågor som är viktiga för minoriteter sällan behandlas i 

nyhetsjournalistiken. Medlemmar av minoritetsgrupper citeras inte heller i samma 

utsträckning som personer i majoritetsgrupper: de får inte tolka, beskriva eller sammanfatta 

skeenden i lika hög grad som majoritetsmedlemmar – särskilt inte i jämförelse med s.k. 

elitkällor (t.ex. myndighetspersoner och politiker). En rad undersökningar visar därtill att 

rapporteringar om etniska minoriteter ofta är stereotypa och negativa. Etniska minoriteter 

förknippas många gånger med våld och brott, och beskrivs ofta i termer av hot, problem 

och/eller som något avvikande (van Dijk 1991, 2000, Löwander 1997, Allan 1999, Cottle 

2000, Tufte 2003, Hultén 2006). Nordisk forskning inom detta fält har huvudsakligen 

fokuserat på hur medier har representerat icke-europeiska invandrare och flyktingar. En av 

de mer omfattande undersökningarna är Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen – tre 

studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004). Brune betonar 

att mediernas skildringar bidrar till att upprätta gränser mellan ”vi” och ”dem”, ”svenskar” 

och ”invandrare”. Orsaken till dessa gestaltningar har, enligt Brune, till stor del sin grund i 

mediernas vanemässiga tekniker och tolkningsrepertoar. Journalistikens arbetssätt och 
                                                
1 Det finns flera juridiska skillnader mellan termerna urfolk, minoritet och folk. Enkelt uttryckt har folk 
politiska rättigheter och ett urfolk kulturella rättigheter. Ett folk har vidare större rätt till självbestämmande än 
en minoritet. Se t.ex. Prop. 2009/10:80 s. 190, samt Partapuoli (2010).  
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formkrav bidrar således till att låsa fast invandraren, göra den ”begreppslig”, bl.a. genom 

schabloner och vokabulär (Brune 2004:342 f., 309 ff.).  

Antalet studier som har haft nyhetsmediers skildringar av samer under lupp är däremot 

mycket begränsat. Sari Pietikäinen (2000, 2003), Sari Pietikäinen & Jaana Hujanen (2003), 

Eli Skogerbø (2003), samt Charles Peterson (2003) är några av de få forskare, som har 

studerat hur samer har representerats i nordiska nyhetsmedier. Sari Pietikäinen (2000) visar 

hur samer i stor utsträckning var osynliga, röstlösa och passiva i undersökningsmaterialet, 

som utgjordes av nyhetstexter om samer i tidningen Helsingin Sanomat 1985−1993. I 

stället var det främst majoritetsmedlemmar som agerade och talade. Studien visar också att 

samer, sett till antal texter, var i medieskugga. Likväl beskrevs samer i viss grad som 

politiskt aktiva, i färd med att försvara sina rättigheter (Pietikäinen 2000:274−276).  

En av Pietikäinens slutsatser är att journalistiska praktiker bidrar till att polarisera etniska 

representationer, vilket medför att samer marginaliseras. Enligt Pietikäinen genomgår den 

samiska identiteten prövningar och utmaningar, vilket delvis tar sig uttryck i hur samer 

representeras i nyhetsdiskurs (Pietikäinen 2000:274−276, se även 2003:603−605). 

Eli Skogerbøs (2003) undersökning av hur 19 norska tidningar representerade samer 

under två veckor 1999 visar i huvudsak liknande mönster. Studien synliggör hur de 

undersökta medierna till stor del skildrade samer på negativa, stereotypa sätt. Skogerbø 

framhåller att nyheter om samer inte prioriterades om de inte kunde tolkas in i ett 

konfliktperspektiv, där motsättningar mellan ”vi” och ”de”, samer och norrmän, kunde 

reproduceras (Skogerbø 2003:373, 395). 

Om mediers skildringar av samer är ett eftersatt forskningsfält i Norden, förefaller 

svenska nyhetsmediers representationer av samer, grovt uttryckt, vara obruten mark inom 

journalistikforskningen. Den enda publicerade forskning som finns om ämnet är Merja 

Ellefsons (2007) avhandling, som är avgränsad till 1930-talet. Ellefson beskriver hur 

Dagens Nyheter, Social-Demokraten, Stockholms-Tidningen och Svenska Dagbladet inte 

prioriterade nyheter om samer. När samer väl var föremål för tidningarnas uppmärksamhet 

skildrades de med hjälp av motsatsparet samer (minoritet) och svenskar (majoritet), ett 

motsatspar som baserades på en maktrelation, en underliggande hierarki. De som förde 

talan och agerade var framför allt representanter för olika myndigheter. Samer framställdes 

i stället som offer, som var oförmögna att själva lösa sina problem. Dessutom 

genomsyrades tidningarnas berättelser om samer till stor del av en föreställning om att 
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samer endast var renskötare, medan de icke renägande samerna blev en sorts icke-personer 

(Ellefson 2007:143−151).  

För närvarande bedriver doktoranden Anna Lill Ledman vid Umeå universitet forskning 

om hur samiska kvinnor har skildrats i svenska tidningar och tidskrifter under perioden 

1966−2006. Ledmans forskning är dock endast inriktad på hur specifikt kvinnor har 

beskrivits. Därutöver behandlar ett antal studentuppsatser hur samer har framställts i 

svenska medier. Gemensamma nämnare i dessa studiers resultat är att samer ofta har 

beskrivits stereotypt och i konfliktorienterade sammanhang (se t.ex. Idivuoma 1998, 

Rönnqvist 2008). Dessa uppsatser har dock tämligen snäva fokus, i så måtto att de t.ex. 

endast fokuserar på rubriker eller nyhetsinnehåll som publicerats ett särskilt år.  

 

2. 2 De olika människorna: identitet, etnicitet och skillnad 

Begreppet identitet har flera betydelser och funktioner, och kan vara svårt att ringa in och 

definiera. En central utgångspunkt i denna studie är att identitet och etnicitet betraktas som 

sociala konstruktioner, som aldrig är enhetliga eller färdiga.2 Studien anlägger således ett 

icke-essentialistiskt perspektiv som – till skillnad från ett essentialistiskt synsätt – utgår 

ifrån att identiteter är multipla, flytande och ständigt föremål för förändring och 

omvandling (Butler 1988:519, Grossberg 1996:89, Hall 1996:4 f., Woodward 1997:12).  

Teorier om representationer av de(n) Andra är tongivande i postkoloniala studier. 

Termen Andra används samtidigt till viss del på varierande sätt inom olika forskningsfält. 

Jag knyter i den här studien an till Stuart Halls (1996, 1997b) terminologi, där begreppet är 

kopplat till identitetsskapande. Ett centralt initialläge i Halls arbete är att ”vår” identitet 

endast blir synlig när den definieras i relation till något annat, som skiljer sig från ”oss” 

(Hall 1997b:234 f.). Hall (1996:4 ff.) framhåller att identiteter konstrueras med hjälp av 

skillnad. Identiteter markerar vår likhet med människor som innehar samma position (t.ex. 

nationalitet, etnicitet, kön och klass), samtidigt som de betonar skillnaden till människor 

som har andra positioner, som är annorlunda. 

Identiteter konstrueras, enligt Hall, således genom – inte utanför – skillnad (Hall 1996:4, 

se även Grossberg 1996:93, Woodward 1997:29). Skillnad kan dock vara både positiv och 

negativ. Hall (1997b:234) betonar att en känsla av exklusivitet, samhörighet och likhet är 

en viktig del av alla identiteter. Likväl kan skillnad marginalisera dem som definieras som 

                                                
2 Detta betyder inte att etnicitet enbart betraktas som en social konstruktion. Naturliga (t.ex. biologiska) 
faktum som kan spela in förnekas inte. Likväl sätter begreppet människans (aktiva) roll i fokus, hennes kultur, 
hennes möjlighet att skapa, definiera och/eller påverka ett förhållande (Woodward 1997:13).  
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de Andra: “[I]t is threatening, a site of danger, of negative feelings, of splitting, hostility 

and aggression towards the ‘Other’” (Hall 1997b:238).  

När identiteter definieras av skillnad gentemot vad de inte är sker detta i stor utsträckning 

i form av motsatspar som t.ex. man/kvinna, vit/svart och normal/avvikande (Hall 

1997b:236, Woodward 1997:10, 38). Kathryn Woodward (1997) framhåller att denna form 

av klassificering i regel är direkt relaterad till den sociala ordningen i samhället. 

Följaktligen framträder ofta den ena sidan i motsatsparet i en dominerande roll, vilket 

synliggör olika former av maktförhållanden: vit/svart, män/kvinnor, maskulin/feminin, 

överklass/underklass, svensk/icke-svensk (Woodward 1997: 29−36, se även Hall 

1997b:235, Fiske 2000:65).  

Etniska identiteter består till stor del av hur de representeras. Representation är, enkelt 

uttryckt, produktionen av mening genom språk (Hall 1996:4, 1997a:28). I moderna 

samhällen utgör nyhetsmedier tongivande offentliga sfärer, institutioner vars 

representationer av t.ex. människor, kultur och samhällsliv bidrar till konstruktioner av 

identiteter och skillnader: hur människor ser på sig själva, sin egen identitet och andras, 

samt förbindelser mellan ”oss” och ”dem” (Fairclough 1995a:55, 201, Hall 1997a:3, van 

Dijk 2000:36). Nyhetsmediernas beskrivningsmakt, som till stor del baseras på deras 

sanningsanspråk, spelar en särskilt viktig roll vid rapportering om etniska minoriteter, inte 

minst med tanke på att många majoritetsmedlemmar ofta har få alternativa dagliga källor 

till information om minoriteter (van Dijk 1988a:200, 2000:36 f.). Som Simon Cottle 

uttrycker det:  

 
The media occupy a key site and perform a crucial role in the public representation of unequal 
social relations and the play of cultural power. It is in and through representations, for 
example, that members of the media audience are variously invited to construct a sense of who 
“we” are in relation to who “we” are not (Cottle 2000:2). 

 
Representationer aktualiserar således inte enbart frågor om maktrelationer mellan de som 

representeras, utan också frågor om maktförhållanden mellan de som beskriver och de som 

beskrivs (Hultén 2006:49). Edward Saids inflytelserika verk Orientalism från 1978 riktar 

ljus mot det maktförhållande, den struktur, som möjliggör och reglerar hur västerländska 

intressen studerar, övervakar, styr och exploaterar ”icke-västerländska” samhällen. Said 

betonar att de Andra skapas i omedelbart förhållande till ”oss” – ett förhållande som präglas 

av föreställningen att ”vi” västerlänningar är överlägsna icke-västerlänningar (Said 

1978:199 f., 1981:xvi).  
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En möjlig invändning i detta skede är att ifrågasätta rimligheten i att applicera ett 

postkolonialt perspektiv på svenska nyhetstexter. Emellertid är det tydligt att relationen 

mellan majoritetssamhället och samerna har haft koloniala karaktärsdrag sett ur ett 

historiskt perspektiv (Lundmark 2008:244−246). 

Identitet och skillnad blir en tydlig fråga om makt när en grupp försöker att realisera sin 

identitet i politisk form (du Gay 1996:302). I samernas kamp för politisk och kulturell 

överlevnad manifesteras maktfrågor inte minst i form av fördelningen av resurser mellan 

samer och staten, samt de utmaningar som samiska näringar och kulturella uttryck står inför 

(Pietikäinen 2000:22, Claesson 2003:27−36). Samiska identiteter är, i likhet med andra 

identiteter, föremål för förhandlingar. I detta sammanhang är relationen mellan 

majoritetssamhället och samerna central. Tidigare forskning visar hur svenska institutioner 

genom lagstiftning och andra åtgärder under 1900-talet på flera sätt definierade vad samer 

och samiskhet var. Således fick renskötande samer under början och mitten av 1900-talet i 

huvudsak representera samer i den svenska samepolitiska diskursen, medan icke 

renskötande samer till stor del exkluderades. Samtidigt hade samiska kvinnor en 

underordnad position både i egenskap av etnicitet och kön (Mörkenstam 1999:145 f., Amft 

2000:190 f.).  

 
2. 2. 1 Annangörande, särbehandling och mentala distanser 

Annangörande (”othering”) handlar om att konstruera en mental distans mellan sig själv 

och de Andra. Kristina Boréus (2006a:410) betonar att negativ presentation av Andra är en 

form av diskursiv diskriminering, som kan ta sig uttryck på tre sätt: genom hur en grupp 

beskrivs, refererande till en kategori, samt association. Andra former av diskursiv 

diskriminering är, enligt Boréus, förslag till negativ särbehandling/beskrivningar som 

normaliserar negativ särbehandling, utestängande från diskursen, t.ex. att vissa personers 

röster konsekvent stängs ute, samt diskriminerande objektifiering, t.ex. att personer 

beskrivs som om de inte hade egna tankar, behov och önskningar (Boréus 2006a:410). 

Även om denna uppsats inte primärt studerar förekomst av diskriminering ringar Boréus 

indelning in flera viktiga aspekter. Annangörande kan, enligt den definition som används i 

denna studie, t.ex. yttra sig genom att individer som representeras som de Andra inte ges 

möjlighet att framträda med egen röst och/eller att tolka det skeende som de förekommer i 

(Brune 2004:50, Boréus 2006b:447). Vidare kan annangörande visa sig genom att de Andra 

negligeras, att de kontinuerligt framställs i negativa sammanhang (Brune 2004:50 f.), att de 

beskrivs som passiva, eller i generaliserande, stereotypa eller på annat sätt exkluderande 
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ordalag (Fowler 1991:92−94, Dyer 1997:12, Hall 1997b:257 f.).3 Oavsett hur 

annangörandet manifesteras förutsätter det, som skisserats ovan, ett slags 

motsatsförhållande, där handlingar och egenskaper som ”vi” tillskriver ”dem” är 

främmande för ”oss” (Brune 1998:29, 2004:28 f.).  

 

2. 3 Diskursteori 
Diskursbegreppet används på skilda sätt inom olika kunskapsfält. I denna undersökning 

kombineras två betydelser: den ena är hämtad från poststrukturalistisk social teori och den 

andra har sitt ursprung i sociolingvistiken. I detta avsnitt presenteras dessa betydelser, samt 

kopplingen dem emellan.  

Michel Foucault använder diskursbegreppet för att beteckna en kedja av uttalanden, som 

skapar ett språk för att tala om och representera kunskap om ett specifikt ämne vid ett 

specifikt tillfälle. Grovt sett syftar diskurs på kunskapsproduktion genom språk och praktik 

(Hall 1997a:44). Mer precist kan en diskurs, enligt Foucaults definition, beskrivas som ett 

system av ämnesbundna utsagor inom en institutionell sfär, ett slags regelsystem, som 

legitimerar vissa utsagor och kunskaper, som ger dem auktoritet, medan andra stängs ute: 

”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst 

och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst” (Foucault 1993:7).  

Den sociolingvistiska definitionen syftar i sin tur på diskurs som social interaktion, dvs. 

människors kollektiva användning av språk. Enkelt uttryckt kan diskurs i detta 

sammanhang beskrivas som samtal. När flera personer pratar med varandra kan själva 

språkanvändningen – händelsen – betraktas som diskurs (Fairclough 1995a:18, Berglez 

2000:200).   

Nyhetstidningar konstruerar kunskap om människor och skeenden i världen. De sorterar, 

konstruerar och presenterar (delar av) verkligheten för (tänkta) publiker utifrån särskilda 

regler, konventioner och rutiner, vilka reglerar redaktionernas journalistiska praktiker, deras 

val och värderingar. Nyhetstidningarna har ett särskilt sätt att behandla verkligheten, som 

tar sig uttryck i deras språkanvändning. Givetvis finns det skillnader mellan tidningar, men 

nyhetspressen kan likväl betraktas som en form av institution, vars språkanvändning skiljer 

sig från t.ex. akademiska fackspråk (van Dijk 1988b:1). Sett ur det perspektivet förefaller 

förbindelsen mellan och tillämpningen av de två definitionerna av diskursbegreppet 

fruktbar.  
                                                
3 Annangörande kan givetvis ta sig uttryck på betydligt fler sätt. För fler och mer detaljerade exempel, se t.ex. 
Brune (2004:48−52) och Boréus (2006b:442 ff.). 
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När definitionerna sammanförs avser diskurs således dels – som i språkstudier – social 

aktion och interaktion, människors gemensamma användning av språk, dels – som i 

Foucaults arbete – en social konstruktion av verkligheten, en form av kunskap (Fairclough 

1995a:18). Med andra ord syftar begreppet på språkanvändning som en form av social 

praktik, som både är socialt konstituerande/formande och socialt formad (Fairclough 

1995a:54 f., 1995b:7).  

Därtill använder jag, i likhet med Norman Fairclough, till viss del även termen diskurs 

för att beteckna särskilda diskurser i form av språkanvändning när en social praktik 

representeras från en specifik utgångspunkt (t.ex. en samepolitisk diskurs) (Fairclough 

1995b:135).  

Fairclough (1995a:57−62) betonar att det är av stor vikt att anlägga ett tredimensionellt 

perspektiv på diskurs: text, diskurspraktik och sociokulturell praktik. Textdimensionen 

inkluderar skrivet och talat språk, diskurspraktik inbegriper hur texter produceras och 

distribueras, och sociokulturell praktik syftar på den kommunikativa händelsens (”textens”) 

kontext, t.ex. ekonomiska, kulturella och politiska aspekter. Inspirerad av Fairclough avser 

jag att analysera språkanvändning i nyhetstexter och sammanfoga analysen med en 

diskussion om vad resultaten säger om journalistiska praktiker, samt hur skillnader är 

konstruerade i förhållande till maktrelationer i samhället.4  

 

2. 4 Journalistiska praktiker, konventioner och villkor 
Mellan undersökningsperioderna 1970 och 2010 förändrades mycket inom mediesektorn. 

Framväxten av ny teknik, webbjournalistik, nya ekonomiska villkor, ökad 

ägarkoncentration, ökade produktionskrav, flerkanalspublicering och multikompetens är 

bara några faktorer som illustrerar denna utveckling (Deuze 2008:205, 200, Nygren 

2008:267 ff.). Men trots förändringarna är de grundläggande likheterna mellan perioderna 

påtagliga. I denna del diskuteras några centrala aspekter av journalistiska praktiker och 

villkor 1970 och 2010, som är kopplade till mediers sätt att konstruera representationer av 

individer och grupper.5  

I undersökningar av vilka teman, personer och röster medier väljer att prioritera i sina 

rapporteringar aktualiseras de värderingar som redaktionerna baserar sina val på. Fastän 

nyhetsvärderingskriterier långt ifrån alltid är explicit formulerade på redaktionerna är de 

                                                
4 Tillämpningen av Faircloughs tre dimensioner i denna studie diskuteras mer utförligt i avsnitt 3. 1. 
5 I framställningen behandlas inte de två nedslagsåren separat. Anledningen är att likheterna mellan åren vad 
gäller de övergripande aspekter som är av intresse i denna undersökning är tydliga.  
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likväl helt avgörande för hur journalister väljer, sorterar och prioriterar vad som blir en 

nyhet och hur det ska presenteras (Tuchman 1978:46, Cottle 2000:21, Harcup 2007:52 f.). 

Johan Galtung & Mari Holmboe-Ruge formulerade i en klassisk studie av utrikesnyheter 

i norska tidningar 1965, The Structure of Foreign News, tolv aspekter som avgör 

sannolikheten för att en händelse ska attrahera mediernas intresse. Fyra av faktorerna – som 

är av särskilt intresse i denna studie – är utmärkande för västerländer: referens till något 

negativt, referens till elitpersoner, referens till elitnationer, samt referens till personer 

(Galtung & Holmboe-Ruge 1965:70 f.). Oaktat det faktum att nyhetsvärderingskriterier kan 

variera över tid och mellan medier, förefaller dessa värderingar i huvudsak vara tämligen 

konstanta sett över tid, samt likartade inom inrikes- och utrikesjournalistiken (Allan 

1999:72−74). 

Journalistikens diskursiva praktik formas i relation till externa faktorer, däribland 

ekonomiska, politiska och sociala aspekter (Fairclough 1995a:42, 62). För att överleva och 

utvecklas på en starkt konkurrensorienterad marknad måste nyhetstidningar, generellt sett, 

försöka attrahera så många läsare som möjligt för att intressera annonsörer (Tuchman 

1978:16 f., 212, McQuail 1992:84, Cottle 2000:19 f.). Stuart Allan (1999:79) framhåller att 

medier till stor del planerar nyhetsarbetet utifrån föreställningar om vad publiken vill ha, 

samt verksamheternas ekonomiska och teknologiska ramar. De ekonomiska faktorerna 

påverkar, enligt Allan, således i ett vidare perspektiv till viss del vilka ämnen som 

behandlas, vilka personer och organisationer som skildras, samt vilka källor som medierna 

använder (Allan 1999:79 f.).  

Ett stort antal studier understryker att politiker, företagsledare, myndighetspersoner och 

andra makthavare dominerar i medieflödet jämfört med andra människor (se t.ex. Tuchman 

1978:21−23, van Dijk 1988b:120, Herman & Chomsky 1994:18 f.). Enligt Allan beror 

denna dominans till stor del på att journalister ständigt behöver lättillgängliga och 

”nyhetsmässiga” källor för att på kort tid kunna värdera, paketera och berätta om (ofta 

komplexa) sammanhang. Följden blir att resursrika och organiserade källor, som t.ex. 

anordnar presskonferenser, skickar pressmeddelanden eller har kontaktpersoner, ofta har 

större chans att bli citerade i medierna (Allan 1999:88). De officiella källornas inflytande 

baseras dock inte endast på tillgänglighetsaspekter. En central faktor är vilken social status, 

trovärdighet och makt medierna anser att den aktuella aktören besitter (Tuchman 1978:133, 

Herman & Chomsky 1994:31). Teun A van Dijk (1988b) betonar att de journalistiska 

praktikerna således medför att politiska och sociala eliter ofta får definiera och tolka de 

skeenden som skildras. 
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The routines of news production thus reproduce social structure by their special selection of 
and attention for the organizations, institutions, and persons that meet these requirements. […] 
Social prominence and power of elite actors and their events are reproduced and confirmed by 
the press (van Dijk 1988b:120). 

 
Mediernas redaktionella processer regleras, som skisserats ovan, i regel av snäva tidsramar. 

På liknande sätt påverkar mediernas format, deras mallar, hur verkligheten konstrueras i 

nyhetsdiskurs. Roger Fowler (1991) understryker att medier ofta presenterar världen och 

dess invånare i form av kategorier, snarare än unika individer. Journalistiken hanterar och 

begripliggör världen genom att kategorisera fenomen, däribland människor, bl.a. med hjälp 

av ordval. Om en kategori eller typ är extremt förenklad och avhumaniserad övergår typen i 

stället till att vara en stereotyp (Fowler 1991:92).  

I likhet med Fowler betonar Jaap van Ginneken (1998:159) att mediernas berättelser styrs 

av särskilda ramar. Det begränsade publiceringsutrymmet och de limitativa tidsramarna 

medför ofta att journalisterna hänvisar till information, som redan finns tillgänglig för 

läsarna, genom att använda vissa ord och etiketter som kan framkalla existerande 

stereotyper.  

I denna undersökning aktualiseras flera aspekter av journalistiska praktiker. Med hjälp av 

tidigare forskning riktar studien fokus mot nyhetstidningarnas praktiker utifrån de 

representationer av samer som framträder i de undersökta texterna. Rent konkret handlar 

det således om bl.a. vilka teman som dominerar i rapporteringarna, vilka textaktörer som 

agerar och talar i texterna, samt hur individer och grupper beskrivs i form av etikettering 

(ordval) och grammatiska presentationsformer.  
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3. MATERIAL OCH METODER 
3. 1 Metodologisk utgångspunkt: kritisk diskursanalys 
Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är diskursanalytisk. Kritisk 

diskursanalys (CDA) erbjuder goda möjligheter att analysera hur etniska identiteter 

representeras och konstrueras i nyhetstexter (Fairclough 1995a:125). Kritiska 

diskursanalyser fokuserar ofta på relationen mellan makt och språk – hur språkbruk formas 

av maktförhållanden och ideologier, men även hur olika grupper missgynnas av de 

språkliga utsagorna (Fairclough 1995b:18, van Dijk 2003:87, Philo 2007:176). Faircloughs 

modell där diskursbegreppet ses som tredimensionellt – text, diskurspraktik och 

sociokulturell praktik – är central inom CDA (Fairclough 1995a:57, 1995b:98).6 Likväl är 

det vanligt att forskare, däribland Fairclough själv, väljer att göra analyser på en eller två av 

nivåerna (Fairclough 1995a:62).7 Jag har valt att förena en kvantitativ analys, som avser att 

ge en övergripande bild av förekomsten av röster, textaktörer och etikettering (ordval), en 

tematisk analys, som syftar till att kartlägga huvudsakliga teman i rapporteringarna, samt en 

transitivitetsanalys inriktad på hur samer och svenskar representeras i termer av deltagare 

och processer. På ett konkret plan fokuserar analyserna således på textnivån. Men för att 

kunna förstå och koppla resultaten till den sociala verkligheten infogas teorier och tidigare 

forskning som behandlar aktuell diskurspraktik och sociokulturell praktik.  

 
3. 2 Material 

Materialet i denna undersökning utgörs av 187 nyhetstexter som publicerades i Aftonbladet 

(AB) (socialdemokratisk, Stockholm), Dagens Nyheter (DN) (oberoende liberal, 

Stockholm), Norrländska Socialdemokraten (NSD) (socialdemokratisk, Luleå) och 

Östersunds-Posten (ÖP) (liberal 1970, centerpartistisk 2010, Östersund) under 1970 och 

2010. Dessa nyhetstidningar har valts ut eftersom de antingen är inflytelserika sett till 

antalet läsare (AB, DN) eller dominanta i områden där det traditionellt sett bor många samer 

(NSD, ÖP) (Amft 2000:11−13).8 Dessutom representerar tidningarna olika kategorier – 

                                                
6 Modellen presenteras ovan i avsnitt 2. 3. 
7 Philo (2007:175 ff.) kritiserar Fairclough och van Dijk, och hävdar att diskursanalyser som är textbaserade 
har problem att synliggöra (bl.a.) ursprunget till konkurrerande diskurser och hur de relaterar till olika sociala 
intressen, samt vad texterna faktiskt betyder för olika publiker. 
8 Dagens Nyheter var landets största morgontidning sett till antalet läsare både 1970 och 2010. Första halvåret 
1970 var Dagens Nyheters medelnettoupplaga 436 896 på vardagar, medan Svenska Dagbladet hade en 
upplaga på 162 440. Både Östersunds-Posten och Norrländska Socialdemokraten var också större än sina 
konkurrenter sett till upplaga. Aftonbladet hade i sin tur en större upplaga än Expressen 2010. Däremot hade 
Expressen en större upplaga än Aftonbladet 1970. Tidningsstatistik AB (1970) TS-tidningen Nr 3 1970-08-15, 
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morgontidning/kvällstidning, storstadspress/landsortspress – vilket möjliggör intressanta 

jämförelser mellan olika former av nyhetstidningar. Urvalet täcker därtill olika 

mediekoncerner och ägare: AB ägdes 1970 i huvudsak av LO, medan den norska 

mediekoncernen Schibsted var huvudägare 2010. DN ingick under båda åren i 

Bonniersfären. NSD ägdes 1970 av A-pressen, innan tidningen 2007 köptes av Norrbotten 

Media. ÖP:s ägare utgjordes i sin tur 1970 av privata jämtländska köpmän. Tidningen ägs 

sedan 2005 av Mittmedia (Hadenius & Weibull 1978, NE på nätet).  

De valda åren markerar på flera sätt två skilda skeden i samiskt och svenskt samhällsliv, 

och möjliggör komparationer över tid under en händelserik period: samerna fick t.ex. 

urfolksstatus 1977, Högsta domstolen tog 1981 beslut i det omfattande Skattefjällsmålet, 

och på 1980-talet växte föreställningen att samer är en grupp, med en egen kultur och 

identitet, sig allt starkare (Lundmark 1998:127 f., Mörkenstam 1999:191, 226). Under 

perioden inrättades också den ”moderna samepolitiken”. Trots att samernas inflytande 

fortsatte att vara kringskuret, var det först i slutet av 1900-talet som idén om samer som 

minoritetsgrupp institutionaliserades, och distinktionen mellan olika grupper av samer 

löstes upp (Mörkenstam 1999:224−229). Samer började även spela en allt viktigare roll i 

det politiska livet, medan deras rättigheter ifrågasattes från flera håll (Green 2009:63).  

I denna undersökning studeras nyhetstexter – nyhetsartiklar, notiser, reportage, 

featureartiklar, analyser och faktarutor – som publicerades i tidningarna i maj och oktober 

respektive år. Hösten är en intensiv period inom renskötseln, med rovdjursjakt och slakt, 

medan våren är en lugnare period (SOU 2005:116 s.177). Ett initialt antagande var att ett 

urval, som omfattar en månad på våren och en på hösten, skulle fånga en bred spridning i 

materialet sett till teman.  

Ett centralt kriterium för att en text skulle inkluderas i studien var att den explicit (helt 

eller delvis) handlar om samer och/eller samiska frågor, vilket uttryckligen ska framgå i 

form av teman och/eller textaktörer. Samtliga texter är analyserade på mikrofilm, med 

undantag av de utvalda nyhetsartiklarna som ingår i transitivitetsanalysdelen. De gjorde jag 

utskrifter av. Eftersom uppsatsen belyser hur journalistiska praktiker och val har bidragit 

till hur nyhetstexter konstruerat representationer av samer inbegriper undersökningen inte 

opinionsmaterial (t.ex. debattartiklar, insändare och ledare). Sport- och utrikesnyheter är 

inte heller inkluderade. Jag läste tidningarna i sin helhet, från början till slut (förutom de 

                                                                                                                                               
samt Tidningsstatistik AB (2011) TS-tidningen Nr 1 2011-02-25. Anledningen varför Aftonbladet valdes 
framför Expressen är främst att urvalet på så sätt inkluderar fler mediekoncerner (både Dagens Nyheter och 
Expressen ägs av Bonniersfären). 
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avdelningar som inte ingår i studien, t.ex. sportsidor), men analyserade enbart texter som 

mötte uppsatsens syfte och definitioner (se bilaga 1 för preciseringar och instruktioner)..   

Till transitivitetsanalysen valdes sex nyhetstexter, tre från respektive nedslagsår.  I 

urvalsprocessen var studiens frågeställningar, samt resultaten i den kvantitativa 

undersökningen, vägledande. Min ambition var att välja texter som – så långt det var 

möjligt – var representativa för rapporteringarna. I valet av nyhetstexter har särskild vikt 

fästs vid att texternas texttyper och tematiska inriktningar harmonierar med de typer och 

huvudteman, som var vanligast under respektive period. Ett viktigt kriterium var därtill att 

både samer och svenskar (personer och/eller myndigheter/organisationer) var 

representerade i texterna, samt att texterna berättade något om hur samer representeras i 

relation till svenskar, såväl som hur grammatiska och journalistiska val bidrar till 

konstruktionen av dessa representationer. En text från vardera nyhetstidning och år ingår i 

analysen, med undantag för Aftonbladet. I detta fall var urvalet litet, och de texter som 

publicerades uppfyllde inte nämnda kriterier. Därför gjorde jag bedömningen att en analys 

av dessa texter varken skulle vara givande eller motiverad. 

 

3. 3 Kvantitativ innehållsanalys 
Många forskare och studenter har tidigare använt kvantitativa analyser inom ramen för 

kritiska diskursanalyser och/eller studier av hur medier representerar etniska minoriteter (se 

t.ex. Roosvall 2005, Philo 2007). Kvantitativa innehållsanalyser anses ofta vara användbara 

i kombination med andra former av textanalyser: när kvalitativa analyser ger detaljerade 

beskrivningar av språkanvändning möjliggör kvantitativa analyser viktiga överblickar över 

textinnehåll (Fairclough 1995a:105). Syftet med kvantitativa innehållsanalyser är att hitta 

samband, mönster och/eller strukturer som är representativa för materialet, alternativt att 

testa hypoteser (Østbye et al 2004:157). Denis McQuail (1992:157) framhåller att mångfald 

i medier kan räknas i termer av vilka sociala grupper som ges tillträde i mediernas 

berättelser. Sett ur det perspektivet kan kvantitativa innehållsanalyser således delvis 

demaskera mediers representationer av minoriteter med fokus på aspekter av (o)balans, 

tillträde och inflytande. 

I studien analyseras dels antal texter och texttyper, dels vilka textaktörer som 

förekommer, vilka som får uttala sig (direkt/indirekt anföring), vilka ord som beskriver 

samer och svenskar, vilka textaktörer, grupper och sociala enheter som framträder först i 

nyhetstexterna, samt vilka som är texternas huvudpersoner, dvs. den personliga textaktör 
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som är mest framträdande i en text i form av utrymme, antal citat, utförligast citat och 

placering (jfr Hultén 2006:196). 

Kodschemat är delvis konstruerat efter inspiration av tidigare forskningsstudier, särskilt 

van Dijk (1991) och Hultén (2006), men har anpassats till studiens frågeställningar. För att 

testa variablerna genomfördes en pilotstudie, som omfattade samtliga nyhetstexter om 

samer, som publicerades i NSD i maj 1970. Efter testkodningen modifierades kodschemat 

delvis vad gäller antal textaktörer som inkluderas. Maximalt är fem textaktörer i varje text 

kodade. Pilotstudien visade att detta val av antal på ett tillfredställande sätt fångade 

texternas textaktörer. Kodschemat uppdaterades även med avseende på 

rapporteringsordning. En initial idé var att jag skulle studera vilken ordning textaktörer, 

grupper och sociala enheter framträder. Med hänsyn till studiens syfte och tidsramar 

ändrades detta till att omfatta vem/vad/vilka som framträder först i texterna.  

Jag har personligen utfört all kodning. All insamlad data behandlades i 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). För att undersöka 

samband mellan variabler, samt koppla samman olika variabler (t.ex. etnicitet och röst) 

genomfördes korstabuleringar. 

Den kvantitativa analysen avser att besvara frågor som rör rapporteringarnas 

omfattningar, vilka individer och grupper som ges tillträde i mediernas berättelser, vilka 

som är textaktörer, vilka som får uttala sig, vilka som stängs ute, samt hur samer och 

svenskar beskrivs (ordval).  

Emellanåt kritiseras kvantitativa analyser för att endast bestå av maskinmässigt räknande, 

i motsats till kvalitativa analyser som anses vara tolkande. I kontrast till denna synpunkt 

framhåller Kent Asp (1986:22) att distinktionen snarast utgörs av hur tolkningen går till: 

”Den kvantitativa innehållsanalysen innebär sålunda en kvantifiering av kvaliteter där 

innehållets kvaliteter ofta behöver tolkas, men där regler för tolkningen sätts upp. Resultatet 

kan därför göras oberoende av den som utför undersökningen”. För att möjliggöra en god 

reliabilitet och intersubjektiv prövbarhet i denna studie har alla variabler och värden 

definierats utförligt (se bilaga 1 och 2 för instruktioner, definitioner och kodschema). 

 
3. 3. 1 Tematisk analys  

För att identifiera och undersöka vilka teman som dominerade i nyhetstidningarnas 

rapporteringar om samer genomfördes en tematisk analys, som en del av den kvantitativa 

undersökningen. Den tematiska analysen är inspirerad av Teun A van Dijks (1988b) modell 

av nyhetstexters tematiska strukturer (makro), som är utvecklad i syfte att undersöka 
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journalistikens tematiska och hierarkiska konstruktion av skeenden. Enligt van Dijks 

(1988b:31) definition utgörs ett tema av den viktigaste informationen i ett yttrande eller en 

text, dvs. ett tema är ett huvudinnehåll, en kontenta.9 I en ansats att identifiera teman måste 

forskare, enligt van Dijk, avlägsna överflödig information som inte hör till det aktuella 

temat med hjälp av tre makroregler: generalisering, strykning och konstruktion. 

Makroreglerna representerar – enkelt uttryckt – vad vi i dagligt tal kallar sammanfattning 

(van Dijk 1988b:32). I denna studie analyseras texternas huvudsakliga teman. Huvudtemat i 

en nyhetstext utgör det högsta skiktet av den tematiska strukturens hierarkiska ordning och 

är – sett till placering, utrymme och karaktär – det inslag i texten som journalisterna valt att 

lyfta fram. van Dijk framhåller att nyhetstexter konstrueras efter särskilda scheman, som 

reglerar hur journalistikens berättelser organiseras. Huvudtemat uttrycks, enligt denna 

logik, oftast i textens rubrik och ingress, som i regel summerar textens huvudsakliga 

innehåll, samtidigt som mindre prioriterade teman placeras längre ned (van Dijk 1988a:15, 

1988b:53, 2003:99). Som van Dijk (1988b:41) uttrycker det: ”[T]he text is defined rather 

by relevance of topics (first, main topics come first) than by some logical order of topics”. 

En tematisk analys, som fokuserar på huvudsakliga teman, kan således bidra med kunskap 

om vilka teman som medierna prioriterade i deras rapporteringar om samer.  

Tidigare forskning har visat att teman som behandlar kultur, konflikter, politik, 

lagstiftning och näringsliv har varit framträdande i medierapporteringar om samer 

(Pietikäinen 2000, Skogerbø 2003). Efter en genomgång av en mindre del av 

undersökningsmaterialet, samt med kunskap om dessa resultat, formulerade jag åtta 

temakategorier – kultur, problem, näringsliv, ersättningar och bidrag, lagstiftning, krav och 

begäranden, konflikter, samt politik – som på ett tillfredställande sätt fångade texternas 

huvudteman.10 Under kodningsarbetet identifierades och sammanfattades nyhetstexternas 

huvudteman enligt van Dijks modell, och kodades sedan i temakategorierna med hjälp av 

ett kodschema (se bilaga 1 och 2 för definitioner och kodschema). van Dijks modell har 

flera fördelar, dels harmonierar analysverktygen med etablerade journalistiska praktiker, 

dels ger den forskaren förutsättningar att ta hänsyn till kontexter under kodningsarbetet 

(Riegert 1998:66 f.). Likväl baseras metoden på undersökarens tolkningar, vilket ställer 

krav på den som genomför analysen. Med tydliga definitioner och instruktioner kunde 

eventuella brister i denna studie motverkas. 

                                                
9 van Dijk kombinerar orden ”topic” och ”theme”, som utbytbara termer, se t.ex. van Dijk (1988b:49, 62). 
10 Detta framgick av både pilotstudien och undersökningen i sin helhet.   



23 
 

 

 
3. 4 Transitivitetsanalys  

Efter den kvantitativa undersökningen var nästa steg att närstudera hur nyhetstidningarnas 

representationer av samer manifesteras på satsnivå. Till detta syfte användes en modifierad 

transitivitetsanalys baserad på M A K Hallidays (2004) systemisk-funktionella grammatik. I 

denna avdelning presenteras analysens centrala kategorier och redskap. 

Transitivitet är ett semantiskt koncept, ett verktyg, som har visat sig vara mycket 

användbart i analyser av representationer (Fowler 1991:70, Fairclough 1995a:25). Inom den 

kritiska lingvistiken används termen för att visa hur syntaxen uttrycker valet av perspektiv 

när en händelse eller relation ska skildras. Som Roger Fowler (1991:71) uttrycker det: 

”Since transitivity makes options available, we are always suppressing some possibilities, 

so the choice we make […] indicates our point of view, is ideologically significant”. 

Transitiviteten har tre grundstenar: processer, deltagare och omständigheter. Processer 

realiseras normalt av verbgrupper: någonting sker, händer, utförs, uppfattas, sägs eller är. 

Halliday (2004:171) betonar att det finns tre huvudsakliga processer i det engelska språket: 

materiella, mentala och relationella. Därtill tillkommer tre underkategorier: verbala, 

existentiella, samt beteendeprocesser. Tidigare forskning har visat att denna kategorisering 

med goda resultat även går att applicera på det svenska språket (se t.ex. Holmberg & 

Karlsson 2006, Lassus 2010). I denna studie är huvudkategorierna inkluderade, samt 

verbala processer, eftersom röster har en central roll inom journalistiken (Allan 1999:90).   

 
3. 4. 1 Processtyper och deltagare 

Materiella processer består av handlingar och händelser som äger rum i världen. De är 

förnimbara, ”yttre”, och medför ofta förändringar: någon skottar, beslutar, deltar (dvs. 

handlingar), eller något går sönder, spricker, drabbas (händelser). De vanligaste deltagarna i 

materiella processer, som analyseras i denna studie, är aktör och mål. Aktören är den som 

gör gärningen, som startar processen och bidrar till att den leder till en aktivitet eller 

förändring.11 Med mål avses den deltagare till vilken processen är riktad och förlängd, eller 

vem/vad som påverkas av processen (Halliday 2004:179−181).12  

Exempel: Naturvårdsverket [aktör] har lagt ett ”tak” [mål] (NSD 2010-05-22).  

                                                
11 Begreppet aktör, som det används i denna analysdel, ska inte förväxlas med personlig textaktör i den 
kvantitativa delen, som mer allmänt syftar på personer som framträder i texter.  
12 I analysen inkluderas deltagaren utsträckning, som sträcker eller kompletterar en process, i kategorin mål. 
Orsaken är att dessa deltagare ligger så pass nära varandra, att en distinktion eller uteslutning inte anses 
nödvändig med tanke på studiens syfte. För en närmare beskrivning av utsträckningar, se Halliday 
(2004:190).   
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Mentala processer handlar om vår upplevelse av vårt eget medvetande. De ger uttryck för 

inre erfarenheter av tankar, känslor och uppfattningar: någon hatar, gillar, önskar, drömmer. 

Deltagarna i mentala processer är upplevare, den som upplever, samt vem/vad som 

upplevaren erfar, vilket kallas fenomen (Halliday 2004:197−203). 

Exempel: Föreningarna [upplevare] önskar inte en sådan utveckling [fenomen] (ÖP 

1970-05-23). 

Mentala och materiella processer kan vid första anblicken ibland vara svåra att skilja, 

men de har flera skillnader. T.ex. synliggör frågan ”vad gjorde X mot Y?” ett materiellt 

handlande, medan frågan ”Vad tycker/vet X om Y?” åskådliggör en mental aktivitet (för 

fler urskiljningskriterier, se Halliday 2004:201−207). 

Relationella processer identifierar, karaktäriserar och klassificerar förhållanden mellan 

entiteter. Denna processtyp omfattar olika utryck för ”att vara”: någon är, var, har. 

Exempel: Det har varit högt tryck. Samt: Antalet ansökningar om skyddsjakt på björn 

och järv är fler i år än någonsin (NSD 2010-05-22).13 

Deltagarna i de relationella processerna har inte studerats lika närgående som deltagarna i 

de övriga processtyperna (t.ex. i form av antal). Här har fokus i stället varit att analysera 

vad som beskrivs som faktum och sanningar, samt vilken övergripande betydelse de 

relationella processerna har haft för hur det behandlade ämnet representeras (jfr Pietikäinen 

2003:601, se även Halliday 2004:210−216). 

Verbala processer uttrycker vad någon verbalt formulerar på ett konkret eller symboliskt 

plan (t.ex. någon talar, menar, säger) (Halliday 2004:252−256). I denna studie är en 

deltagare intressant: talaren, dvs. den som verbalt uttrycker något.  

Exempel: Det blir störningar från alla håll, sa Öje Danell [talare] (ÖP 2010-10-06).  

Verbala processer inkluderar inte enbart muntliga handlingar. Även skriftliga handlingar 

ingår i analysen (jfr Lassus 2010:129, 249). Förutom att analysera vem/vad som är talare 

har jag även ställt frågor till texten om hur talare får utrycka sig: Vem/vad får 

sammanfatta/beskriva skeendet? Vem/vad får dra slutsatser? Vem/vad uttrycker känslor? 

Vem/vad får inte tala alls? Därtill har textinnehållet i talarnas utsagor studerats som övrig 

text. Ett initialt antagande var att journalisternas val av röster, samt presentationen av dessa, 

säger mycket om hur mediet skildrar samer. Förutom processer och deltagare kan en 

transitivitetsanalys även inkludera omständigheter, dvs. tid, plats och sätt. Mot bakgrund av 

                                                
13 Det finns två huvudsakliga former av relationella processer: relationella-identifierande och relationella-
attributiva. I denna analys har dessa kategorier dock inte särskiljts.  
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denna studies syfte närstuderades dock inte omständigheter. I stället används de som 

belysande exempel om/när intressanta tendenser uppträder (jfr Pietikäinen 2000:276, 2003).  

 
3. 4. 2 Kategoriseringar och praktiska tillämpningar 

Sammanfattningsvis fokuserar analysen således på representationer utifrån (främst) ett 

grammatiskt perspektiv. Centrala frågor i detta sammanhang är: Vem/vad gör vad mot 

vem/vad? Vem/vad representeras som agerande och vem/vad är mål? Vem/vad framställs 

som tänkande och talande? Vem/vad är involverad och vem/vad är utelämnad?  

För att identifiera och analysera processer läste jag först texterna övergripande, sedan 

omsorgsfullt mening för mening, sats för sats. När en process hade identifierats kunde 

deltagarna sedan bestämmas. I de satser en process uttrycks av ett verb (finit), har detta 

verb analyserats. I de fall en process i stället uttrycks av en verbgrupp har endast 

processkärnan, som realiseras av huvudverbet (dvs. det verb som är mest betydelsebärande 

och som bestämmer hur satsen slutar), studerats (Holmberg & Karlsson 2006:76 f., Lassus 

2010:132). Hjälpverb har således inte inkluderats. I analysen ingår både huvudsatser och 

bisatser. Med tanke på deltagarnas betydelse i studien har jag valt att ”dubbelkoda” t.ex. 

personer eller grupper som förekommer i olika satser i samma mening, men där de åsyftas 

underförstått i en eller flera satser. I följande exempel är växtgift t.ex. underförstått i 

bisatsen: ”I 20 år har stora delar av länet flygbesprutats med växtgift, som ska döda 

björkskogen” (jfr Lassus 2010:124). Dessutom har jag skilt samiska, svenska och andra 

deltagare, samt mänskliga och icke-mänskliga deltagare, för att möjliggöra jämförelser 

mellan hur de olika grupperna representeras. Indelningen av samisk och svensk utgår ifrån 

samma definitioner som i den kvantitativa analysdelen. Mänskliga deltagare framställs 

genom personliga eller possessiva pronomen, namn eller substantiv. Kategorin icke-

mänskliga deltagare inbegriper i sin tur sociala enheter, platser och abstrakta entiteter (se 

bilaga 1 för instruktioner och definitioner).  

Transitivitetsanalys baseras till stor del på tolkningar och ställer höga krav på den som 

gör analysen, särskilt med tanke på att det inte finns så mycket svensk referenslitteratur 

tillgänglig. Här har jag haft särskild hjälp av den processlista, som språkforskaren Jannika 

Lassus (2010) har sammanställt.14 Sammantaget kräver denna form av analys att den som 

gör studien är medveten om sin egen förförståelse, samt är öppen för alternativa tolkningar. 

                                                
14 Lassus undersöker i sin avhandling både ”sverigesvenska” och finlandssvenska 
socialförsäkringsbroschyrer. Processlistan har varit användbar som referenslitteratur vid vissa svårare 
bedömningar.  



26 
 

 

 
4. REPRESENTATIONER AV SAMER 1970 
Detta kapitel tecknar en övergripande bild av de undersökta tidningarnas rapporteringar om 

samer i maj och oktober 1970, med avseende på huvudsakliga teman, textaktörer, röster och 

etikettering (ordval). Avsikten är att beskriva mönster i rapporteringarna med särskilt fokus 

på hur skillnader mellan samer och svenskar är synliga i texterna.  

 
4. 1 Nyhetsrapporteringarnas omfattning och övergripande karaktär 
De undersökta nyhetstidningarna publicerade totalt 106 nyhetstexter om samer och/eller 

samiska frågor i maj och oktober 1970. Fördelningen mellan månaderna var relativt jämn. 

Tidningarna publicerade tillsammans 58 texter i maj och 48 i oktober.  

Den vanligaste texttypen i undersökningsmaterialet är nyhetsartikeln (närmare 

73 procent). Näst vanligast är nyhetsnotisen (cirka 24 procent), medan reportage, faktarutor 

och featureartiklar förekommer i betydligt mindre utsträckning (1−2 texter per kategori).  

Vid en jämförelse av nyhetstidningarnas rapporteringar om samer och samiska frågor 

uppträder, som framgår av figur 1, distinkta skillnader i fråga om omfattning. 

 
Norrländska Socialdemokraten (NSD) publicerade överlägset mest nyhetstexter – i snitt 

mer än en text per dag. NSD skrev återkommande om samer, och publicerade därtill i slutet 

av oktober en serie nyhetsartiklar om olika förhållanden inom renskötseln, vilket delvis 

förklarar antalet publicerade texter. Östersunds-Posten (ÖP) publicerade i sin tur drygt 

25 procent av det totala antalet nyhetstexter, medan Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet 

(AB) stod för drygt 8 procent respektive knappt 3 procent. Liknande mönster uppträder vad 

gäller förstasidestexter. NSD publicerade sex nyhetstexter om samer på förstasidan, ÖP 

tryckte fem, medan AB och DN publicerade var sin nyhetstext. Sammantaget är det sålunda 

tydligt att de undersökta landsortstidningarna, och NSD i synnerhet, i större utsträckning 

prioriterade att rapportera om samer i jämförelse med de storstadsbaserade tidningarna.   

Figur 1. Antal nyhetstexter om samer i maj och oktober 1970 fördelade på tidning.        
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4. 2 Huvudsakliga teman 

Nyhetstexternas huvudteman i undersökningsmaterialet från 1970 behandlar främst olika 

former av problem (se bilaga 1 för definitioner). Allt som allt har närmare 39 procent 

(41 av 106 texter) av texterna problem som huvudsakligt tema (se figur 2).15 NSD 

publicerade flest texter vars huvudtema utgörs av problem (27 texter), vilket delvis ska 

förstås i relation till hur många texter om samer som tidningen publicerade totalt sett. 

Samtliga nyhetstidningar fokuserade framför allt på problem, förutom AB som tematiskt 

främst uppmärksammade konflikter: två texter behandlar i huvudsak konflikter och en text 

lyfter fram problem. ÖP publicerade i sin tur lika många texter som har problem respektive 

konflikter som huvudtema.  

 
Merparten av de problem som nyhetstidningarna uppmärksammade tematiskt var på olika 

sätt relaterade till renskötsel. I 28 av de 41 texterna, vars huvudtema utgörs av problem, är 

problemen helt eller delvis kopplade till renskötsel. Här uppträder tematiska inriktningar, 

som är återkommande i det samlade materialet. Flera nyhetstexter behandlar t.ex. problem i 

termer av rovdjursproblematik (t.ex. DN 70-05-22), frågor om strövrenarnas utbredning 

(t.ex. ÖP 70-10-02), samt ekonomiska svårigheter inom renskötseln (t.ex. NSD 70-10-21). 

En nyhetshändelse som på olika sätt uppmärksammades av samtliga tidningar var 

”rendöden” i Vistträsk, där ett 50-tal renar misstänktes ha dött på grund av ett växtgift (se 

t.ex. DN 70-05-03, NSD 70-05-04). ”Rendöden”, växtgiftet och utredningarna kring giftets 

verkningar, var nyhet både i maj och oktober. Sammanlagt publicerade NSD tio 

                                                
15 Termen tema används i denna studie både för att beskriva enskilda teman och temakategorier. 

Anm. Det totala antalet nyhetstexter är 106. 

Figur 2.  Nyhetstexternas huvudsakliga teman. Antal. 
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nyhetstexter som tematiskt främst lyfter fram problem kopplade till växtgift, DN skrev fyra, 

medan AB och ÖP publicerade var sin.16  

Vid sidan av problem fokuserade nyhetstidningarna främst på konflikter. Majoriteten av 

nyhetstexterna med detta huvudtema behandlar strider, meningsskiljaktigheter eller tvister 

som på ett eller annat sätt var kopplade till renskötsel och (i flera fall) samernas rättigheter. 

Bortsett från några undantagsfall rapporterade nyhetstidningarna i huvudsak om olika 

konflikter som – vad gäller NSD och ÖP – i regel hade en lokal anknytning eller koppling. 

Emellertid är likheterna mellan de uppmärksammade konflikterna, deras karaktär, samt de 

sätt på vilka tidningarna valde att skildra dem tematiskt, påtagliga: i texterna står 

konflikterna huvudsakligen mellan samiska renskötare och svenska företag (t.ex. 

markstrider mellan samer och skogsbolag), samiska renskötare och svenska myndigheter, 

eller samiska renskötare och andra svenskar. Endast i ett fall skildras en strid mellan samer 

(NSD 70-05-15).  

Det tredje vanligaste temat i undersökningsmaterialet från 1970 är krav och begäranden. 

Detta huvudtema förekommer endast i NSD:s och ÖP:s nyhetstexter. Dessa texter fokuserar 

i huvudsak på samer som med krav motsätter sig utbyggnader av kraftstationer och 

turistanläggningar, men också på hur (främst) samiska intresseorganisationer och (i mindre 

utsträckning) samebyar ställer krav på regeringen i olika sakpolitiska frågor. Frågorna som 

behandlas inom ramen för detta huvudtema handlar främst om rätten till mark (t.ex. NSD 

70-05-20), men också om frågor om samers levnadssituation, försörjning och politiska 

inflytande (t.ex. ÖP 70-05-21, NSD 70-10-23, 70-10-27). Sålunda skymtas tematiskt en 

samisk politisk aktivitet, som främst manifesteras genom Svenska samernas riksförbunds 

(SSR) arbete. SSR är kravställaren i hälften av nyhetstexterna med detta huvudtema (7 av 

14 texter). 

Det huvudtema som är mest sällsynt i materialet är lagstiftning. Endast två nyhetstexter 

(båda i NSD 70-10-21) fokuserar tematiskt främst på lagstiftning. Med tanke på att förslaget 

till den nya rennäringslagen var en aktuell fråga under hösten 1970 är antalet huvudteman 

värt att notera. NSD och (i mindre utsträckning) ÖP skrev förvisso om frågor som var 

kopplade till lagen, men dessa texter hade andra tematiska huvudfokus.  

Trots inslag av krav och begäranden är det tydligt att nyhetstexterna främst representerar 

samer i problem- eller konfliktorienterade sammanhang, ett faktum som harmonierar med 

tidigare forskning (se t.ex. Cottle 2000, Skogerbø 2003). I stället för att t.ex. framför allt 

                                                
16 Växtgiftsproblematiken och ”rendöden” behandlas närmare i transitivitetsanalysen, se kapitel 7 nedan. 
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fokusera på samers politiska engagemang och rättigheter, valde redaktionerna snarare att i 

huvudsak berätta om samer i termer av och/eller i relation till problem.  

 

4. 3 Textaktörer i nyheterna 
I en ansats att undersöka hur nyhetstexterna representerar den samiska minoriteten i relation 

till den svenska majoriteten analyserades vilka personliga textaktörer som framträder i 

undersökningsmaterialet. Sett till antal dominerar svenska textaktörer (se tabell 1). Av de 

sammanlagt 192 samiska och svenska textaktörerna är närmare 71 procent svenskar. Bland 

de svenska textaktörerna är företrädare för myndigheter vanligast. Därefter framträder 

sakkunniga och politiker oftast i den svenska kategorin. Den stora merparten av de svenskar 

som skildras och ges utrymme i texterna utgörs således av olika officiella textaktörer – 

myndighetsutövare, experter och politiska makthavare – dvs. grupper som traditionellt sett 

är resursstarka och inflytelserika (van Dijk 1988b:119 f., Herman & Chomsky 1994:31).   

 
Tabell 1.  Antal samiska och svenska textaktörer fördelade på roller.  
       
Samiska textaktörer Antal  Svenska textaktörer Antal  

Renskötare 30 Företrädare för myndigheter 44 

Privatpersoner 10 Sakkunniga 30 

Företrädare för intresseorg. 6 Politiker 24 

Artister 3 Företrädare för intresseorg. 14 

Sakkunniga 2 Privatpersoner 11 

Företrädare för samebyar 1 Företagsledare 2 

– – Artister 2 

Övriga 4 Övriga 9 

Summa 56 Summa 136 
Anm. Totalt antal samiska och svenska textaktörer är 192 stycken. Textaktörskategorier som inte är representerade i materialet är inte inkluderade i tabellen. 

 
Bland de samiska textaktörerna ser fördelningen däremot annorlunda ut. Endast två samiska 

sakkunniga och en företrädare för sameby förekommer i texterna, samtidigt som samer i 

partipolitiska eller myndighetsrelaterade roller inte framträder alls. De samer som 

framträder är i stället företrädesvis renskötare. Med nyhetstexternas tematiska inriktningar i 

åtanke måste förekomsten av renskötare betraktas som naturlig. Likväl är det av vikt att 

notera antalet renskötare i relation till antalet samiska privatpersoner: för varje privatperson 

som får framträda går det tre renskötare. När den samiska minoriteten skildras är det 

således i huvudsak renskötare som får representera en samisk kontext. 

För att studera vilka textaktörer som tidningarna valde att prioritera identifierades och 

analyserades texternas huvudpersoner, dvs. den textaktör som är mest framträdande i 

respektive text i termer av utrymme, placering och citering. Svenskar är oftast 
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huvudpersoner i undersökningsmaterialet. De utgör närmare 73 procent (56 huvudpersoner) 

av texternas totalt 77 huvudpersoner, medan motsvarande siffra för samer är drygt 

27 procent (21 huvudpersoner).17 Även i detta avseende dominerar svenska 

myndighetsföreträdare, som är huvudpersoner lika ofta som hela den samiska gruppen. 

Efter myndighetsrepresentanter är de näst vanligaste huvudpersonerna i tur och ordning 

samiska renskötare (12 huvudpersoner), svenska politiker (11 huvudperson) och svenska 

sakkunniga (10 huvudpersoner). Endast en same, som framträder i egenskap av 

privatperson, är huvudperson.  

 

4. 4 Valda och nekade röster 
Vem eller vilka som får uttala sig är, som diskuterats ovan i avsnitt 2. 2 och 2. 4, viktiga 

aspekter av nyheter. Nyhetsmedier kontrollerar vilka som ges tillträde till nyheterna, vilka 

som anses ha ”nyhetsvärde”, trovärdighet och prestige. Därtill säger de utvalda rösterna 

mycket om journalistiska praktiker, dvs. vilka som journalisterna vänder sig till för att få 

information och uppslag. I detta avsnitt behandlas vilka personer som med egen röst gavs 

tillträde till de undersökta nyhetstexterna som publicerades i maj och oktober 1970. Figur 3 

visar tydligt hur ojämn fördelningen i texterna är mellan samer och svenskar.   

Figur 3.  Antal textaktsrer med egen rsst.
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Nyhetstidningarna prioriterade att låta mer än dubbelt så många svenskar än samer uttala 

sig i deras nyhetstexter, som handlar om samer och/eller samiska frågor. Förutom NSD och 

ÖP, som är lokaliserade i områden där det traditionellt sett bor många samer, hade AB och 

DN medarbetare i Norrland under nedslagsmånaderna. Detta medför – åtminstone i teorin – 

att redaktionerna rimligtvis borde ha haft kunskap om, kontakter till och möjlighet att träffa 

                                                
17 Endast en huvudperson kodades i varje text. Eftersom alla nyhetstexter inte har personliga textaktörer ska 
antalet huvudpersoner inte jämföras med det totala antalet nyhetstexter.  

Anm. Det totala antalet nyhetstexter är 106. 
 

Figur 3.  Antal textaktörer med egen röst. 
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samer. Likväl visar resultaten att samer, sett till vilka som får uttala sig, är marginaliserade i 

tidningarnas nyhetstexter om samer (jfr Pietikäinen 2000:219, 2003:595). 

När textaktörerna som får uttala sig i nyhetstexterna studeras ur ett köns- och 

etnicitetsperspektiv blir det tydligt att män dominerar i både den samiska och den svenska 

gruppen. Svenska män utgör drygt 60 procent (84 textaktörer) av det totala antalet 

textaktörer som får uttala sig i texterna, vilket är mer än tio gånger så mycket som svenska 

kvinnor (8 textaktörer). Den stora skillnaden föreligger dock mellan svenska män och 

samiska kvinnor – endast fyra samiska kvinnor får träda fram med egen röst. Skillnader 

uppträder även när svenska män jämförs med samiska män, som utgör cirka 28 procent 

(39 textaktörer) av antalet textaktörer med egen röst.18  

 
Tabell 2.  Antal samiska och svenska textaktörer med egen röst.  
      
Samiska textaktörer Antal  Svenska textaktörer Antal  

Renskötare 23 Företrädare för myndigheter 33 

Privatpersoner 7 Sakkunniga 23 

Företrädare för intresseorg. 6 Politiker 16 

Sakkunniga 2 Företrädare för intresseorg. 12 

Företrädare för samebyar 1 Privatpersoner 7 

Artister 1 Företagsledare 2 

Övriga 4 Övriga 1 
Summa 44 Summa 94 
Anm. Totalt antal samiska och svenska textaktörer med egen röst är 138 stycken. Textaktörskategorier som inte är representerade i materialet är inte inkluderade i tabellen. 

 
De svenska officiella textaktörerna dominerar, som framgår av tabell 2, även bland de 

textaktörer som med egen röst får framträda i nyhetstexterna. När redaktionerna sökte 

någon som kunde uttala sig vände de sig i de flesta fall till svenska myndighetsföreträdare. 

På varje samisk privatperson som får uttala sig i undersökningsmaterialet går det mer än 

fyra svenska myndighetsföreträdare. Därtill är andelen svenska sakkunniga och politiker 

som får komma till tals påtaglig. Bland de samiska textaktörerna är dock officiella 

textaktörer inte lika framträdande. Antalet samiska företrädare för intresseorganisationer 

som får uttala sig är t.ex. hälften så stort som antalet svenska motsvarigheter. I stället är det 

främst renskötare som får framträda med egen röst. Med kunskap om att en stor del av 

nyhetstexterna behandlar frågor som rör renskötsel förefaller renskötarnas framträdande 

roll inom den samiska gruppen naturlig. På samma gång är det viktigt att hålla i minnet att 

även renskötare i detta hänseende är underordnade de svenska myndighetsföreträdarna. 
                                                
18 Vid sidan av samiska och svenska kvinnor respektive män ingår ytterligare fyra textaktörer i det totala 
antalet: en textaktör är kodad i kategorin annan/framgår ej, eftersom personen i fråga varken är samisk eller 
svensk, och de tre andra utgörs av en same och två svenskar, vars kön inte framgår av 
undersökningsmaterialet.   
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4. 5 Ordval, kategoriseringar och lexikala mönster 

En viktig del av nyhetsmediers sätt att representera olika individer och grupper är de 

enskilda ord som de använder till detta syfte. Nyhetstidningar begripliggör till stor del 

världen och dess invånare genom att kategorisera människor, fenomen och ting på den 

lexikala nivån, vilket medför att en analys av ordval kan bidra med förståelse för hur 

etniska skillnader är diskursivt konstruerade i nyhetstexter (Fowler 1991:92 f.). Samtidigt 

belyser förekomsten av beskrivande ord journalisternas val, som i sin tur är kopplade till 

journalistiska praktiker och villkor, t.ex. tid, omfattning och stil (van Ginneken 

1998:157 ff.). 

För detta syfte analyserade jag de ord som beskriver samer och svenskar i nyhetstexterna 

(exklusive citat) med tonvikt på hur många nyhetstexter som innehåller ett specifikt ord. 

Variationen av ord som beskriver samer i undersökningsmaterialet från 1970 är tämligen 

stor (se tabell A i bilaga 3). De ord som förekommer i flest nyhetstexter är ”samerna” 

(34 nyhetstexter) och ”samer” (16 nyhetstexter), men även andra termer med samma 

ordstam är vanliga, t.ex. ”same” och ”samen”. Genom att använda ord som de flesta samer 

själva föredrar, som har en samisk förankring, representerar tidningarna således samer till 

stor del som en inhemsk folkgrupp med egen kultur, historia och språk (Amft 2000:162 ff.).    

Likväl används ordet samerna, i bestämd form, i flera tämligen grova generaliseringar, 

där ordet får läsaren att associera till ”alla samer”, när texterna egentligen beskriver en 

mindre grupp samer. I en nyhetstext i Dagens Nyheter står det t.ex. att ”samerna har 

framfört önskemål” och ”[v]erket har hållit särskilt sammanträde med bl.a. samerna” (DN 

70-05-06, se även NSD 70-05-02, NSD 70-10-06). Ordvalet skulle t.ex. kunna beteckna en 

politisk enighet bland samer. Här handlar det dock närmast om grova generaliseringar, där 

ett fåtal personers åsikter och handlingar tillskrivs en större grupp (Boréus 2006a:412). 

Undersökningsmaterialet innehåller också andra former av termer som baseras på ordet 

same, t.ex. ”samefamiljer”, ”sameslöjdare”, ”samebefolkningen”, ”samedebattörer”, 

”samekvinna”, ”sameynglingarna” och ”sameungdomen”. Även om det inte behöver vara 

negativt, markerar ”prefixet” same en form av definierande skillnad. Några motsvarigheter 

för svenskar (”svenskfamiljer”, ”svenskslöjdare”) förekommer inte. Endast en nyhetstext 

innehåller ordet ”svenskar”. I övrigt används inga beskrivande ord som baseras på termen 

svensk (se tabell B i bilaga 3). Detta kan tolkas som att svenskars etniska tillhörighet är 

självklar i sammanhanget, det utgör ett slags norm, som inte behöver markeras explicit. 

Förutom ord som beskriver samer som etnisk och kulturell grupp uppträder ord, som 

beskriver samer utifrån olika yrkeskategorier. Här dominerar kategorier som är kopplade 
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till renskötsel, t.ex. ”renägare” och ”renskötare”, vilket stämmer överens med resultaten 

ovan (se avsnitt 4. 3). Bland svenskar dominerar i sin tur ord som representerar yrken helt. 

De ord som används i flest nyhetstexter är ”generaldirektör”, ”jordbruksminister”, 

”ordförande” och ”representanter” (sju nyhetstexter vardera).  

Samer beskrivs därtill i viss grad med andra ord, som indikerar att samisk identitet är 

föremål för förhandlingar i nyhetsdiskurs. Ord som ”ras”, ”indianer” och ”zigenare”, vilka 

förekommer i var sin nyhetstext, markerar inte bara skillnad gentemot den svenska 

majoriteten, de kan även ha exkluderande effekter. Inte minst med tanke på att inget av 

orden är vedertagna bland samer. Särskilt ordet ”ras” (”sameflickorna gifter sig i normal 

omfattning, men utanför sin ras”, NSD 70-10-21) är problematiskt, eftersom det signalerar 

att ”rasen” enbart är ett biologiskt faktum (Lundmark 1998:138, Roosvall 2005:49).  

Ord som innehåller ”lapp” förekommer i 28 nyhetstexter. I de allra flesta fall handlar det 

om t.ex. ”lappväsendet”, ”lappfond” och ”lappby”, dvs. ord som överensstämmer med 

termer som vid denna tidpunkt är vedertagna inom svensk politik och lagstiftning. 

Termerna ”lapp” och ”lapparna” beskriver dock samer i var sin nyhetstext. Förekomsten av 

ordet lapp, som inte är samiskt och som många samer upplever är negativt, belyser 

ytterligare att samer i viss grad skildras på ett tvetydigt sätt i texterna (jfr Lantto 2000:108).  

 

4. 6 Rapporteringsordning: vem/vad/vilka framträder först? 
En utgångspunkt i denna studie är att textaktörer och sociala enheter som placeras initialt i 

en nyhetstext ges en central och prominent position (Allan 1999:101, van Dijk 1988b). 

Därför studerades vilka personliga textaktörer, grupper och sociala enheter som framträder 

först i de undersökta nyhetstexterna (exklusive rubriker). I likhet med resultaten ovan 

dominerar svenskar även i detta avseende (tabell E i bilaga 3 visar resultaten från denna 

analys i detalj). Svenska textaktörer, grupper och sociala enheter framträder tillsammans 

först i drygt 62 procent (66 nyhetstexter) av de totalt 106 nyhetstexterna. Mest 

framträdande i kategorin är myndigheter och deras företrädare, som tillsammans nämns 

först i 30 nyhetstexter. Samiska textaktörer, grupper och sociala enheter uppträder i sin tur 

först i cirka 31 procent (33 nyhetstexter) av det totala antalet nyhetstexter. I denna kategori 

dominerar renskötare, som framträder först i elva nyhetstexter, men även samer som etnisk 

grupp (t.ex. ”samerna”, ”samer”) nämns – sett inom den samiska kategorin – relativt ofta 

först (sex nyhetstexter). I sju nyhetstexter framträder textaktörer, grupper eller sociala 

enheter som varken är explicit samiska eller svenska först (t.ex. en samarbetsdelegation i 

NSD 70-05-20).  
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5. REPRESENTATIONER AV SAMER 2010 
Föregående kapitel visade övergripande mönster i de undersökta nyhetstexterna från 1970. 

Denna del tar ett motsvarande grepp om hur samer skildras i relation till svenskar i fråga 

om huvudsakliga teman, textaktörer, röster och etikettering (ordval) i de undersökta 

tidningarnas nyhetstexter om samer och/eller samiska frågor från maj och oktober 2010. 

 

5. 1 Nyhetsrapporteringarnas omfattning och övergripande karaktär 
De undersökta tidningarna publicerade i maj och oktober 2010 sammanlagt 81 nyhetstexter 

som behandlar samer och/eller samiska frågor. Redaktionerna skrev totalt sett fler texter om 

samer i maj, men skillnaden mellan månaderna är i sammanhanget inte betydande: 

47 nyhetstexter publicerades i maj och 34 nyhetstexter trycktes i oktober.  

Den i särklass vanligaste texttypen i undersökningsmaterialet är nyhetsartikeln (drygt 

70 procent). Därefter förekommer nyhetsnotisen oftast (drygt 23 procent), samtidigt som 

reportage, featureartiklar och faktarutor är ovanliga (1−2 texter per kategori).  

När tidningarnas nyhetstexter om samer och/eller samiska frågor jämförs sett till antal 

uppträder, som framgår av figur 4, tydliga skillnader. Norrländska Socialdemokraten 

(NSD) publicerade flest nyhetstexter före Östersunds-Posten (ÖP), som skrev nästan lika 

många texter. Däremot publicerade Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet (AB) betydligt 

färre nyhetstexter om samer och/eller samiska frågor.  

 
En liknande fördelning manifesteras även i antal förstasidesnyheter: NSD publicerade fyra 

nyhetstexter om samer på tidningens förstasida, ÖP tryckte en text på förstasidan, medan 

samer och samiska frågor aldrig var förstasidesstoff i AB och DN under den samlade 

perioden. Således är det tydligt att landsortstidningarna prioriterade nyheter om samer i 

större utsträckning än storstadstidningarna. 

Figur 4.  Antal nyhetstexter om samer i maj och oktober 2010 fördelade på tidning. 
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5. 2 Huvudsakliga teman 

Nyhetstidningarna fokuserade under undersökningsperioden, som figur 5 visar, tematiskt 

främst på olika typer av problem (se bilaga 1 för definitioner). Sammanlagt behandlar drygt 

33 procent av nyhetstexterna i materialet från 2010 huvudsakligen problem. NSD och ÖP 

publicerade flest nyhetstexter, vars huvudteman fokuserar på problem (12 stycken vardera). 

Samtidigt var problem det vanligaste huvudtemat i samtliga tidningars rapporteringar.19  

 
Nyhetstidningarna berättade om olika former av svårigheter och bekymmer, likväl 

uppträder vissa tematiska mönster i materialet. Återkommande inslag är att samer är 

drabbade, t.ex. i form av olika nedläggningshot mot samiska verksamheter (t.ex. ÖP 10-05-

20), vindkraftens följder för renskötseln (t.ex. NSD 10-10-29), men också att samer är 

utsatta i politiska sammanhang. NSD berättade t.ex. om att riksdagen bjöd ”fel same” till 

kronprinsessan Victorias bröllopsfest, vilket syftade på att riksdagen bjudit en tidigare 

ordförande i Sametinget i stället för dess dåvarande ordförande (”Bröllopsmissen – fel same 

bjuden”, rubrik i NSD 10-05-07). Tidningen lyfte i detta fall således fram ordförandens 

etnicitet framför yrkesrollen vilket, enligt min mening, vore föga troligt att redaktionen 

skulle göra om t.ex. riksdagen bjöd in fel kommunfullmäktigeordförande (”fel svensk” 

bjuden). Därtill rapporterade samtliga nyhetstidningar om rovdjurs skador och/eller hot mot 

människor och renar (t.ex. AB 10-05-20, DN 10-05-20).  

 

                                                
19 En av AB:s två nyhetstexter har problem som huvudtema, medan den andra kodades som ”annat”, eftersom 
huvudtemat inte överensstämmer med kriterierna för någon av temakategorierna. Termen tema används i 
denna studie för att beskriva både enskilda teman och temakategorier.  

Anm. Det totala antalet nyhetstexter är 81. 

Figur 5.  Nyhetstexternas huvudsakliga teman. Antal. 
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Några nyhetstexter behandlar problem som utgörs av samers egna (icke)aktiviteter. NSD 

rapporterade t.ex. om ”kaos” och ”polsk riksdag” i Sametinget (NSD 10-05-27). 

Nyhetsartikeln, samt den sammanlänkade förstasidesnotisen, framhåller hur Sametinget 

präglas av dålig organisation. 

Det näst vanligaste huvudtemat i undersökningsmaterialet från 2010 är konflikter. 

Merparten av nyhetstexterna (13 av 17), vars huvudtema utgörs av konflikter, skildrar på 

olika sätt frågor som handlar om renskötsel och/eller samernas rättigheter och status, där 

samer i de allra flesta fall står mot svenska institutioner, myndigheter eller bolag. DN, NSD 

och ÖP rapporterade t.ex. om olika konflikter om markrättigheter och/eller störningar 

mellan samer och gruv- respektive vindkraftsbolag. NSD och ÖP skildrade också konflikter 

som kretsade kring förslaget till ny renbeteskonvention respektive renbetesavtal, som på 

olika sätt reglerade renskötselns förutsättningar. I några få nyhetstexters rubriker framträder 

samer och/eller samiska organisationer som aktivt kämpande för sina rättigheter. Samer är 

aktiva subjekt i 4 av 17 rubriker inom temakategorin, vilket får illustreras med två exempel: 

”Han tar strid mot staten” (NSD 10-10-13), och ”Sameby JO-anmäler Naturvårdsverket” 

(ÖP 10-10-30). I den första exempeltexten är det tydligt att det är en man, en same, som 

står ensam mot den svenska staten. 

Ett annat vanligt huvudtema är kultur. Nyhetstidningarna rapporterade bl.a. om samisk 

litteratur, klädsel, utbildning och historia. I undersökningsmaterialet uppträder samisk 

kultur i flera fall som någonting som står inför prövningar, något som måste synliggöras 

eller hjälpas: ”Ny bok ska synliggöra den samiska kulturen” (rubrik i ÖP 10-05-21), och 

”Bättre kommunal service för sydsamer” (rubrik i ÖP 10-10-25). I det senare exemplet 

förbereder Härjedalens kommun att erbjuda sydsamiska som språk vid kommunal service.  

Sametinget var år 2010 sedan länge en etablerad politisk institution och myndighet. Detta 

visar sig till viss del i tidningarnas rapporteringar om samer och samiska frågor. Mer än var 

tionde nyhetstext handlar främst om politik, varav sammanlagt fyra skildrar politiskt arbete 

i Sametinget. Samtidigt var samer etablerade på flera lokala politiska arenor. NSD 

publicerade som enda tidning fyra nyhetstexter vars huvudtema utgörs av politik, där 

samiska partier utanför Sametinget är representerade. Däremot utgörs nyhetstidningarnas 

huvudteman i liten utsträckning av lagstiftning, samt krav och begäranden. Detta trots att, 

för att ta ett exempel, riksdagen i november 2010 erkände samernas status som ett folk – en 

fråga som även tidigare var omdebatterad t.ex. bland samiska organisationer (se t.ex. 

Heikki 2010). Sett till huvudsakliga teman är det således tydligt att tidningarna knappt lyfte 

fram samernas rättigheter, deras status och kamp, om det inte gick att placera i (främst) 
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konfliktorienterade sammanhang eller (i mindre utsträckning) på den traditionella politiska 

arenan. Sammantaget har mer än hälften (drygt 54 procent) av nyhetstexterna problem eller 

konflikter som huvudtema. Samer och samiska frågor representeras sålunda främst i 

sammanhang som helt eller delvis präglas av negativa och/eller polariserade inslag, där 

samer antingen är drabbade, orsak till problemen eller i konflikt med staten eller bolag.  

 

5. 3 Textaktörer i nyheterna 
Medlemmar av den svenska majoriteten är oftast textaktörer i de undersökta tidningarnas 

nyhetstexter om samer och/eller samiska frågor (se tabell 3), vilket stämmer överens med 

tidigare forskning (se t.ex. van Dijk 1991, Pietikäinen 2000). Svenskar utgör närmare 

57 procent av de 143 samiska och svenska textaktörer som förekommer.  De vanligaste 

textaktörerna är svenska politiker. Cirka var femte textaktör är svensk politiker. 

 
Tabell 3.  Antal samiska och svenska textaktörer fördelade på roller.   
       
Samiska textaktörer Antal  Svenska textaktörer Antal  

Politiker 24 Politiker 29 

Renskötare 11 Företrädare för myndigheter 14 

Privatpersoner 8 Företagsledare 9 

Artister 5 Sakkunniga 9 

Företrädare för intresseorg. 4 Privatpersoner 7 

Företrädare för samebyar 4 Företrädare för intresseorg. 6 

Sakkunniga 3 Artister 4 

Företrädare för myndigheter 2 Markägare 2 

Företagsledare 1 Övriga 1 

Summa 62 Summa 81 
Anm. Totalt antal samiska och svenska textaktörer är 143 stycken. Textaktörskategorier som inte är representerade i materialet är inte inkluderade i tabellen. 

 

Svenskar framträder också till stor del som företrädare för myndigheter, företagsledare och 

sakkunniga, dvs. som representanter för svenska institutioner, bolag och/eller i egenskap av 

experter. Svenska sakkunniga förekommer tre gånger så ofta som samiska sakkunniga. På 

liknande sätt framträder nio svenska företagsledare i texterna, medan endast en samisk 

företagsledare förekommer. Samiska politiker är dock vanligt förekommande, vilket 

indikerar att samiska makthavare i viss grad var inflytelserika i rapporteringarna. Vid sidan 

av politiker representeras samer främst som (i tur och ordning) renskötare och 

privatpersoner. Svenska privatpersoner är dock nästan lika vanliga som samiska 

privatpersoner i tidningarnas texter om samer och/eller samiska frågor.  

Vid en närmare analys av texternas huvudpersoner, dvs. de textaktörer som är mest 

framträdande med hänsyn till citering, utrymme och placering, framgår det att svenskar 

dominerar även i detta hänseende. Svenskar utgör närmare 57 procent (37 huvudpersoner) 
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av huvudpersonerna i undersökningsmaterialet. Motsvarande siffra för samer är nästan 

42 procent (27 huvudpersoner). En annan textaktör, dvs. som varken är same eller svensk, 

är huvudperson i materialet.20 Svenska politiker har oftast rollen som huvudperson 

(12 huvudpersoner) före samiska politiker (10 huvudpersoner). Utöver politikerkategorin är 

svenska företrädare för myndigheter (8 huvudpersoner) och svenska sakkunniga 

(6 huvudpersoner) vanligast. Mönstret är på så sätt tydligt: samiska politiker är till viss del 

etablerade i tidningarnas berättelser, likväl är de svenska officiella textaktörernas inflytande 

som huvudpersoner totalt sett markant.  

 

5. 4 Valda och nekade röster 
I nyhetsjournalistiken har röster på flera sätt en central funktion. Röster är dels en viktig 

informationskälla, dels ett etablerat journalistiskt berättartekniskt inslag (Schudson 

2003:134 ff.). Röster har dessutom en viktig representationsfunktion, där en kontinuerlig 

utestängning av en viss grupp människors röster kan ha annangörande effekter (Brune 

2004:50).21 

Fördelningen mellan samiska och svenska textaktörer som får framträda med egen röst i 

tidningarnas nyhetstexter är påtagligt ojämn. Antalet svenskar som framträder med egen 

röst är, som framgår av figur 6, nästan dubbelt så stort som antalet samer.  

Figur 6.  Antal textaktsrer med egen rsst.
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Med tanke på att de undersökta nyhetstexterna behandlar samer och/eller samiska frågor 

uppträder obalansen i ett särskilt ljus: i nyhetstexterna om samer marginaliseras, sett till 

vilka som får uttala sig, samer till förmån för svenskar (jfr Pietikäinen 2000:219).  

                                                
20 Endast en huvudperson kodades i varje text. Eftersom alla nyhetstexter inte har personliga textaktörer ska 
antalet huvudpersoner inte jämföras med det totala antalet nyhetstexter. 
21 Rösters betydelse för representationer inom nyhetsjournalistiken diskuteras ovan i avsnitt 2. 2 och 2. 4. 

Anm. Det totala antalet nyhetstexter är 81. 
 

Figur 6.  Antal textaktörer med egen röst. 
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Sett ur ett köns- och etnicitetsperspektiv får främst svenska män uttala sig i nyhetstexterna. 

Svenska män utgör drygt 38 procent (40 textaktörer) av textaktörerna som framträder med 

egen röst i materialet. Svenska kvinnor förekommer inte lika ofta med egen röst 

(22 textaktörer), men framträder i större utsträckning än samiska kvinnor respektive män. 

Bland de samer som får tala i texterna är kvinnor vanligast: 20 kvinnor framträder med 

egen röst, att jämföra med 15 män.22 En bidragande – men inte heltäckande – orsak till 

denna fördelning är att flera samiska kvinnor i centrala politiska positioner, däribland 

Ingrid Inga, Samelandspartiet, och Ragnhild Svonni, Samelistan, var tämligen aktiva 

offentligt i frågor om samisk politik (se t.ex. NSD 10-05-29, NSD 10-10-22).  

 
Tabell 4.  Antal samiska och svenska textaktörer med egen röst.   
       
Samiska textaktörer Antal  Svenska textaktörer Antal  

Politiker   12 Politiker  22 

Renskötare   6 Företrädare för myndigheter 12 

Företrädare för samebyar  4 Företagsledare 9 

Sakkunniga   3 Sakkunniga  7 

Privatpersoner   3 Företrädare för intresseorg. 5 

Företrädare för intresseorg.  3 Artister  3 

Företrädare för myndigheter  2 Privatpersoner  2 

Företagsledare  1 Markägare  2 

Artister   1 Övriga  1 
Summa 35 Summa 63 
Anm. Totalt antal samiska och svenska textaktörer med egen röst är 98 stycken. Textaktörskategorier som inte är representerade i materialet är inte inkluderade i tabellen. 

 
Politiker får oftast uttala sig bland de samiska textaktörerna (se tabell 4). Mer än en 

tredjedel av de samiska textaktörerna som framträder med egen röst är politiker. Emellertid 

förekommer svenska politiker oftare med egen röst än samiska politiker. Ungefär var femte 

textaktör som får uttala sig i nyhetstexterna är svensk politiker. På liknande sätt är det 

tydligt att nyhetstidningarna även till stor del prioriterade andra svenska officiella grupper 

och makthavare som källor: bortsett från politikerkategorin får svenska företrädare för 

myndigheter, företagsledare och sakkunniga oftast framträda med egen röst i de undersökta 

texterna. Samiska sakkunniga, företagsledare och myndighetsföreträdare får däremot inte 

uttala sig lika ofta.  

 

 

 
                                                
22 Förutom samiska och svenska kvinnor respektive män ingår ytterligare sju textaktörer i det totala antalet: 
två kvinnor och fyra män är kodade i kategorin annan/framgår ej, eftersom personerna i fråga varken 
framträder som explicit samiska eller svenska. Därtill förekommer en svensk textaktör, vars kön inte framgår 
av undersökningsmaterialet.  
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5. 5 Ordval, kategoriseringar och lexikala mönster 

Termerna som beskriver samer i undersökningsmaterialet från 2010 varierar. De två ord 

som förekommer i flest nyhetstexter är ”ordförande” (elva nyhetstexter) och ”samerna” 

(sex nyhetstexter). På nyhetstexternas lexikala nivå representeras samer till stor del i 

egenskap av yrkesroller och offentliga roller, där framför allt olika benämningar för 

politiska och intressepolitiska representanter, samt renskötare är framträdande. (Tabell C 

och D i bilaga 3 visar resultaten från denna analys i detalj.) Ord som explicit betecknar 

samers etniska tillhörighet (t.ex. ”samer”) är dock relativt vanliga, sett i förhållande till de 

andra ord som förekommer under perioden. Journalisternas val att representera samer med 

ord som är vedertagna i officiella samiska sammanhang (t.ex. i Sametinget), och som de 

flesta samer själva använder, bidrar delvis till att konstruera samisk identitet med betoning 

på samers gemensamma kultur, historia och rättigheter (jfr Lantto 2000:108). Samtidigt 

förekommer ordet ”folk” i materialet. Fastän ordet endast uppträder i två nyhetstexter är 

dess närvaro i viss mån signifikant: ordet riktar ljus mot samers rättigheter inte enbart i 

kulturell mening, utan även i juridisk och politisk mening (jfr Prop. 2009/10:80 s. 190). Allt 

som allt indikerar dock förekomsten av beskrivande ord att nyhetstidningarna i tämligen 

stor utsträckning valde att betona yrken, samhällsfunktioner eller familjeroller, i stället för 

att markera samers grupptillhörighet som samer.  

Svenskar beskrivs nästan uteslutande utifrån deras yrkesroller och andra offentliga roller. 

De ord som förekommer i flest nyhetstexter är ”ordförande” (tio nyhetstexter) och 

”ledamöter” (fem nyhetstexter). Ord som ”svensk” eller ”svenskar” förekommer inte i 

materialet, däremot finns ord som delvis betecknar kulturell och/eller geografisk 

tillhörighet, t.ex. ”dalmasar”, ”stockholmare” och ”norrlänningar”, som i dessa nyhetstexter 

explicit syftar på svenskar.  

Vid sidan av orden ”samerna” och ”samer” förekommer andra ord med samma ordstam, 

t.ex. ”samebarnen”, ”samefamiljerna”, ”sameflicka” och ”samekvinnan”. Ordet ”same”, 

som i detta sammanhang används som ett slags prefix, markerar skillnad mellan samer och 

svenskar. Det är inte nödvändigtvis negativt, men ”same” i t.ex. ”samebarnen” har grovt 

sett ingen annan funktion än att markera etnisk tillhörighet och skillnad. Motsvarande 

”prefix” som beskriver svenskar förekommer inte i nyhetstexterna. Likväl ska det 

understrykas att detta, enligt min bedömning, sannolikt inte är utmärkande för just 

nyhetstexter. Undersökningsmaterialet från 2010 innehåller samtidigt ord som på samma 

gång beskriver både samer och svenskar (t.ex. ”skolbarnen” och ”elever”), vilket delvis 

illustrerar hur etniska gränser med hjälp av ordval på vissa ställen överbryggas i materialet.  
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Ord som inbegriper ”lapp” förekommer endast i två nyhetstexter: ”lappkåta” och ”lappby”. 

I det senare fallet används ordet för att beskriva ett skeende ur ett historiskt perspektiv 

(NSD 10-10-01). Således är det tydligt att nyhetstidningarnas ordval i detta avseende 

generellt sätt överensstämmer med vedertaget språkbruk inom svensk politik och 

lagstiftning (ordet lapp inkluderades t.ex. inte i rennäringslagen 1971) (Amft 2000:82).  

 

5. 6 Rapporteringsordning: vem/vad/vilka framträder först? 
Den svenska majoriteten dominerar även sett till vilka personliga textaktörer, grupper och 

sociala enheter som får framträda först i de undersökta nyhetstexterna (exklusive rubriker). 

(Se tabell F i bilaga 3 för att ta del av resultaten från analysen i detalj.) Svenska textaktörer, 

grupper och sociala enheter framträder först i cirka 58 procent (47 nyhetstexter) av de totalt 

81 nyhetstexterna. Motsvarande siffra för samiska textaktörer, grupper och sociala enheter 

är cirka 36 procent (29 nyhetstexter). Textaktörer, grupper och sociala enheter som varken 

är explicit samiska eller svenska utgör cirka 6 procent (5 nyhetstexter). 

I den svenska kategorin dominerar politiska församlingar, institutioner och partier, samt 

myndigheter, som tillsammans framträder först i 22 nyhetstexter. Om svenska politiker och 

myndighetsföreträdare också räknas med uppträder politiska enheter och myndigheter först 

i 28 nyhetstexter, dvs. nästan lika många texter som hela den samiska gruppen framträder 

först i. I den samiska kategorin framställs i sin tur samebyar först i flest nyhetstexter (sju 

stycken) följt av privatpersoner (sex nyhetstexter) och politiker (sex nyhetstexter). Samiska 

politiker framträder först i fler nyhetstexter än svenska politiker, men det svenska politiska 

etablissemangets position är totalt sett likväl påtaglig.   

Resultaten visar sålunda att de undersökta tidningarna prioriterade att låta olika 

representanter – textaktörer, grupper och sociala enheter – för den svenska majoriteten 

framträda först i fler nyhetstexter som handlar om samer och/eller samiska frågor än 

representanter för den samiska minoriteten. 
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6. SAMMANFATTNING OCH JÄMFÖRELSER 
Låt oss nu på ett övergripande vis betrakta de mönster som uppträder i tidningarnas 

nyhetstexter. De undersökta tidningarna publicerade totalt sett fler nyhetstexter om samer 

och/eller samiska frågor i maj och oktober 1970 (106 nyhetstexter) än motsvarande 

månader 2010 (81 nyhetstexter). Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Östersunds-

Posten (ÖP) rapporterade under båda undersökningsperioderna i betydligt större 

utsträckning om samer i jämförelse med Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN).  

Likheterna mellan nyhetstidningarnas val av tematiska huvudfokus 1970 och 2010 är 

markanta. Nyhetstexternas huvudteman i det samlade undersökningsmaterialet fokuserar 

främst på olika typer av problem. Närmare 39 procent av nyhetstexternas huvudteman 1970 

lyfter fram problem. Motsvarande siffra för nyhetstexterna från 2010 är drygt 33 procent. 

Förutom problem behandlar nyhetstexternas huvudteman främst konflikter, där samer i stor 

utsträckning står mot svenska myndigheter, institutioner eller företag i frågor om renskötsel 

och/eller samernas rättigheter. Samtidigt representeras samer och samiska organisationer 

till viss del – tematiskt sett – som politiskt aktiva både 1970 och 2010. Detta tar sig, grovt 

sett, uttryck i form av teman som behandlar krav och begäranden (1970), respektive 

konflikter och politik (2010). Vissa tematiska skillnader förekommer mellan åren, t.ex. 

publicerade tidningarna, vid sidan av problem, procentuellt sett fler nyhetstexter vars 

huvudteman fokuserar på krav och begäranden respektive näringsliv 1970, medan kultur 

och politik var vanligare 2010. Likväl är de centrala likheterna mer utmärkande.  

Trots att de undersökta nyhetstexterna handlar om samer och/eller samiska frågor är 

samer inte de vanligaste textaktörerna i undersökningsmaterialet. I stället utgör svenska 

textaktörer närmare 71 procent av det totala antalet samiska och svenska textaktörer 1970, 

samt närmare 57 procent 2010. Fördelningen är således mindre ojämn 2010, men den 

svenska majoritetens dominans är emellertid påtaglig. Bland de samiska textaktörerna är 

renskötare vanligast 1970: för varje samisk privatperson som framträder går det tre 

renskötare. Officiella samiska textaktörer förekommer knappt. År 2010 är de vanligaste 

samiska textaktörerna i tur och ordning politiker, renskötare och privatpersoner. Bland de 

svenska textaktörerna dominerar i sin tur officiella textaktörer – myndighetsföreträdare, 

politiker och sakkunniga – under båda nedslagsåren. Svenskar utgör därtill närmare 

73 procent av det totala antalet huvudpersoner 1970, samt närmare 57 procent av 

huvudpersonerna 2010. Motsvarande siffror för samer är drygt 27 procent 1970 och nästan 

42 procent 2010. 
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Distinkta skillnader mellan samer och svenskar uppträder även vad gäller de textaktörer 

som får framträda med egen röst i undersökningsmaterialet. Antalet svenskar som 

framträder med egen röst 1970 är mer än dubbelt så stort som antalet samer (94 svenskar 

och 44 samer). Skillnaden är något mindre 2010, men den är ändå tydlig: 63 svenskar och 

35 samer får framträda med egen röst. Sett ur ett köns- och etnicitetsperspektiv dominerar 

svenska män både 1970 och 2010. Samiska kvinnor förekommer knappt alls 1970, men är 

vanligare än samiska män 2010.  

Renskötare får 1970 oftast framträda med egen röst bland de samiska textaktörerna. 

Officiella samiska textaktörer är dock tämligen ovanliga. I kategorin svenska textaktörer är 

fördelningen annorlunda: myndighetsföreträdare framträder oftare med egen röst än de 

andra kategorierna, såväl svenska som samiska, men även svenska sakkunnigas och 

politikers närvaro är påtaglig. År 2010 har samiska politiker gjort inträde i rapporteringarna 

och är vanligast i den samiska kategorin. Renskötare är också vanliga, fastän de inte 

förekommer lika ofta som 1970. Totalt sett dominerar dock svenska officiella textaktörer: 

svenska politiker får oftast framträda med egen röst i nyhetstexterna, men även svenska 

företrädare för myndigheter, företagsledare och sakkunniga får i stor utsträckning uttala sig. 

Svenska textaktörer, grupper och sociala enheter framträder också först i fler nyhetstexter 

än samiska motsvarigheter. I materialet från 1970 framställs den svenska kategorin först i 

dubbelt så många texter jämfört med den samiska kategorin. Svenska textaktörer, grupper 

och sociala enheter framträder i sin tur först i 47 texter 2010, medan samiska 

motsvarigheter nämns först i 29 texter.  

På nyhetstexternas lexikala nivå representeras samer med en relativt rik variation av ord. 

”Samerna” och ”samer” uppträder i flest nyhetstexter från 1970. I flera fall förekommer 

förhållandevis grova generaliseringar, där åsikter och handlingar som tillhör en mindre 

grupp samer tillskrivs ”samerna”, vilket leder associationerna till alla samer. I materialet 

förekommer även ord som på ett konkret sätt markerar skillnad (t.ex. ”samefamiljer”, 

”sameynglingarna”); ord som saknar motsvarigheter för de svenskar som skildras. Ordet 

”svenskar” förekommer endast i en nyhetstext. Samer beskrivs därtill med ord, som 

indikerar att samisk identitet är föremål för utveckling och/eller prövningar: ”ras”, 

”indianer” och ”zigenare”. Ord som innehåller ”lapp” förekommer i sammanlagt 

28 nyhetstexter. I materialet från 2010 förekommer däremot ord som innehåller ”lapp” 

endast i två texter, vilket pekar på att det delvis skett en diskursiv förändring sedan 1970. 

Samer representeras under perioden i stor utsträckning i egenskap av yrkesroller och andra 

offentliga roller, även om ord som ger uttryck för etnisk tillhörighet (t.ex. ”samerna”) är 
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relativt vanliga. I likhet med nyhetstexterna från 1970 förekommer ord som tydligt 

markerar skillnad (”samebarnen”, ”samefamiljerna”) i flera nyhetstexter från 2010. 

Liknande ord som gestaltar svenskar existerar inte i materialet.  

Samer är sammanfattningsvis underordnade svenskar i nyhetstexterna från både 1970 och 

2010 i termer av antal textaktörer, röster och huvudpersoner, samtidigt som svenska 

textaktörer, grupper och sociala enheter framträder först i fler nyhetstexter än samiska 

motsvarigheter. När dessa skillnader betraktas parallellt är det tydligt att journalistiska 

berättarmönster i flera hänseenden medverkar till att samer framställs som Andra, 

”inhemska Andra”, som inte (till fullo) är som ”vi”, svenska majoritetsmedlemmar. Samer 

bor i Sverige, de bodde här innan Sverige blev en nation, de är en del av det svenska 

samhället, men de representeras i nyhetstexterna inte utifrån samma tolkningsramar och 

förutsättningar som majoritetsmedlemmar. Tvärtom representeras samer till stor del 

annorlunda jämfört med den svenska majoriteten, som på flera centrala sätt framställs som 

en mer inflytelserik grupp.  

För att fördjupa förståelsen för hur den samiska minoriteten skildras i relation till den 

svenska majoriteten ska vi i de följande kapitlen närstudera hur samer representeras i 

utvalda nyhetstexter från respektive nedslagsår.  
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7. PROCESSER, DELTAGARE OCH PERSPEKTIV 1970 
Syftet med detta kapitel är att utvidga och komplettera analyserna i de föregående delarna 

genom att studera hur samer representeras i förhållande till svenskar i termer av deltagare 

och processer på satsnivå. Utifrån studiens huvudfrågor, samt resultaten i den kvantitativa 

delen, valdes tre nyhetstexter från 1970 till denna analys (se avsnitt 3. 2 för urvalskriterier 

respektive avsnitt 3. 4 för en detaljerad beskrivning av analysens kategorier och redskap).  

 
7. 1 NSD 1970-10-17: ”Här är han – landets förste växtgiftdeckare” 
En samisk familj drabbades i april 1970 av att ett 50-tal av dess renar dog. Myndigheterna 

misstänkte att renarnas död berodde på ett bekämpningsmedel, vilket delvis ledde till att 

växtgiftet och ”rendöden” intresserade de undersökta tidningarna både i maj och oktober. 

Nyhetsartikelns huvudsakliga tema behandlar problem. Texten fokuserar främst på hur 

svenska myndigheter ska lösa gåtan bakom den ”mystiska rendöden”.  

Den processtyp som dominerar i texten är materiella processer. Av sammanlagt 

67 processer utgörs mer än hälften (39 stycken) av materiella händelser och handlingar. 

Denna fördelning är i sig inte märklig. Materiella processer är ofta vanliga i nyhetstexter, 

som i regel fokuserar på aktuella händelser (Pietikäinen 2003:599). De journalistiska valen 

att skildra frågor som rör samernas traditionella näringar – vilka är nära kopplade till många 

samers identitetsskapande – med främst materiella processer medför dock att dessa näringar 

till stor del representeras som någonting som är föremål för förändringar och förhandlingar 

– snarare än som något säkert och givet (Claesson 2003:27−36, Halliday 2004:179).  

Svenska aktörer framträder flest gånger i de materiella processerna. I sammanlagt tolv 

processer framträder svenska mänskliga aktörer. Främst handlar det om 

myndighetspersoner (riksåklagare, länsåklagare, kriminalinspektör), som agerar (eller har 

agerat): de beordrar, utser, samlar in, undersöker, testar och analyserar. Kriminalinspektör 

Karl Taawo, som ska lösa ”gåtan” med växtgiftet, beskrivs som en kompetent och erfaren 

polis, en deckare, ett slags hjälte (”med rätt att jaga växtgift”) som ska ”tränga in” i 

problematiken. Samiska mänskliga aktörer förekommer dock bara tre gånger.23  

Även målen är i större utsträckning svenska än samiska (tio respektive sju stycken). De 

svenska målen realiseras främst genom substantiv, som manifesterar de svenska 

myndigheternas hjälpaktioner, t.ex. utredning, uppdrag, anmälan och undersökningar. De 

allra vanligaste målen är dock andra, dvs. varken samiska eller svenska. Dessa är också till 

stor del kopplade till problemen, som har drabbat den samiska familjen, t.ex. växtgiftet och 
                                                
23 Med icke-mänskliga aktörer inräknade framträder totalt 8 samiska och 16 svenska aktörer. 
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giftproblematiken. De samiska målen utgörs i sin tur främst av familjen Blinds renar. Det 

genomgående mönstret är således att aktörerna oftast är svenska myndigheter och deras 

företrädare, medan målen, som påverkas av de materiella processerna, är kopplade till den 

drabbade familjen och de svenska myndigheternas hjälpinsatser. 

Den enda same som uttryckligen framträder i texten är Per-Olof Blind. Han agerar och 

talar i texten. Men han representeras i ett utsatt läge. Han ”ringde” lappväsendet, han 

”meddelade” att renar dött. Han behöver hjälp. Han befinner sig i ett slags underläge, vilket 

blir särskilt tydligt när de verbala processerna studeras närmare. Trots att det är Per-Olof 

Blind som står närmast det som har skett – han har förstahandsinformation – är det inte han 

som får beskriva skeendet. I stället är det en anonym person som får konkludera vad som 

har hänt med renarna: ”I början av maj kunde en man sammanfatta katastrofen”.24 

Sammantaget är majoriteten av talarna i texten svenska. Svenska talare uttrycker sig i tre av 

de totalt fem verbala processerna, medan texten endast ger utrymme för en samisk talare. 

Den näst vanligaste processtypen i texten är relationella processer (22 stycken), som bl.a. 

uttrycks av verb som är, var och innebära, medan den minst frekventa processtypen är 

mentala processer (en svensk upplevare ”hoppas”), vilket visar att handlingar som äger rum 

på mentala, inre plan inte präglar texten.   

Sett över alla processtyper konstruerar texten på flera sätt en form av gränsdragning 

mellan de svenska myndighetspersonerna och den utsatta familjen, samt – i ett vidare 

perspektiv – mellan den svenska majoriteten och den samiska minoriteten, där den första 

parten i flera avseenden representeras som en mer kompetent och resursrik grupp (jfr Hall 

1997b:235). När gåtan med den ”mystiska rendöden” ska lösas är det de svenska 

myndigheterna – som har makten och egenskaperna som krävs för att handla – som ska 

finna lösningar och hjälpa den utsatta samiska familjen. Myndigheterna och deras 

företrädare representeras som handlingskraftiga och målmedvetna: de analyserar skeendet, 

kommenterar, beslutar och agerar. Per-Olof Blind och hans familj står i sin tur i bakgrunden 

av de svenska myndighetspersonerna. Detta tar sig dels uttryck i termer av materiella och 

verbala handlingar, men också i fråga om placering (familjen framträder i brödtextens 

tionde och elfte stycke). Det ojämlika förhållandet blir särskilt illustrativt när Per-Olof 

Blinds position kompareras med kriminalinspektör Karl Taawos position. Per-Olof Blind är 

i nöd, Karl Taawo är räddaren. Det är familjen och dess problem som myndigheternas 

handlingar (direkt/indirekt) är riktade mot. 
                                                
24 Understrykningar är i detta kapitel alltid mina egna. De markerar exempel på processer från de undersökta 
nyhetstexterna. 
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7. 2 ÖP 1970-05-23: ”Jägarna anser att renskötseln återförs inom lagens 
råmärken” 
Nyhetsartikeln fokuserar huvudsakligen på länsjaktvårdsföreningars oro för renskötselns 

och – mer konkret – strövrenarnas utbredning. Det s.k. strövrensproblemet var ett 

återkommande inslag i flera av tidningarnas nyheter om samer under de undersökta 

månaderna 1970.  

Nyhetsartikelns huvudtema utgörs av problem. Det s.k. strövrensproblemet är därtill 

tydligt kopplat till konflikter, som också är ett underordnat tema. Den vanligaste 

processtypen i nyhetsartikeln är materiella processer (18 stycken). Texten fokuserar främst 

på handlingar och händelser som äger rum i världen, skeenden som ofta är kopplade till 

förändringar.  

Allt som allt är antalet svenska aktörer störst (sammanlagt fem aktörer, varav två 

mänskliga). Antalet samiska aktörer är nästan lika stort (fyra stycken). Emellertid är det 

inte främst människor och organisationer som är framträdande bland de samiska aktörerna; 

de utgörs i tre av fyra fall av olika beskrivningar av strövrenar. Bland de svenska aktörerna 

dominerar i stället länsjaktvårdsföreningarna och deras medlemmar.25 Det är 

länsjaktvårdsföreningarna och medlemmarna som är aktiva och drivande. De ställer krav, 

anser och tillsätter. Svenska aktörer står t.ex. för fem materiella handlingar, medan samiska 

aktörer står för en handling, om man räknar bort renarna. Men de svenska aktörerna har 

även en position där de kan studera, bedöma och utvärdera problemet: 

 
Länsjaktvårdsföreningarna […] har i dess egenskap av dominerande jägareorganisationer – 
tillsammans över 60.000 medlemmar – med stigande oro följt utvecklingen inom landets 
rennäring. 

 
De står inför ett hot. Ett problem som måste lösas. Samtidigt framställer texten dem som 

starka, inflytelserika. De talar för många människor, och de kan göra adekvata 

bedömningar. Ett sakläge som bl.a. manifesteras i att strövrensproblemets proportioner 

beskrivs som något som ”icke kan accepteras”. I sammanhanget framgår informationen 

som ”common sense”, något som vi alla (läsaren) ”vet”. 

Den svenska gruppens dominans tar sig även uttryck i hur deltagarrollerna är fördelade i 

de mentala och verbala processer som förekommer. Två av totalt tre upplevare, som tänker 

och reflekterar, är svenska. Ingen är samisk. I de sammanlagt fyra verbala processerna 

framträder endast svenska talare (fyra stycken). De svenska talarna får tolka och 

                                                
25 Länsjaktvårdsföreningarna ingår i Svenska Jägareförbundet. De representerar således en svensk 
organisation och är därför registrerade som svenska deltagare. För utförligare definitioner, se bilaga 1. 



48 
 

 

 
sammanfatta skeendet. De får definiera problemet utifrån deras ”världsbild”, deras diskurs 

om strövrenar som allvarligt problem, men de ges också utrymme att ha synpunkter på vem 

eller vilka som ska få delta i samtalet: ”Kommittén har intet att invända mot […] att 

representanter för samerna och lappväsendet m.fl. intressen bereds tillfälle att delta”. De 

berörda samerna är däremot röstlösa, frånvarande. De bidrar till – eller utgör – problemet, 

men de är tillsynes oförmögna eller ointresserade att finna lösningar: ”jägarna uppfattar 

berörda förhållanden som ett avsiktligt åsidosättande av gällande lagar”. Eftersom 

renskötarna inte kan ta itu med problemet själva måste jägarna ”ta saken i egna händer” 

annars kommer ”rådande förhållanden” att ”skada rennäringen”. 

Den näst vanligaste processtypen i texten är relationella processer (tio stycken). Här är 

det särskilt intressant att notera om och hur förhållanden beskrivs som faktum. I texten står 

det bl.a. att ”[b]erörda länsjaktvårdsföreningar är lyhörda för samarbete och intresserade av 

en allmän diskussion i strövrensfrågan”. I stället för att låta (en representant för) 

föreningarna framhålla denna ståndpunkt framstår deras lyhördhet som en form av sanning.  

Svenskar agerar, talar och tänker, medan samer är passiva, icke närvarande. Texten 

konstruerar således en sorts mental distans mellan länsjaktvårdsföreningarna, deras 

medlemmar, och renskötare, mellan svenskar och samer, samt – i viss utsträckning – mellan 

svenska läsare och samer (jfr Hall 1997b:258). De renskötande samerna som berörs av 

ämnet representeras på detta sätt till viss del som Andra – personer som eventuellt kan få 

vara med och diskutera problemet, som jägareföreningarna har definierat och anser att 

renskötarna är orsaken till.  

 
7. 3 DN 1970-05-21: ”’Vietnamgift’ dödade renarna i Vistträsk” 

En nyhet som återkom i rapporteringarna 1970 var, som framgått ovan, ”rendöden” i 

Vistträsk i Norrbotten. Samtliga tidningar som ingår i studien berättade om ämnet. 

Huvudtemat i nyhetsartikeln är problem: ett skadligt buskgift har orsakat massdöd bland 

renar. Den vanligaste processtypen är materiella processer. Sammanlagt omfattar texten 

23 processer, varav 12 är materiella. Verb som kasta, använda, orsaka och flygbespruta 

vittnar om aktiviteter och utveckling. Emellertid rymmer texten ett flertal passiveringar, 

processer där aktören inte är i fokus och/eller har utelämnats. Exempelvis framträder inte 

statliga Domänverket – som utförde giftbesprutningen – i texten. På så sätt framställs 

problemet utan att ansvars- och orsaksförhållanden specificeras (Fowler 1991:78).  

 
Renarna betade vid tiden för dödsfallen inom ett område som sommaren 1969 flygbesprutades 
med ”buskmedel”, herbicider av fenoxiättiksyratyp.  
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Merparten av processerna i nyhetstexten uppträder i aktiva satser (15 av 23 processer), men 

de passiva inslagen är på ovan nämnda sätt samtidigt påtagliga. 

Målen som de materiella processerna är riktade mot är främst samiska eller andra, dvs. 

som varken är samiska eller svenska (fem stycken vardera). De samiska målen utgörs 

uteslutande av renar, som ”av allt att döma” dödats eller drabbats på grund av giftet. De 

andra målen är i sin tur också kopplade till växtgiftet eller besprutningarna. Texten 

innehåller däremot inga svenska mål. 

”Samefamiljen Per-Olof Blind” framträder tidigt i texten (i ingressen). Sett ur det 

perspektivet står familjen i textens fokus. Den person eller grupp som framträder först eller 

tidigt i en nyhetstext har ofta en central position i texten (van Dijk 1988b). Likväl är det 

inte familjen som agerar och/eller för handlingen framåt i texten. På motsatt sätt är familjen 

endast aktör i en materiell process: ”Samefamiljen Per-Olof Blind miste 50 av sina 400 

renar under en vecka”. Familjen förlorade. Den symboliserar problemet och ger det ett 

ansikte. Men den är passiv, utan konstruktiva handlingar.  

Samiska och andra aktörer är trots det vanligast i texten (fyra gånger vardera). De 

samiska aktörerna utgörs dock, vid sidan av familjen Blind, i samtliga fall av icke-

mänskliga aktörer (renar). Andra aktörer är t.ex. buskgiftet och USA-trupperna. Svenska 

aktörer är inte heller framträdande i de materiella processerna (totalt en aktör). Däremot är 

svenskar mer aktiva i de totalt fyra verbala processerna. Svenska talare framträder tre 

gånger. Två exempel får illustrera: Veterinär Magnus Nordkvist och toxikolog K Erne 

”kunde på onsdagen bekräfta”, och ”[a]nstalten konstaterar”. De utför verbala handlingar. 

De får redogöra för vad problemet (sannolikt) beror på, respektive betona att kunskaperna 

om växtgiftet är bristfälliga. Medlemmarna i familjen Blind eller någon annan renskötare 

som påverkas av problemet får dock inte komma till tals. De är röstlösa, utan ord.  

Texten innehåller totalt två mentala processer. Dessa har inga samiska eller svenska 

deltagare. Antalet relationella processer är fem stycken. De används i texten för att beskriva 

buskgiftet, samt de prover som anstalten har gjort (t.ex. ”[o]rganproverna höll relativt låga 

halter”). Växtgiftproblemet beskrivs som komplext, akademiskt, avancerat och kliniskt – en 

uppgift som kräver expertis. Och det är den svenska myndigheten som har kompetensen, 

handlingskraften och positionen att reda upp situationen. Det är hos den som hoppet ligger.  
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8. PROCESSER, DELTAGARE OCH PERSPEKTIV 2010 
I likhet med föregående kapitel avser denna del att analysera hur medlemmar av den 

samiska minoriteten representeras i relation till medlemmar av den svenska majoriteten 

med avseende på deltagare och processer. I analysdelen ingår tre nyhetstexter från 2010. 

Texterna valdes med hänsyn till resultaten i den kvantitativa undersökningen, samt 

uppsatsens frågeställningar. (Se avsnitt 3. 2 för urvalskriterier. Avsnitt 3. 4 beskriver 

analysens verktyg utförligt.)  
 

8. 1 ÖP 2010-10-06: ”Vindkraftsparker eller renskötsel – nu får 
Miljödomstolen avgöra”  
Statkraft SCA Vind AB planerar för närvarande att bygga 450 vindkraftverk i trakterna 

mellan Västernorrland och Jämtland. Jiingevaerie sameby har dock motsatt sig planerna. 

Nyhetsartikeln behandlar parternas tvist i Miljödomstolen. Textens huvudtema utgörs av 

konflikt, men texten handlar till stor del om (potentiella) problem för samebyarnas 

renskötsel, vilket är kopplat till huvudtemat. 

Texten består totalt av 46 processer, varav 15 är relationella och ingen är mental. De 

relationella processerna, som bl.a. realiseras av verb som vara och är, klassificerar och 

identifierar relationer mellan entiteter. I texten uppträder de relationella processerna till stor 

del i direkt anföring, vilket delvis indikerar att talarna pratar om händelser och förhållanden 

i termer av realiteter. Den vanligaste processtypen i texten är materiella processer 

(21 stycken). De materiella processerna representerar olika former av aktivitet, där samiska 

intressen i detta fall till stor del står mot svenska och andra intressen. Verb som bygga, 

påverka, flytta och fortsätta vittnar om denna aktivitet. Andra aktörer, dvs. som varken är 

samiska eller svenska, är vanligast i texten (åtta stycken). Dessa aktörer representerar 

främst det i huvudsak norskägda vindkraftbolaget och dess planerade utbyggnad. Tre 

svenska aktörer framträder i nyhetsartikeln: Miljödomstolen är aktör två gånger och 

länsstyrelsen en gång. Ingen samisk aktör förekommer dock. Emellertid är samiska mål, 

dvs. den deltagare som påverkas av de materiella processerna, mer förekommande 

(fyra stycken). Processerna manifesterar i dessa fall hur samebyn och renskötseln 

(potentiellt) drabbas om Miljödomstolen går på länsstyrelsens linje. I likhet med 

fördelningen av aktörerna är andra mål vanligast (14 stycken). Texten innehåller däremot 

inga svenska mål. När de samiska och svenska aktörerna respektive målen kompareras 

uppträder således ett på samma gång grovt och tydligt mönster: svenskar agerar, samer 

påverkas.   
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Fördelningen av antalet talare är mer balanserad mellan samer och svenskar. Totalt 

innehåller texten tio verbala processer. Samiska och svenska representanter har rollen som 

talare i tre respektive fyra verbala processer. Skillnader uppträder dock när olika samiska, 

svenska och andra talares verbala handlingar jämförs med varandra. Så här lyder ingressen: 

 
Det är vinna eller försvinna för renskötseln hävdar Jiingevaerie samebys juridiska ombud. 
Men vindkraft och renar kan visst samexistera kontrar utbyggarsidan som hänvisar till ny 
forskning.26 

 
De olika verbformerna demaskerar vilken trovärdighet och prestige som journalisterna har 

gett de olika talarna. Verbet ”hävdar” syftar på att samebyns ombud bestämt framhåller sitt 

uttalande som sant. Likväl är ordet inte lika starkt som t.ex. konstaterar och betonar eller 

lika neutralt som t.ex. säger. Ordet används tvärtom inte sällan när ett uttalande är 

kontroversiellt eller tvivelaktigt. Utbyggarsidan, å andra sidan, ”kontrar” – ett verb som kan 

tolkas i termer av aktivitet och målmedvetenhet. Dessutom förstärks utbyggarsidans 

position av att den ”hänvisar till ny forskning”. Den har på fötterna. Dessa skillnader vad 

gäller verbformer återkommer i texten. Genom att värdera talare och fördela trovärdighet 

och prestige på detta sätt konstruerar texten således en struktur i fråga om tillförlitlighet och 

auktoritet (Fairclough 1995a:83). Texten innehåller även flera passiveringar, som bl.a. 

uttrycker sig i verbala processer. Ett exempel får illustrera: 

 
Statkraft SCA Vind AB:s tillstånd om att bygga sammanlagt 450 vindkraftverk i gränstrakterna 
mellan Västernorrland och Jämtland fick klartecken av länsstyrelsen, men samtliga tillstånd 
överklagades.  

 
I sista satsen har den samiska talaren uteslutits. På detta sätt gömmer journalisternas val de 

berörda renskötarnas verbala handling.27 

En central talare i texten är Öje Danell, professor i renskötsel vid Lantbruksuniversitetet. 

Danell, som inte är same, har en ledande position i texten jämfört med de samiska talarna. 

Han får analysera och beskriva situationen, redogöra för orsakssammanhang och tänkbara 

följder. Marianne Persson, ordförande i Jiingevaerie sameby, är den enda namngivna samen 

i texten. Hon får uttala sig i textens sista stycke. Hon uttrycker sina känslor inför tvisten 

(”jag vill inte vara här”), samt allvaret i situationen (”[d]et är så mycket som står på spel”). 

Samtidigt som Öje Danell representeras som expert och talar utifrån en sakkunnigs 

                                                
26 Understrykningar är alltid mina egna. De markerar processer från de undersökta nyhetstexterna. 
27 Förutom Jiingevaerie sameby överklagade bl.a. ornitologiska föreningar Statkraft SCA Vind AB:s tillstånd 
(Öst 2010). Passiveringen döljer ändock den samiska handlingen. Särskilt i detta sammanhang när det är 
Jiingevaerie sameby som i texten står mot vindkraftbolaget. 



52 
 

 

 
perspektiv, representeras Marianne Persson som drabbad, utsatt. Hon får inte göra en egen 

analys.  

 
8. 2 NSD 2010-05-22: ”Rekordökningen. Fler än någonsin ansöker om 
skyddsjakt på björn och järv” 
Björnar, järvar, lodjur och kungsörnar dödar tillsammans tiotusentals renar varje år (se t.ex. 

SOU 2007:89 s. 88 ff. samt 232 f.). För att förebygga och minimera de skador som 

rovdjuren vållar renarna bedriver samebyar periodvis skyddsjakt inom ramen för sin 

verksamhet. 

Nyhetsartikeln behandlar huvudsakligen näringsliv tematiskt, men temat är tydligt 

kopplat till problem. Sammanlagt innehåller texten 49 processer, varav 29 är materiella. 

Antalet materiella processer visar att texten rymmer en hel del aktivitet, som är kopplad till 

skyddsjakten och den problematik, det yttre hot, som riktas mot samebyarna. Samer nämns 

i brödtextens första stycke: ”Järv och björn orsakar stora problem för flera samebyar”. Men 

de berörda samerna agerar knappt i texten. Samiska aktörer framträder i två materiella 

processer, varav en aktör är en människa. Samtidigt är samiska handlingar i flera fall dolda 

genom passiveringar. Brödtextens inledande ”anslag”, där samebyarnas problem med 

rovdjur skisseras, följs av ett stycke där de berörda samernas handlingar har uteslutits.  

 
Massor av ansökningar om skyddsjakt på järv och björn har därför skickats till länsstyrelsen i 
Norrbotten. Drygt 30 ansökningar har ramlat in så här långt.  

 
Texten präglas på detta sätt av en i flera fall passiv röst. Formuleringen att ”ansökningar har 

ramlat in” beskriver de samiska handlingarna som en sorts händelse, en förändring i 

verkligheten som inträffar utan att någon har handlat avsiktligt (van Dijk 2000:41).28 Även 

svenska och andra aktörer har på sina håll uteslutits, men de svenska aktörernas handlingar 

framställs på det hela taget explicit i flera fall. Totalt framträder nio svenska aktörer, varav 

tre är mänskliga aktörer. Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten, samt dess 

representant Ronny Edin, som är chef på naturvårdsenheten, framträder tydligast sett till 

aktörsroller och aktivitet. De gör bedömningar, tar beslut och agerar: ”Naturvårdsverket har 

lagt ett ’tak’” och ”inventeringar visar”. På samma gång förekommer inga svenska mål. 

Icke-mänskliga andra mål, dvs. som inte är samiska eller svenska, är vanligast i texten, 

vilket förefaller naturligt med tanke på att texten till stor del i tämligen generella drag 

handlar om rovdjur och skyddsjakt. Samiska mål förekommer två gånger.  
                                                
28 Det går dock inte att utesluta att andra personer, som inte är samer, också har skickat ansökningar. Likväl 
framgår det implicit av texten som helhet att samebyar stått för en betydande del.  
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Texten innehåller 13 relationella processer. På flera ställen i texten konstruerar de 

relationella processerna faktum, som präglar den övriga framställningen: ”Antalet 

ansökningar om skyddsjakt […] är fler i år än någonsin”, ”[d]en nuvarande nivån är i 

princip redan uppnådd”. Nyhetsartikeln innehåller däremot inga mentala processer. Antalet 

verbala processer är dock påtagligt (sju stycken). Fem svenska och två samiska talare 

framträder. Ronny Edin på länsstyrelsen står för textens tre första citat och får beskriva 

rovdjurssituationen, samt dra slutsatser om vad som bör göras. Stig Allas, rovdjursansvarig 

i Talma sameby, ges också utrymme att i två verbala processer uttrycka sig. Han får i direkt 

citat säga att ”[l]änsstyrelsen har skjutit bort en björn”, samt ”[d]e samlas där kalvningen 

sker”. Representanten för den svenska myndigheten får således i direkt citat redogöra för 

och förklara situationen och dess orsakssammanhang, medan representanten för samebyn – 

som anges vara föremål för problemen – får ge uttryck för betydligt mer knapphändig 

information. De svenska myndigheternas dominerande position är också påtaglig i form av 

placering. Trots att samebyarnas prekära situation inleder brödtexten, behandlas den inte 

närmare förrän i textens sista stycken. Det är här Stig Allas talar.  

Sett över alla processtyper ordnar texten i flera hänseenden de svenska och samiska 

grupperna utifrån ett slags struktur, där myndigheterna och myndighetschefen står i 

förgrunden medan de berörda samerna antingen är placerade i bakgrunden eller uteslutna. 

Myndigheterna är aktiva, handlande och reflekterande. Samebyn och dess representant 

måste i stället förhålla sig till de ramar för verklighetsbeskrivningen som de svenska 

myndigheterna och myndighetschefen har skapat (jfr Brune 2004:49 f., Boréus 

2006a:413 ff.). 

 

8. 3 DN 2010-10-16: ”Vindkraft går före renskötsel” 
Den 14 oktober 2010 vann vindkraftbolaget O2:s projekt, som handlar om att bygga 30 

vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen, laga kraft genom en dom i Miljööverdomstolen.  

Nyhetsartikeln behandlar domen (direkt/indirekt) delvis utifrån frågor som kretsar kring 

näringsliv och konflikter, men huvudtemat utgörs dock av problem, som renskötare i 

området uppges erfara.29 

Den mest förekommande processtypen är materiella processer (14 stycken). De 

vanligaste aktörerna är andra icke-mänskliga aktörer, dvs. som varken är samiska eller 
                                                
29 Nyhetsartikeln är en TT-text. Jag har valt att analysera texten för att den visar på aspekter, som är av 
intresse mot bakgrund av studiens frågeställningar. Dagens Nyheters redaktion har därtill ansvar för alla texter 
som publiceras i tidningen. Det är tidningens medarbetare som har valt ut, redigerat och presenterat texten. 
Således utgör nyhetstexten en för undersökningen lämplig analysenhet. 
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svenska (t.ex. vindkraft). Svenska aktörer framträder dock oftare än samiska (tre respektive 

två gånger). I två fall är det Miljööverdomstolen som är aktör, och vid ett tillfälle är det 

utredningen i målet. Inga svenska mål förekommer i texten. Vid sidan av andra mål (åtta 

stycken) uppträder tre samiska icke-mänskliga mål (rennäringen, renskötsel och 

verksamheten). 

Miljööverdomstolen representeras som en central aktör och framträder som en icke-

personifierad entitet, som har makt att bedöma och sätta ramarna för skeendet, men också 

för samtalet. Detta tar sig uttryck redan i ingressens första process: ”Miljööverdomstolen 

har gett klartecken till bygget av 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen”. De 

samiska deltagarna representeras däremot inte med samma auktoritet och maktindikatorer 

som de svenska deltagarna. Detta framgår inte minst när de totalt åtta verbala processerna 

analyseras närmare. Andelen samiska talare är större än andelen svenska (sammanlagt fem 

respektive tre talare), och de är på flera sätt aktiva. De reagerar mot domstolens beslut och 

ger exempel på vilka negativa konsekvenser de bedömer att beslutet kommer att få. Texten 

ger sålunda delvis utrymme för en form av samiskt engagemang, en strävan, som i ett 

vidare perspektiv på flera vis kan kopplas till samiska näringar, rättigheter och 

identitetskonstruktioner (Claesson 2003:33 ff.). Per-Jon Fjellgren från Mittådalens sameby 

får beskriva vad domstolens beslut innebär för samebyns renskötsel. Hans utsagor är 

känsloladdade: renskötarna närmar sig ”smärtgränsen då det inte finns någon annan utväg 

än att lägga ned verksamheten”. Samtidigt får han – sett till journalisternas grammatiska val 

– framträda i en till viss del underordnad position. Han framställs som uppgiven, drabbad 

och utsatt. Han tvingas förhålla sig till de förutsättningar som de svenska aktörerna och 

talarna etablerar. Miljööverdomstolen ”konstaterar”, medan Per-Jon Fjellgren ”suckar”, 

”befarar” och ”säger”. Nyhetstexten rangordnar på detta sätt talarna i fråga om inflytande 

och prestige (Brune 2004:44). Texten innehåller inga mentala processer. Emellertid är 

antalet relationella processer (tio stycken) framträdande. Vid sidan av mer vardagliga 

beskrivningar representerar relationella processer – som identifierar, klassificerar och 

karaktäriserar – universala sanningar, faktum och sakförhållanden (Halliday 

2004:472−474). I denna kontext är det av särskilt intresse att studera hur förhållandet 

mellan energibolagens och renskötselns intressen representeras. Texten präglas i flera 

avseenden av föreställningen/slutsatsen att energiproduktionen är av större betydelse för 

”riksintresset” än rennäringen. 
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Miljööverdomstolen konstaterar att enligt kommunens översiktsplan är området lämpligt för 
vindkraftsetablering och utredningen i målet visar att utbyggnaden av vindkraft kommer att 
innebära endast en begränsad inskränkning av renbetet. 

 
Nyhetsartikeln konstruerar på detta sätt flera förhållanden, som är att betrakta som faktum 

eller sanningar (åtminstone presenteras de så). Gemensamt för flera av dessa processer, som 

t.ex. realiseras genom verbgrupper som har varit, har fått, har vägt, är därtill att de i texten 

representerar hur de berörda samerna drabbas. 

Texten skapar på flera sätt mentala gränser mellan representanter för den samiska 

minoriteten och den svenska majoriteten: renskötarna och deras situation står i kontrast till 

”riksintresset” för vindkraft, men även kommunen och det svenska rättsystemet. Samer är 

aktiva, de har röster och de får sätta ord på hur de upplever situationen. Men de kan inte 

avgöra eller formulera sitt eget öde. Den svenska majoriteten, å andra sidan, representeras i 

form av till synes homogena institutioner, som har makt och befogenheter att styra över 

renskötseln och – i ett vidare perspektiv – de samiska rättigheterna. Svenskar ger och/eller 

tar rättigheter. Samer har att förhålla sig till deras beslut (jfr Pietikäinen 2003:604).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 
9. SAMMANFATTNING 
Representationerna av samer i de tre undersökta nyhetstexterna från 1970 bildar på 

satsnivå, sett i relation till hur svenskar representeras, ett tydligt, övergripande mönster: 

svenska (företrädare för) myndigheter och organisationer representeras i huvudsak som 

aktiva och handlingskraftiga, medan samer i stället till stor del påverkas av svenskarnas 

handlingar. Den vanligaste processtypen i de tre nyhetstexterna är materiella processer. 

Redaktionernas val att behandla frågor som rör samiska näringar, som är betydelsefulla för 

många samers identitetsskapande, med materiella processer medför att dessa näringar i stor 

utsträckning representeras som någonting som är föremål för förhandlingar och rubbningar, 

till skillnad från om de t.ex. främst hade skildrats med relationella processer (Pietikäinen 

2003:599). Svenska aktörer dominerar totalt sett i de materiella processerna. De beordrar, 

undersöker och ställer krav. Samiska aktörer förekommer i betydligt mindre utsträckning. 

Däremot är samiska mål, dvs. den deltagare som påverkas av de materiella processerna, på 

det hela taget framträdande i nyhetstexterna. Likartade förhållanden uppträder i de verbala 

och mentala processerna. Svenska talare dominerar sett till antal i alla tre texter, medan 

samer i sin tur är röstlösa, utan ord, i alla utom en text (där en samisk talare får uttrycka 

sig). På liknande sätt dominerar svenskar i rollen som upplevare: ingen same representeras 

explicit som tänkande, reflekterande eller kännande. Näst vanligaste processtypen i de 

närstuderade nyhetstexterna är relationella processer. Dessa processer konstruerar i flera 

fall faktum, vilket bl.a. tar sig uttryck i att svenskar beskrivs positivt, t.ex. framgår det att 

”berörda länsjaktvårdsföreningar är lyhörda” (se ovan avsnitt 7. 2).  

I alla tre texterna är samer föremål för problem eller utgör själva problemet, och det är 

svenskar som kan och ska få bukt på bekymret, samt (i två texter) hjälpa de drabbade 

samerna. Svenskar har en position där de kan sammanfatta och beskriva skeendet, samt ta 

beslut och agera. Skillnaderna mellan samer och svenskar konstrueras således lingvistiskt 

genom att samer tilldelas mindre aktiva och inflytelserika lingvistiska deltagarroller än 

svenskar, samt att de i flera avseenden representeras som underordnade individer/grupper, 

som är påverkade av den svenska majoriteten. Texterna konstruerar på detta sätt en form av 

gränsdragning, en mental distans, mellan de samer och svenskar som framträder, samt – i 

ett större perspektiv – mellan samer och den implicita läsargemenskapen. ”De” är inte som 

”vi”, de är ”inhemska Andra”, de bor och har bott i Sverige i sekel, de är svenska 

medborgare, men de kontrasterar likväl ”oss” svenskar (jfr Hall 1997b:234 f.). 

I likhet med de tre nyhetstexterna från 1970 är samer på flera sätt underordnade svenskar 

med avseende på vilka deltagarroller och processer som uppträder i de tre närstuderade 
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nyhetstexterna från 2010. Svenska aktörer, vilka främst utgörs av myndigheter och företag, 

samt deras företrädare, dominerar i de materiella processerna, som förekommer oftast bland 

de olika processtyperna. Tonvikten på materiella processer i nyhetstexterna, vilka till stor 

del handlar om problem kopplade till renskötsel, bidrar på liknande sätt som i de tre 

närstuderade texterna från 1970 till att renskötseln, som är ett bärande inslag i många 

samers syn på och upplevelse av sin samiska identitet, representeras i termer av 

förändringar, utmaningar och aktivitet (Pietikäinen 2000:245). Samtidigt är det alltså 

svenska aktörer som i huvudsak är aktiva och utför handlingar, medan samiska aktörer är 

betydligt färre och mindre framträdande, vilket delvis manifesteras i form av passiveringar 

som döljer samiska handlingar. Samiska mål förekommer dock oftare än svenska mål. 

Liknande skillnader föreligger i de verbala processerna. Svenska talare dominerar sett till 

antal i två av tre texter, samtidigt som samiska talare är vanligast i en text. Här uppträder 

dock vissa signifikanta skillnader i fråga om hur samer respektive svenskar får uttala sig. 

Detta tar sig uttryck på (främst) två sätt: i form av anföringsverb – Miljööverdomstolen 

”konstaterar” medan Per-Jon Fjellgren ”suckar”, ”befarar” (se ovan avsnitt 8. 3) – eller i 

form av att de samiska talarna får uttrycka känslor eller ge knapphändig information, 

medan svenska talare får sammanfatta och dra slutsatser (se ovan avsnitt 8. 1). Relationella 

processer, som utgör den näst vanligaste processtypen i nyhetstexterna, konstruerar på flera 

ställen faktum som präglar framställningarna, t.ex. belyser flera processer i en nyhetstext 

direkt/indirekt att intresset för energiproduktion väger tyngre än intresset för renskötsel (se 

ovan avsnitt 8. 3). Mentala processer förekommer däremot inte i de tre nyhetstexterna.  

De närstuderade nyhetstexterna från 2010 konstruerar sammanfattningsvis således 

skillnader på satsnivå genom att representera samer i mindre aktiva, tongivande roller än 

svenskar. Samer framställs på flera vis som beroende eller påverkade av svenska 

myndigheter och institutioner, samt deras företrädare: svenskar har makt, inflytande och 

befogenheter, som samer måste förhålla sig till. Texterna genomsyras på detta sätt till stor 

del av motsatsförhållanden, som kan skisseras på följande vis: svensk/same, 

agerande/påverkad, styrande/anpassad, överordnad/underordnad. Dessa 

motsatsförhållanden, denna gränsdragning, aktiverar i flera avseenden annangörande inslag, 

där samer definieras av och i relation till ett mäktigare ”vi” (jfr Woodward 1997:35 f., 

Roosvall 2005:58).  
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10. SLUTDISKUSSION 
I de undersökta nyhetstidningarna är det skillnad på samer och svenskar. Konstruktionen av 

skillnader tar sig uttryck på flera sätt. Inslag som teman, textaktörer, röster och (vad gäller 

de närstuderade texterna) fördelning av lingvistiska deltagarroller och handlingar/händelser 

samspelar både i nyhetstexterna från maj och oktober 1970 respektive 2010 i flera 

avseenden och bidrar till att markera och skapa skillnader mellan de två etniska grupperna, 

där ”de”, samerna, konstrueras i relation till ”vi”, svenskar. Rent konkret konstitueras 

skillnaderna som uppträder i form av att samer är underordnade svenskar sett till antal 

textaktörer, huvudpersoner och röster, men också (till viss del) i form av att samer tilldelas 

mindre aktiva och inflytelserika lingvistiska deltagarroller på satsnivå: svenskar agerar, 

analyserar och drar slutsatser, medan samer är passiva, påverkade och/eller utestängda. Det 

är således skillnad på om och hur samer och svenskar framträder. I tidningarnas 

nyhetstexter som handlar om samer är samer inte de vanligaste textaktörerna. Tvärtom är de 

till stor del marginaliserade. 

Fastän nyhetstexterna inte explicit diskuterar svensk identitet är det tydligt att 

föreställningar om svenskhet implicit utgör en underliggande referens- och tolkningsram, 

utifrån vilken redaktionerna studerar och konstruerar representationer av samer i 

nyhetsdiskurs. Samer uppträder sällan på egen hand eller på egna villkor i texterna. De 

representeras i stället i relation och/eller kontrast till svenskar. Stuart Hall (1996) betonar 

att identiteter endast kan konstrueras i förhållande till något annat, som inte är som ”vi” är. 

Identiteter har således inte enbart kapacitet att skapa och konstituera känslor av tillhörighet 

och exklusivitet, de kan även exkludera och definiera det som är ”utanför” (Hall 1996:4 f.). 

I de undersökta nyhetstexterna är samer på flera sätt ”utanför”. De är svenska medborgare – 

ingen nyhetstext föreslår uttryckligen något annat – men framträder, paradoxalt nog, inte på 

samma villkor som andra svenskar. Samer är framför allt samer, och de skildras i 

nyhetstexterna inte på samma sätt som svenskar.  

Oberoende av hur annangörande tar sig uttryck förutsätter det, som diskuterats ovan i 

avsnitt 2. 2. 1, ett slags motsatsförhållande, där egenskaper och handlingar som ”vi” 

tillskriver ”dem” är främmande för ”oss” (Brune 2004:28 f.). Genom att underordna samer i 

form av vilka textaktörer som framträder i texterna, vem/vad/vilka som framställs först, 

vem som står i fokus, vilka som får uttala sig, samt vilka som tilldelas prominenta 

lingvistiska roller och aktiviteter konstruerar nyhetstexterna på flera vis ett slags mental 

distans mellan samer och svenskar. Denna distans förstärks av det faktum att samer i 

huvudsak representeras i negativa eller polariserade tematiska sammanhang, där samer i 
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stor utsträckning står i ett motsatsförhållande till svenska institutioner, myndigheter 

och/eller bolag. Kathryn Woodward (1997:29−33) betonar att motsatspar som klassificerar 

och definierar ”oss” och ”de Andra” ofta genomsyras av maktförhållanden, i vilka den ena 

parten har en överordnad position. I de undersökta nyhetstexterna representeras den 

svenska majoriteten till stor del i ett slags överläge: det är svenska personer – och då främst 

företrädare för myndigheter och institutioner – som är framträdande, det är deras perspektiv 

som i huvudsak betonas. Samer står i stället i bakgrunden, deras röster får inte samma 

utrymme. Sammantaget representeras samer sålunda på flera sätt som Andra. ”De” är inte 

som ”vi”, och det är inom ”våra” – den svenska majoritetens – referensramar som 

definitionerna sker (Brune 2004:36, Boréus 2006b:442). Att markera skillnad behöver 

dock, som Hall (1997b:238) framhåller, inte vara någonting negativt. Skildringar som 

konstruerar skillnader mellan etniska grupper kan tvärtom präglas av välvilja och empati. 

Emellertid är den konstruerade relationen mellan samer och svenskar, som skisserats ovan, 

i flera hänseenden obalanserad och ojämlik, där (framför allt) de svenska myndigheternas 

och institutionernas makt och inflytande manifesteras i förhållande till de samer som 

framträder (och de som inte framträder). 

Sedan mitten av 1900-talet har samer på ett aktivt och ofta organiserat sätt kämpat för 

sina politiska och kulturella rättigheter. En kamp som pågår än i dag, och som i hög grad är 

kopplad till samisk identitet, inte minst eftersom den i stor utsträckning handlar om 

samernas förutsättningar att bevara och bedriva sina traditionella näringar (Lundmark 

1998:124, Claesson 2003:36). De kontinuerliga förhandlingarna med det övriga svenska 

samhället – som bl.a. handlar om rätten till mark – har länge präglats av ett maktutövande 

från majoritetssamhällets sida (Amft 2000:189). Med vetskap om de svenska 

myndigheternas och institutionernas inflytelserika roll i undersökningsmaterialet är det 

således påtagligt att nyhetstexterna i någon grad reproducerar maktförhållanden som finns i 

samhället (van Dijk 1988b:120). Resultaten indikerar därtill att nyhetstexterna delvis 

representerar samisk identitet i termer av något som står inför utmaningar och 

överläggningar. Detta tar sig främst uttryck i form av teman, där konflikter kopplade till 

renskötsel och/eller samernas rättigheter är framträdande, men även (till viss del) i form av 

de materiella processernas centrala roll i de närstuderade texterna, som behandlar problem 

som är relaterade till samiska näringar, samt variationen av beskrivande ord (”ras”, 

”indianer”, ”zigenare”) som förekommer i materialet från 1970. Här framgår det 

följaktligen att de prövningar och utmaningar som samisk identitet stod inför under 1900-
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talets senare del och i början av 2000-talet, och som är aktuella även i dag, i viss omfattning 

(re)konstruerades i nyhetsdiskurs (jfr Pietikäinen 2003:603−605). 

De representationer som uppträder i de undersökta nyhetstidningarna från maj och 

oktober 1970 respektive 2010 harmonierar i stor utsträckning med tidigare forskning om 

mediers skildringar av samer och andra etniska minoritetsgrupper. Resultaten 

korresponderar med och bekräftar tidigare forskning i fråga om tidningarnas tematiska 

fokus på problem och konflikter (Cottle 2000, Skogerbø 2003), majoritetsmedlemmarnas 

dominans sett till antal textaktörer och röster (van Dijk 1991, 2000, Pietikäinen 2000), samt 

fördelningen av lingvistiska deltagarroller och (icke)aktiviteter (Pietikäinen 2000, 2003). 

Mot bakgrund av hur representationerna tar sig uttryck bidrar resultaten, enligt min mening, 

i viss grad till en förståelse för varför många samer anser att mediers skildringar av samer 

ofta är negativa och obalanserade, vilket t.ex. beskrivs i ombudsmannen mot etnisk 

diskriminerings (DO) rapport Diskriminering av samer – samers rättigheter ur ett 

diskrimineringsperspektiv från 2008. 

Trots att de centrala likheterna mellan nyhetstidningarnas skildringar av samer 1970 och 

2010 är markanta är representationerna likväl inte rakt igenom enhetliga. Representationer 

är per definition aldrig, som t.ex. Hall (1997a) och Fairclough (1995a) betonar, helt 

homogena, och i detta fall är det tydligt att det har skett vissa förändringar sett över tid. 

Renskötare är t.ex. de samer som i undersökningsmaterialet från 1970 i huvudsak får 

representera en samisk kontext, medan bl.a. samiska privatpersoner inte är lika vanliga. I 

detta avseende indikerar resultaten, enligt min mening, att nyhetstexterna bitvis innehåller 

spår av föreställningen att samer är detsamma som renskötare, att renskötare är ”riktiga” 

samer, en föreställning som under stora delar av 1900-talet genomsyrade den svenska 

samepolitiska diskursen (Mörkenstam 1999:107 f.). Denna föreställning präglade även flera 

Stockholmsbaserade dagstidningars rapporteringar om samer på 1930-talet (Ellefson 

2007:143−151). Den logiska följden av denna uppfattning blir att icke renskötande samer 

får stå tillbaka för renskötare. De är samer, men de är inte ”riktiga” samer, samtidigt som de 

inte är ”riktiga” svenskar (jfr Ellefson 2007:151). Mellan nedslagsåren förändrades dock 

detta förhållande till dels. I maj och oktober 2010 har renskötare inte en lika framträdande 

roll. I stället är det framför allt samiska politiker som är synliga bland de samer som 

framträder i nyhetstexterna, vilket bl.a. indikerar att den politiska förändring som ägde rum 

för samers del i slutet av 1900-talet (t.ex. i form av Sametinget) även tog sig uttryck i 

tidningarnas rapporteringar. Samer representeras även i viss grad som politiskt aktiva i 

nyhetstexterna från 1970, främst genom Svenska samernas riksförbunds (SSR) krav och 
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begäranden, men det är först i materialet från 2010 som samer agerar i partipolitiska roller.  

Samtidigt är samiska kvinnor nästan helt utestängda från nyhetstexterna från 1970. En 

tänkbar delorsak till detta faktum är att många kvinnor i renskötarfamiljer under 1900-talet 

på flera sätt, inte minst i officiella sammanhang, stod i bakgrunden av sina män (Amft 

2000:191 ff.). Men resultaten harmonierar även, sett ur ett vidare perspektiv, med tidigare 

forskning som visar att män och kvinnor ofta skildras utifrån olika villkor i medier (se t.ex. 

van Zoonen 1994, Jarlbro 2006). Detta förhållande förändrades dock mellan nedslagsåren 

vilket, enligt min uppfattning, gav nyhetstidningarnas representationer fler nyanser.   

 

10. 1 Nyhetsproduktionens praktiker 

Även om vissa skillnader föreligger mellan tidningarnas rapporteringar om samer 1970 och 

2010 är likheterna, som diskuterats ovan, distinkta. Trots att 40 år skiljer mellan åren är det 

tydligt att nyhetstidningarnas rapporteringar om samer och samiska frågor karaktäriserades 

av en påfallande kontinuitet i flera centrala avseenden. De representationer som uppträder i 

de undersökta nyhetstexterna ska dock, som jag ser det, inte i första hand förstås i termer av 

journalisters fördomar, okunskap eller illvilja. Tvärtom måste nyhetstidningarnas 

skildringar analyseras i ljuset av de journalistiska praktiker, konventioner och normer, som 

reglerar journalisternas arbete, deras berättartekniska verktygslådor. Studien indikerar att 

redaktionernas sätt att studera, sortera information om och representera samer på flera sätt 

baserades på likartade, för att inte säga samma, professionella kriterier. 

På ett övergripande plan är det synbart att flera tämligen generella drag inom 

journalistiken var påtagliga i nyhetstidningarnas rapporteringar om samer. Tidigare 

forskning visar t.ex. att journalistiska praktiker och konventioner bidrar till att frågor och 

händelser som är negativa har goda förutsättningar att attrahera nyhetsmediers intresse 

(Galtung & Holmboe-Ruge 1965:70 f., Allan 1999:72−74). I detta sammanhang är det 

tydligt att de undersökta nyhetstidningarna främst rapporterade om samer när de gick att 

placera i problem- eller konfliktorienterade berättelser om (delar av) verkligheten. Med 

vetskap om mediers benägenhet att prioritera nyheter med negativa inslag är resultaten 

sålunda inte förvånande. Som Simon Cottle formulerar det:  

 
News values […] have long been noted to help select, order and prioritize the production of 
news representations […]. In the context of ethnic minority reporting, then, it is perhaps 
unsurprising that news often forefronts images of ethnic minorities in terms of conflict, drama, 
controversy, violence and deviance (Cottle 2000:21). 
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Detta betyder inte att medier kan frånsäga sig sitt ansvar. På motsatt sätt riktar 

nyhetskriteriernas centrala funktion i sammanhanget fokus mot journalistikens kärna, dess 

dagliga verksamhet. Teun A van Dijk (1988b) betonar att nyhetsmedier till stor del 

reproducerar samhällets sociala ordning – och att orsaken i hög grad står att finna i deras 

rutiner för nyhetsproduktion: det finns en särskild kunskap på redaktioner för hur olika 

händelser ska skildras vid olika tidpunkter (van Dijk 1988b:119 f., 1988a:13). 

Journalisternas beslut att låta svenskar – och då främst myndighetsföreträdare, politiker och 

sakkunniga – framträda med egen röst i större utsträckning än samer grundades således 

sannolikt inte endast på att svenskar de facto hade intressanta och relevanta saker att 

förmedla. Flera forskningsstudier visar, som diskuterats ovan i avsnitt 2. 4, att personer som 

tillhör politiska, ekonomiska och sociala etablissemang ofta dominerar i mediers berättelser 

om verkligheten eftersom redaktioner anser att dessa personers tillförlitlighet, status och 

position berikar texterna med relevans och ”nyhetsvärde” (se t.ex. Tuchman 1978:21−23, 

Herman & Chomsky 1994:18 f.). Med kunskap om dessa förhållanden förefaller det, enligt 

min tolkning, troligt att redaktionerna till viss del baserade sina beslut, vad gäller val av 

textaktörer, röster och lingvistiska deltagarroller, på föreställningar om att svenskar i 

allmänhet, och olika svenska makthavare i synnerhet, hade mer tillförlitlighet, kunskap 

och/eller social status än samer (jfr van Dijk 1988a:208). Därtill tillkommer frågor om 

tillgänglighet. Myndigheter och institutioner har ofta väl utvecklade pressavdelningar, 

informatörer etc. som gör det enkelt för journalister att få tillgång till information och 

intervjupersoner, vilket delvis kan vara en tänkbar orsak till varför samer är 

underrepresenterade i nyhetstexterna. Samtidigt var samiska organisationer och samebyar 

av allt att döma tämligen tillgängliga – särskilt år 2010 – vilket indikerar att 

tillgänglighetsaspekterna inte var avgörande (jfr Pietikäinen 2000:219).  

Jaap van Ginneken (1998:159) framhåller att journalisters arbete vanligtvis regleras av 

begränsad produktionstid och publiceringsutrymme, faktorer som i sin tur är kopplade till 

medieföretagens ekonomiska ramar och mål. Generaliseringar som ”samerna har framfört 

önskemål”, vilket leder tankarna till ”alla samer” när det egentligen är en mindre grupp som 

har formulerat sin vilja, samt uttryck som ”indianer” (se ovan avsnitt 4. 5) kan, sett ur det 

perspektivet, delvis tolkas som uttryck för ett effektivt språk, som med enkla medel 

kategoriserar en grupp. Likväl är generaliseringar och stereotyper problematiska eftersom 

de i regel förmedlar grovt förenklade bilder, som inte tar hänsyn till individuella, mänskliga 

karaktärsdrag (Fowler 1991:92, van Leeuwen & Wodak 1999:84). Ekonomiska aspekter 

påverkar, enligt van Ginneken (1998:44), även vilka perspektiv som nyhetsmedier väljer att 
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lyfta fram. Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN) valde, i jämförelse med 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Östersunds-Posten (ÖP), totalt sett att inte 

skriva om samer i någon större utsträckning. Storstadstidningarnas i sammanhanget 

blygsamma bevakningar indikerar att de ansåg att samer och samiska frågor inte var 

”nyhetsmässiga” – åtminstone så länge de inte gick att rapportera om i negativa termer – 

men rapporteringarnas omfattningar väcker också frågor kring ekonomiska spörsmål. Med 

tanke på de ekonomiska incitamentens betydelse för nyhetsproduktion är det inte orimligt 

att anta att redaktionerna till viss del (direkt/indirekt) grundade sina bedömningar på idéer 

om att samernas situation och vardag inte skulle intressera publiken, vilket i sin tur är 

kopplat till behovet att attrahera annonsörer (Allan 1999:79 f., Schudson 2003:123 ff.). På 

samma gång medförde AB:s och DN:s begränsade bevakningar, enligt min mening, att 

samers medverkan i de offentliga sfärer som tidningarna utgör kraftigt inskränktes  

(van Dijk 1988a:156, 2000:36).  

Studien har belyst flera aspekter av hur skillnader mellan samer och svenskar konstrueras 

i nyhetsdiskurs. Samtidigt aktualiserar undersökningen flera intressanta frågor utöver 

uppsatsens frågeställningar som inte besvaras. Ett intressant uppslag för framtida studier 

vore att undersöka alla tre dimensioner av diskurs parallellt, dvs. nyhetstexter, 

nyhetsproduktion och nyhetskonsumtion. En sådan studie skulle kunna åskådliggöra hur de 

tre dimensionerna gemensamt bidrar till konstruktioner och upplevelser av diskursiva 

skillnader mellan samer och svenskar. En annan aspekt som vore värdefull att studera är 

hur samer representeras i olika medieformer. Resultaten i denna studie tillåter inte några 

vida generaliseringar, som t.ex. inbegriper andra nyhetstidningar eller medieformer; en 

sådan manöver kräver ett mer omfattande undersökningsmaterial. Denna aspekt är särskilt 

signifikativ för den lingvistiska analysdelen. Transitivitetsanalys är en teknisk och 

tidskrävande metod, vilket med uppsatsens givna ramar i åtanke inte tillät ett större urval av 

analysenheter. Även om analysen mötte studiens syfte och resultaten klarlägger viktiga 

mönster går det inte att utesluta att ett mer omfattande material hade berikat 

undersökningen. En mer omfångsrik studie skulle t.ex. kunna visa eventuella samband 

mellan deltagarroller och olika teman.  

Medierna är en av de mest tongivande skådeplatserna för konstruktioner av identiteter 

och skillnader, samt en av de inflytelserikaste källorna till kunskaper, opinioner och 

uppfattningar om vårt samhälle (Fairclough 1995a:55, 201, van Dijk 2000:36). Detta 

faktum är på flera sätt särskilt viktigt att ha i minnet när nyhetsmediers representationer av 

samer diskuteras, eftersom svenskar ofta har begränsade personliga erfarenheter av samer 



64 
 

 

 
(se t.ex. jordbruksdepartementets rapport Den svenska allmänhetens kunskaper om samer 

från 2004). Först när nyhetstidningar och andra medier kritiskt reflekterar över sina 

journalistiska praktiker som ligger till grund för deras representationer, när de beskriver 

samer – i likhet med andra minoritetsgrupper – utifrån samma tolkningsramar och villkor 

som den svenska majoriteten, först då kan avståndet minimeras mellan de olika 

människorna som skildras, samt mellan dem som skildras och publiken. Först då kan 

negativa motsatser mellan ”vi” och ”de inhemska Andra” övervinnas. 
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BILAGA 1: KODNINGSINSTRUKTIONER, DEFINITIONER 
 
1. Kvantitativ innehållsanalys: Definitioner av variabler (V) och instruktioner  
 
1. 1 Om materialet 
I undersökningen inkluderas endast nyhetstexter som explicit helt eller delvis handlar om samer och/eller 
samiska frågor. Det innebär att en text uttryckligen ska beskriva samer och/eller frågor som är direkt kopplade 
till samer, t.ex. i form av teman, perspektiv och/eller textaktörer, för att ingå i studien. Rent konkret ska texten 
t.ex. innehålla ord som ”same”, ”lapp” etc. eller behandla frågor om t.ex. samiska föreningar, samisk 
litteratur, kultur eller politik, samers rättigheter, juridiska status eller intressen i olika samhällsfrågor, 
alternativt frågor om samiska näringar (t.ex. renskötsel), renbeteslagstiftning eller förhållanden mellan 
samiska grupper och andra grupper. Exempelvis inkluderas inte en text som handlar om Börje Salming, som 
har samiskt ursprung, om texten inte explicit beskriver hans samiskhet, samiska rötter, syn på samisk kultur 
eller liknande. På liknande sätt utesluts texter om ämnen som kan ha betydelse för samer (t.ex. det omstridda 
Kaitumprojektet 1970) om de inte uttryckligen (helt eller delvis) behandlar samiska textaktörer, perspektiv 
eller exempel.  
I undersökningen ingår nyhetstexter, som publicerades i Aftonbladet (AB), Dagens Nyheter (DN), 
Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Östersunds-Posten (ÖP) i maj och oktober 1970 och 2010. I 
undersökningsmaterialet inkluderas nyhetstexter – nyhetsartiklar, nyhetsnotiser, reportage, featureartiklar, 
analyser, faktarutor och bildnotiser – som publicerats i nyhetstidningarna. Undersökningen inbegriper inte 
opinionsmaterial (t.ex. ledare, insändare, debattartiklar), krönikor, kolumner, kåserier, recensioner, ”fråga 
experten”-kolumner, rättelser, dikter, BB-bilder på nyfödda barn och rättelser.  
Undersökningen inkluderar inrikesnyheter, ekonomi, kultur och nöje. Det betyder att studien omfattar 
nyhetstexter som är publicerade i respektive huvudtidning. AB och DN (och vissa dagar även ÖP) var dock 
uppdelade i flera delar 2010. I dessa fall inkluderas delarna som motsvarar nämnda ämnesområden (t.ex. ingår 
kultur, nöje och ekonomi, medan sport och utrikesnyheter inte gör det). Huvudregeln är annars att bilagor och 
extratidningar inte ingår, t.ex. AB:s nöjestidning ”Klick” (2010), NSD:s semesterbilaga (maj 1970), DN:s 
söndagsbilaga, bostadsbilaga, världen-magasin (2010) och Stockholmsbilagor (1970), samt ÖP:s 
lördagsbilaga (2010).  
 
 
1. 2 Kodschema 
 
V 1: Löpnummer 
Samtliga analysenheter (dvs. de kommunikativa händelserna, texterna) ska ges ett specifikt nummer som 
baseras på den ordning som de kodas. 
 
V 2: Tidning  
Variabeln används för att identifiera i vilken tidning som den aktuella texten är publicerad. Tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och Östersunds-Posten ingår som värden.  
 
V 3 & 4: År, månad/dag 
Variabeln År har två alternativa värden: 1970 och 2010. De visar vilket år som texten publicerades. Variabeln 
Månad/dag avser den månad och dag som texten offentliggjordes. Här ska månad och dag registreras med 
hjälp av siffror som motsvarar datum, dvs. 05 avser maj och 10 avser oktober, plus siffran för den aktuella 
dagen: 0501 (första maj), 0502 (andra maj) osv. 
 
V 5: Text på förstasidan 
Variabeln avser om texten är publicerad på tidningens förstasida (”etta”). Om texten är publicerad på 
förstasidan ges värde 1. Variabeln inkluderar inte löpsedlar. 
 
V 6: Texttyp  
Här registreras vilken sorts redaktionellt material som texten utgör. Till denna kategori ingår följande 
variabelvärden:  
1. Nyhetsartikel är en redaktionell text som fokuserar på nyheter. Minimum 600 tecken (inkl. mellanslag). 
2. Nyhetsnotis avser en redaktionell text som fokuserar på nyheter. Max 600 tecken (inkl. mellanslag).  
3. Reportage kännetecknas av att journalisten beskriver en verklighet, med miljöbeskrivningar, scener 
och/eller detaljer. Reportaget behandlar till stor del nyhetsorienterat stoff. I texten visar sig en (i någon 
utsträckning) märkbar ”på plats”-känsla.  



72 
 

 

 
4. Featureartikel behandlar – till skillnad från nyhetsartikeln, nyhetsnotisen och reportaget – inte främst 
nyhetsorienterat stoff, även om texten har nyhetskaraktär. Vanliga former av featureartiklar är personporträtt, 
personintervjuer och resereportage. 
5. Analys är en redaktionell text där en journalist på tidningen (eller frilansjournalist) diskuterar, utvärderar 
och/eller kommenterar ett skeende. Journalisten kan t.ex. kontextualisera en händelse, eller resonera mer fritt 
om dess (potentiella) efterföljder, än i en ”traditionell” nyhetstext. Denna kategori är markerad med en 
särskild vinjett (t.ex. ”Analys”).  
6. Faktaruta är en notis (maximum 600 tecken inkl. mellanslag) som har en särskild vinjett (t.ex. ”Fakta”, 
”Bakgrund”). Till skillnad från nyhetsnotisen berättar faktarutan ingen nyhetsberättelse – den är inte 
koncentrerad på nyheter – utan ger fakta i form av siffror, personuppgifter, historisk bakgrund etc.  
7. Bildnotis är en notis (maximum 600 tecken inkl. mellanslag) som genom dess textinnehåll/handling och 
placering är direkt kopplad till en bild. Bildnotisernas innehåll är – till skillnad från bildtexter som inte ska 
registreras – inte direkt kopplade till en annan text (t.ex. i form av att samma citat, tema och/eller textaktör 
återfinns i båda texterna). De berättar en egen historia.  
0. Värdet Annan används när en text inte stämmer överens med någon av ovan nämna definitioner. 
 
V 7: Rubrik 
Här registreras texten rubrik (öppet svar).  
 
V 8: Huvudtema 
Se nedan i avsnitt 2. 
 
V 9 & 10: Beskrivning (ordval) av medlemmar av den samiska minoriteten resp. den svenska majoriteten 
Detta är två kategorier med öppna svarsmöjligheter, vilket innebär att det inte ingår några i förväg bestämda 
värden. Här registreras samtliga ord som i nyhetstexternas löpande textinnehåll beskriver medlemmar av den 
samiska minoriteten respektive den svenska majoriteten, förutom de beskrivande ord som står i de 
textinnehåll som textaktörer ”säger” (direkt/indirekt anföring). Ordens exakta form (t.ex. bestämd/obestämd, 
singularis/pluralis) registreras. Exempel på beskrivningar är ”same”, ”samer”, ”lapp”, ”folk”, ”norrlänningar”, 
”ras”, ”minoritet”, ”renskötarna”, ”svenskar”, ”lokalbefolkningen”, ”markägare”, ”jordbrukare”, 
”generaldirektör”, ”ordförande” och ”sameombudsmannen”. 
Det ska vara otvetydigt klart att ordvalen syftar på samer respektive svenskar. Vid eventuella oklarheter 
registreras inte det aktuella ordvalet. Om ett ord explicit syftar på både samer och svenskar kodas det på båda.  
I denna kategori ingår inte personliga pronomen (”jag”, ”han”, ”dem”), personnamn (”Blind”, ”Israel 
Roung”), organisationsnamn (”Svenska samernas riksförbund”, ”Moderaterna”) eller andra politiska och 
ekonomiska enheter (”partiet”, ”samebyn”). Det betyder att ordet socialdemokraterna (litet s) inkluderas om 
de syftar på en grupp människor. Däremot kodas inte Socialdemokraterna (stort S) om det syftar på partiet.  
 
V 11: Rapporteringsordning: vem/vad/vilka framträder först? 
Variabel 11 har inga bestämda värden. I denna del av kodningen registreras vilken textaktör/grupp/social 
enhet som framträder först i texternas huvudtext, dvs. rubriker är inte inkluderade. Till skillnad från variabel 9 
och 10 kan variabel 11 ha värden som avser organisationer, myndigheter och personnamn. 
Textaktörerna/grupperna/de sociala enheterna registreras med deras exakta ordalydelse (inkl. ev. titel) i 
texten. Exempel på textaktörer/grupper/sociala enheter är ”statsminister Olof Palme” (textaktör), 
”Sopperoborna” (grupp), ”länsstyrelsen i Norrbotten” (social enhet), ”Domänverkets generaldirektör Folke 
Rydbo” (textaktör),”samekvinnorna” (grupp) och ”Svenska jägareförbundet” (social enhet). Även t.ex. 
”kommunen” och ”samebyn” ska registreras om orden uttryckligen representerar sociala enheter (”kommunen 
anser”, ”samebyn är kritisk mot…”) och inte t.ex. geografiska platser. Däremot inkluderas inte djur eller 
fiktiva personer/grupper (t.ex. litterära karaktärer). Observera att textaktörer/grupper/sociala enheter som 
nämns i citat inte ska registreras. Maximalt en textaktör/grupp/social enhet kodas. Det viktiga här är 
vem/vad/vilka som nämns först, likväl ska ord som används i texten, och som markerar personliga 
textaktörers roller registreras i harmoni med definitionerna för variabeln Textaktör, framträder i egenskap 
av/roll (se nedan), t.ex. ”generaldirektör Folke Rydbo”, ”statsminister Olof Palme”. Därtill ska textaktörernas 
och gruppernas etniska tillhörigheter registreras utifrån definitionerna för variabeln Etnisk bakgrund (se 
nedan). På samma sätt ska svenska myndigheter, företag, politiska partier, institutioner och organisationer 
kodas som svenska. Samer som är svenska medborgare är givetvis en del av det svenska samhället och kan 
identifiera sig med dess institutioner. Men det viktiga i detta avseende är att kunna identifiera och beskriva 
hur den samiska minoriteten representeras i relation till den svenska majoriteten, och då har svenska/samiska 
sociala enheter (t.ex. myndigheter) en central betydelse (jfr Pietikäinen 2000:248). Samiska organisationer, 
samebyar, företag och politiska partier ska kodas som samiska. På samma sätt ska Sametinget, som både är en 
statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, registreras som samiskt eftersom verksamheten arbetar 
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med frågor om samisk kultur, samiska näringar och andra politiska frågor som rör (framför allt) samer. I det 
folkvalda organet arbetar dessutom enbart samiska politiker, som blivit valda av andra samer. 
Sammanfattningsvis är det avgörande vid tolkningar att det explicit framgår – genom ordval och/eller 
sammanhang – att den sociala enheten tillhör en svensk respektive samisk kontext. Om den sociala enheten 
har en annan etnisk tillhörighet, eller om den etniska tillhörigheten inte framgår, ska den, i likhet med 
textaktörer och grupper i motsvarande fall, kodas som annan/framgår ej. 
 
Om personliga textaktörer: 
Med textaktör avses en person, en människa, som framträder (och i vissa fall talar) i en text. En textaktör kan 
således inte utgöras av en grupp människor eller en social enhet t.ex. ett parti, en organisation eller liknande.  
Variablerna 12−15 avser textens huvudperson (textaktör 1), dvs. den textaktör som är mest framträdande i 
texten i form av utrymme/plats, antal citat, utförligast citat, samt placering (ofta i rubrik, ingress och/eller i 
början av brödtexten). Huvudpersoner är ofta den texten handlar om, den som är drivande för textens 
vinkel/perspektiv och/eller den som framträder tydligast. Djur och fiktiva personer inkluderas dock inte.   
Med textaktör 2, 3, 4 och 5 (samt variablerna som hör till dessa) avses textaktörer som inte är huvudpersoner.  
 
V 12, 16, 20, 24 & 28: Kön, textaktör 
Variablerna har tre möjliga värden: kvinnligt kön, manligt kön, och framgår ej. Om det tydligt framgår att 
textaktören är en kvinna (t.ex. genom namn och/eller personliga pronomen) registreras värde 1. Om det 
tvärtom uttryckligen framgår att textaktören är en man gäller värde 2. Vid tillfällen där textaktörens kön inte 
framgår registreras värde 3.  
 
V 13, 17, 21, 25 & 29: Etnisk bakgrund, textaktör 
Variabeln Etnisk bakgrund syftar till att identifiera en textaktörs etniska tillhörighet. Textaktörer som explicit 
beskrivs som samer (t.ex. genom ordval) registreras med värde 1. Detsamma gäller textaktörer som med hjälp 
av sammanhanget – t.ex. samisk kultur, samiska intressefrågor eller näringar – ska kategoriseras som samer. 
Personer som uttryckligen framställs som svenskar (t.ex. genom ordval), eller som av sammanhanget 
karaktäriseras som svenskar – t.ex. i form av att de representerar en svensk grupp/kontext och inte beskrivs 
som samer eller tillhörande någon annan etnisk grupp – registreras med värde 2. Pilotstudien visade att samer 
som uppträder i texterna huvudsakligen beskrivs med tydliga etniska markörer t.ex. i form av ordval (”en 
same”, ”sameslöjdare”) eller i form av sammanhang som åskådliggör deras etniska tillhörighet t.ex. att de 
representerar/företräder en särskild grupp samer, vilket indikerar att risken för eventuell felkodning rimligtvis 
är liten. Personer som har annan etnisk bakgrund än samisk och svensk (t.ex. finsk, norsk eller rysk) eller där 
den etniska bakgrunden inte framgår ges värde 0. 
 
V 14, 18, 22, 26 & 30 Röst, textaktör 
Variablerna avser om textaktören får uttala sig i texten. Röstvariabeln inkluderar både direkt anföring, dvs. 
citat i form av pratminus eller inom citationstecken (”direktcitat”), och indirekt anföring, dvs. om/när 
textaktören refereras (t.ex. han ”säger”, hon ”konstaterar”, ”enligt” Olof Palme). I fall textaktören har en egen 
röst registreras detta med värde 1, i annat fall ges värde 2. Frågan som ska besvaras är således huruvida 
textaktören har en röst – inte hur många gånger han eller hon får uttala sig i texten etc. Observera att 
textkällor inte ingår i denna kategori, t.ex. ett brev, en bok, ett pressmeddelande, en lagtext eller ett dokument.  
 
V 15, 19, 23, 27 & 31: Textaktör, framträder i egenskap av/roll 
Variablerna har elva möjliga värden. Det ska uttryckligen framgå – genom ordval eller sammanhang – att 
textaktörer har en specifik roll för att den ska registreras. En person kan ha flera roller i det verkliga livet 
(t.ex. renskötare, företagsledare, artist och privatperson). Här kodas dock den roll som textaktören spelar i 
texten. Kategori 1 till 6 representerar officiella textaktörer, dvs. olika ledare, auktoriteter, makthavare och 
chefer, medan 7 till 10 representerar civila källor.  
 
1. Politiker avser en person som framträder i texten i egenskap av sin politiska roll, t.ex. i egenskap av 
riksdagsledamot, partiledare, kommunpolitiker eller sametingsledamot. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att Sametinget även är en myndighet. Här är det således viktigt att identifiera i vilken egenskap som en 
företrädare för Sametinget framträder, dvs. om det är en politiker eller en tjänsteman. Detta framgår t.ex. av 
markörer som titel, partitillhörighet samt av sammanhang (politisk debatt, politiskt utspel etc.).  
2. Sakkunnig är en expert, t.ex. professor, forskare eller författare, men det kan också vara t.ex. en veterinär 
eller läkare, om personen framträder på grundbasis av sina expertkunskaper. 
3. Företrädare för intresseorganisation är en person i ledande befattning, t.ex. ordförande, ombudsman, 
styrelseledamot eller presstalesman, som representerar en organisation med särskilda intressen, t.ex. Svenska 
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samernas riksförbund (SSR), Same Ätnam, Sáminuorra, Jägarförbundet och Lantbrukarnas riksförbund 
(LRF).  
4. Företrädare för sameby är en person i ledande befattning inom en sameby, t.ex. uttalad talesperson, 
ordförande eller ledamot i samebyns styrelse eller explicit ansvarig för t.ex. rovdjursfrågor. Samebyar 
kallades för lappbyar fram till 1971, då den nya rennäringslagen trädde i kraft. Av den anledningen inkluderas 
även lappbyar. I kategorin ingår fjällsamebyar (t.ex. Könkämä sameby, Saarivuoma sameby och Girjas 
sameby) skogssamebyar (t.ex. Gällivare sameby, Malå sameby och Udtja sameby) och koncessionssamebyar 
(t.ex. Muonio sameby, Pirttijärvi sameby och Ängeså sameby). Observera att personer som är aktiva inom 
renskötsel i en koncessionssameby inte behöver vara samer. Ledaren i samebyn måste dock alltid vara same.  
5. Företagsledare avser en individ som leder ett eller flera företag, och som omnämns i texten i egenskap av 
sin position. I denna kategori räknas verkställande direktör, styrelseordförande, direktör eller person i annan 
ledande befattning. Med företag avses både större bolag och enskilda firmor.  
6. Företrädare för myndighet är en individ som representerar/agerar på uppdrag för en statlig eller kommunal 
myndighet.  
7. Renskötare är en person som i någon utsträckning bedriver renskötsel, och som framträder i egenskap av 
renskötare. I denna kategori ingår även renvaktare.  
8. Markägare är en individ som äger mark, och som omnämns med anledning av sitt markinnehav och/eller 
intressen som är kopplade till detta innehav.  
9. Artist avser en person som är aktiv inom den kulturella sektorn, t.ex. skådespelare, musiker, regissör, 
författare eller kock, och som framträder i texten med anledning av sitt kulturella skapande. 
10. Privatperson avser en person som framträder i egenskap av sin egen person. 
0. Om personen i fråga inte framträder i en roll som överensstämmer med någon av kategorierna ovan 
registreras den som Övrigt. 
 
V 32: Förekomst av ordet lapp i någon form, t.ex. lapp, lappby, lappkåta 
Om texten innehåller ordet lapp i någon form registreras detta med värde 1, annars ges värde 2. Ordet måste 
dock beskriva någonting (t.ex. en människa, ett område eller myndighet) som är explicit kopplat till samer 
(dvs. ordet papperslapp kodas inte). 
 
2. Tematisk analys: Definitioner och instruktioner 
Inled med att läsa texten från början till slut. Efter en inledande, empatisk läsning ska du sedan avgöra vad 
texten främst fokuserar på. Analysera rubrik, ingress och de första styckena i brödtexten igen. Efter det 
sammanfattar du huvudtemat – vad textens huvudsakligen handlar om – i en mening. I regel framgår 
huvudtemat i rubrik och ingress, som ofta summerar textens tematiska innehåll. När du har identifierat 
huvudtemat registrerar du det i en av kategorierna (värdena) under variabel 8, Huvudtema. Variabeln 
Huvudtema har nio möjliga värden (se nedan). Skulle temat inte överensstämma med någon av de åtta 
temakategorierna registreras det som ”Annat”. Skriv även ned sammanfattningen i en mening på kodschemat 
(se exempel på sammanfattningar nedan).  
I vissa fall kan en text behandla en konflikt som rör renskötsel, att en skola hotas av nedläggning eller att 
Sametinget ställer krav på regeringen. Vid dessa tillfällen är det viktigt att avgöra vad som står i centrum, vad 
texten huvudsakligen handlar om, vad som är dess huvudsakliga tema (här kan det handla om att två teman är 
sammankopplade, att de skarvar i varandra). Om det är konflikten, nedläggningen och kravet som står i 
centrum och utgör kärnan i det huvudsakliga temat ska detta registreras i avsedd kategori. 
 
Kultur 
Temat behandlar kultur, t.ex. musik, litteratur, teater, historia och duodji (dvs. slöjd och konsthantverk), samt 
institutioner och organisationer inom dessa grenar (t.ex. museer och teatrar). Duodji räknas förvisso till de 
traditionella samiska näringarna, men så vida det inte är de ekonomiska aspekterna av t.ex. slöjdkonsten och 
dess utövare som står i centrum registreras duodji till denna temakategori. Kultur innefattar också frågor om 
språk, utbildning och forskning.  
Exempel: 
Förslag om sameinstitut tillstyrks av skolöverstyrelsen (DN 70-10-17) 
Den samiska kulturen är viktig för familjen Pavval (NSD 10-10-25) 
Lappland ska få ny folkdräkt (NSD 10-05-08) 
 
Problem 
Temat handlar om problem. Med problem avses svårigheter, som det på ett eller annat sätt krävs 
ansträngningar att komma till rätta med, t.ex. ekonomiska svårigheter, bostadsproblem, renar som dör på 
grund av gift, rovdjurs angrepp på djur och människor eller verksamheter som står inför nedläggningshot. 
Problem är (direkt/indirekt) kopplade till människor, t.ex. genom att någon är utsatt för och/eller upplever 
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skadlig, nedsättande, plågsam, ogynnsam eller på annat sätt negativ verkan. Temat fokuserar på det aktuella 
problemet, samt i vissa fall de(n) som påverkas och/eller försök att få bukt på problemet. En text som handlar 
om renskötsel, men som främst fokuserar på problem kopplade till renskötsel, t.ex. att renskötare drabbas av 
ekonomiska problem, hör till denna kategori. På liknande sätt kan problem t.ex. vara kopplade till konflikter 
(se nedan). Om det är problemet (som t.ex. kan utgöra en orsak till konflikten) – och inte striden mellan de 
berörda parterna, deras meningsskiljaktigheter etc. – som står i centrum ska temat kodas som problem.   
Här ingår även texter som främst behandlar personer som har omkommit (ej dödsrunor).  
Exempel: 
Buskgift orsakade massdöden bland renar (DN 70-05-21) 
Renskötseln hotas av ekonomisk katastrof (NSD 70-10-21) 
Björn sprider skräck bland bybor (ÖP 10-05-12) 
 
Näringsliv 
Temat fokuserar på någon av de traditionella samiska näringarna (förutom duodji): renskötsel, fiske och jakt, 
sidoverksamheter till dessa grenar (t.ex. renskiljning, försäljning), eller någon annan form av 
näringsverksamhet utanför kultursektorn, t.ex. energibolag, exportföretag, turistföretag och livsmedelsföretag. 
Exempel: 
Inga förändringar i jakttiderna för älg (DN 70-05-06) 
Renbetesavtal om mark i Norge och Sverige sluts inom kort (NSD 70-10-15) 
Ett turistföretag startar i gamla sameskolan (NSD 10-05-24) 
 
Ersättningar och bidrag 
Temat handlar om ekonomisk ersättning: privatpersoner eller grupper som söker, har fått eller ska få bidrag 
eller ekonomiskt stöd från politiskt organ, myndighet, institution, bolag eller stiftelse. 
Exempel: 
Lantbruksstyrelsen tillstyrker att cirka en miljon kronor ska ges till rennäringen (NSD 70-05-20) 
Samebyar söker anslag hos kommunen för kulturdagar (ÖP 10-10-18) 
 
Lagstiftning 
Temat behandlar lagstiftning, t.ex. att en ny lagstiftning är under arbete (t.ex. 1970), att en organisation 
diskuterat rådande lagstiftning eller vad lagstiftningen innebär för vissa grupper/situationer. I denna kategori 
är samtliga lagar inkluderade. Här ingår inte rättskipning eller rättsprocesser om det inte är den/de aktuella 
lagen/lagarna som står i fokus. Juridiska avtal mellan parter (t.ex. renbetesavtal) inkluderas inte. 
Exempel:  
Renskötares idé ligger bakom förslag till renbeteslag (NSD 70-10-21) 
Förslag till ny renbeteslag framhåller genomgripande förändringar (NSD 70-10-21)  
Samerna benämns som ett folk i grundlagsförslag (NSD 10-05-21) 
 
Krav och begäranden 
Temat baseras på samiska och/eller svenska krav och begäranden, t.ex. att en intressegrupp eller personlig 
textaktör kräver att samernas situation ska utredas, att samer uppvaktar statsministern med krav om jämlikhet 
eller att en kommitté kräver att regeringen ska se över bedömningen av ett kommande energiprojekt. 
Exempel: 
Sameby kräver att regeringen ordnar renstängsel (NSD 70-05-22) 
Samer uppvaktade minister – motsätter sig utbyggnad av kraftstation och turistanläggning (NSD 70-05-23) 
Kommunpolitiker kräver att nedläggningsbeslut ska rivas upp (ÖP 10-05-29) 
 
Konflikter 
Temat handlar om en (eller flera) schism(er), tvist(er) eller strid(er) mellan minst två parter. I denna 
temakategori ingår t.ex. rättsliga tvister, bråk om rätten till mark och dess nyttjande (t.ex. mellan markägare 
och renskötare), men också om konflikter inom t.ex. familjer, samebyar eller organisationer. Till skillnad från 
problem (se ovan) förutsätter en konflikt således en explicit och framträdande motsättning mellan individer 
eller grupper etc. Temat lyfter främst fram själva konflikten mellan parterna, deras stridigheter och 
meningsskiljaktigheter. 
Exempel: 
Same sköt ihjäl björnar – grannar protesterar (AB 70-05-22) 
Ett tvistemål behandlade hur mycket ersättning som ska ges för dödad ren (ÖP 70-05-23) 
Sameby och utbyggarsidan strider om planerade vindkraftsparker (ÖP 10-10-06) 
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Politik  
Temat behandlar politik i termer av politiska möten, organiserat politiskt arbete, partipolitik, valfrågor. Här 
inkluderas både politik på regerings-, riksdags, kommun- och landstingsnivå, samt politik som bedrivs i 
Sametinget (dvs. 2010). 
Exempel: 
Jakt- och fiskesamernas ordförande slutar (NSD 10-05-20) 
Sametinget får ny styrelse (ÖP 10-05-28) 
Socialdemokraterna i Kiruna fortsätter förhandla med Samelistan och Vänsterpartiet (NSD 10-10-11) 
 
Annat 
Om temat inte passar in i någon av temakategorierna ovan registreras det under ”Annat”. 
Exempel: 
Det är ingenting märkligt med samer (NSD 70-10-21) 
Naturvårdsverket ger länsstyrelser i uppdrag att hitta lämpliga vargområden (ÖP 10-10-06)  
 
3. Transitivitetsanalys: Definitioner och instruktioner 
I denna analys studeras texternas rubrik, ingress och brödtext. Direktiven för hur etnisk bakgrund identifieras, 
bestäms och analyseras baseras i transitivitetsanalysen på samma definitioner som i den kvantitativa analysen 
(se ovan variabeln Etnisk bakgrund, samt variabeln Rapporteringsordning: vem/vad/vilka framträder först?). 
Eftersom transitivitetsanalysen fokuserar på de utvalda texternas grammatiska struktur tillkommer dock några 
preciseringar. De olika deltagarna – aktör, mål, upplevare, fenomen och talare – är uppdelade i 
underkategorierna samiska, svenska och andra aktörer/mål/upplevare osv., men också mänskliga och icke-
mänskliga aktörer/mål/upplevare osv. Kategoriseringen utgår i huvudsak från Sari Pietikäinens (2000:247 f.) 
uppdelning och definitioner.  
När en deltagare framställs som mänsklig, vilket manifesteras lingvistiskt genom personliga eller possessiva 
pronomen, namn eller substantiv (t.ex. han, hennes, Per-Olof Blind, jägarna) ska den registreras som 
mänsklig. Kategorin icke-mänskliga deltagare är således avsedd för sociala enheter, platser och abstrakta 
entiteter.  
Bedömningar och gränsdragningar vad gäller mänskliga deltagares etniska bakgrund faller sig i regel naturligt 
när undersökningsmaterialet studeras, inte minst eftersom personer i stor utsträckning beskrivs med antingen 
markörer som ”same”, ”samebyns rovdjursansvarige” etc. eller i sammanhang som gör att den etniska 
tillhörigheten går att bestämma. T.ex. är det efter en genomläsning av nyhetstexten i ÖP 70-05-23 tydligt att 
”rennäringsidkarna” helt (eller huvudsakligen) syftar på samer. På liknande sätt ska professor Öje Danell i 
ÖP 10-10-06 kodas som svensk. Han är svensk, han framträder utifrån sin position som sakkunnig på ett 
svenskt universitet och han talar från sin horisont om samebyns situation.  
När det gäller icke-mänskliga deltagare är det kanske ännu viktigare att ta hänsyn till texternas kontexter. 
Samtliga analysenheter behandlar renskötsel i någon utsträckning. I texterna är renskötseln tydligt kopplad till 
samer och ska således – som huvudregel – registreras som samisk. T.ex. ska ”renarna i Vistträsk”, samt 
uttryck som syftar på dem (t.ex. ”renhjorden”, ”renarna”) i nyhetstexten i NSD 70-10-17 registreras som 
samiska icke-mänskliga deltagare. I detta sammanhang är det tydligt att renarna tillhör samer. I texten finns 
dock undantagsfall. ”Renar i Norrbotten”, vilket syftar på renar vars ägare eller tillhörighet inte går att avgöra, 
ska registreras som annan. På liknande sätt ska ”rennäringen” och ”strövren” i ÖP 70-05-23 registreras som 
samiska icke-mänskliga deltagare, eftersom det s.k. strövrensproblemet är tydligt kopplat till samer.  
Ett annat inslag som återkommer i materialet är vindkraft. Vindkraft är per definition varken svenskt eller 
samiskt. Tvärtom finns det i regel flera intressen bakom ett vindkraftsprojekt (i ÖP 10-10-06 utgörs t.ex. 
vindkraftsföreträdarna av Statkraft SCA Vind AB, som i huvudsak ägs av norska staten). I studien registreras 
vindkraft, (planerade) vindkraftverk etc. som annan, om det inte tydligt framgår att det t.ex. är ett svenskt 
energibolag som texten behandlar. 
Icke-mänskliga aktörer/mål/upplevare osv. som hör till eller utgör svenska myndigheter och politiska 
institutioner (t.ex. regeringsrätten och åklagaremyndigheten) ska registreras som svenska deltagare. På samma 
sätt ska icke-mänskliga deltagare som t.ex. utgörs av egendom eller organisationer som hör till samiska 
individer eller grupper kodas som samiska. Aktörer/mål/upplevare osv. som inte explicit är endast samiska 
eller svenska, t.ex. ansökningar, anmälningar, skogsområden och berg ska också registreras som icke-
mänskliga andra deltagare. Om det dock är tydligt av sammanhanget att deltagaren hör till en kategori ska den 
kodas i aktuell kategori. T.ex. ska anmälan i satsen ”[u]tom den anmälan som huddingearkitekten Erik 
Lindholm gjort till [riksåklagaren]” (NSD 70-10-17) kodas som svenskt icke-mänskligt mål, medan 
ansökningar i satsen ”[m]assor av ansökningar om skyddsjakt på järv och björn har därför skickats till 
länsstyrelsen i Norrbotten” (NSD 10-05-22) ska registreras som annan icke-mänskligt mål. På samma sätt ska 
”uppdraget” i nyhetstexten i NSD 70-10-17 – vilket syftar på kriminalinspektör Karl Taawos nya uppdrag som 
utredare på en svensk myndighet – kodas som svenskt icke-mänskligt mål.   
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BILAGA 2: KODSCHEMA 
 
Kodschema 
 
1     Löpnummer: 
 
2     Tidning 
        1 Aftonbladet 
        2 Dagens Nyheter 
        3 Norrländska Socialdemokraten 
        4 Östersunds-Posten 
  
3     År 
        1970 
        2010 
 
4     Månad/Dag 
        Fyra siffror, 
        0501, 0502, 0503 etc.  
 
5     Text på förstasidan 
        1 Ja 
        2 Nej  
 
6     Texttyp 
        0 Annan 
        1 Nyhetsartikel 
        2 Nyhetsnotis 
        3 Reportage 
        4 Featureartikel 
        5 Analys 
        6 Faktaruta 
        7 Bildnotis 
 
7     Rubrik 
        Öppet svar 
 
8     Huvudtema 
        0 Annat   
        1 Kultur 
        2 Problem 
        3 Näringsliv  
        4 Ersättningar och bidrag 
        5 Lagstiftning 
        6 Krav och begäranden 
        7 Konflikter 
        8 Politik 
 
        Skriv ned sammanfattningen här: 
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9    Beskrivning (ordval) av medlemmar av den samiska minoriteten   
 
        Mediet beskriver samer    
         Öppna svar   
 
10   Beskrivning (ordval) av medlemmar av den svenska majoriteten 
 
        Mediet beskriver svenskar  
         Öppna svar   
 
11    Rapporteringsordning: vem/vad/vilka framträder först? 
          Öppet svar    
 
12    Kön, textaktör 1 (huvudperson) 
         1 Kvinnligt kön 
         2 Manligt kön 
         3 Framgår ej 
 
13    Etnisk bakgrund, textaktör 1 
         0 Annan/Framgår ej 
         1 Same  
         2 Svensk 
  
14    Röst, textaktör 1 
         1 Egen röst (direkt eller indirekt anföring)  
         2 Endast omtalad 
 
15    Textaktör 1, framträder 
         i egenskap av/roll 
         0 Övrigt 
         1 Politiker 
         2 Sakkunnig 
         3 Företrädare för intresseorganisation 
         4 Företrädare för sameby 
         5 Företagsledare 
         6 Företrädare för myndighet 
         7 Renskötare 
         8 Markägare 
         9 Artist 
        10 Privatperson 
 
16    Kön, textaktör 2 (biperson) 
         1 Kvinnligt kön 
         2 Manligt kön 
         3 Framgår ej 
 
17    Etnisk bakgrund, textaktör 2 
         0 Annan/Framgår ej 
         1 Same  
         2 Svensk 
  
18    Röst, textaktör 2 
         1 Egen röst (direkt eller indirekt anföring)  
         2 Endast omtalad 
 
19    Textaktör 2, framträder 
         i egenskap av/roll 
         0 Övrigt 
         1 Politiker 
         2 Sakkunnig 
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         3 Företrädare för intresseorganisation 
         4 Företrädare för sameby 
         5 Företagsledare 
         6 Företrädare för myndighet 
         7 Renskötare 
         8 Markägare 
         9 Artist 
        10 Privatperson 
 
20    Kön, textaktör 3 (biperson) 
         1 Kvinnligt kön 
         2 Manligt kön 
         3 Framgår ej 
 
21    Etnisk bakgrund, textaktör 3 
         0 Annan/Framgår ej 
         1 Same  
         2 Svensk 
  
22    Röst, textaktör 3 
         1 Egen röst (direkt eller indirekt anföring)  
         2 Endast omtalad 
 
23    Textaktör 3, framträder 
         i egenskap av/roll 
         0 Övrigt 
         1 Politiker 
         2 Sakkunnig 
         3 Företrädare för intresseorganisation 
         4 Företrädare för sameby 
         5 Företagsledare 
         6 Företrädare för myndighet 
         7 Renskötare 
         8 Markägare 
         9 Artist 
        10 Privatperson 
       
24    Kön, textaktör 4 (biperson) 
         1 Kvinnligt kön 
         2 Manligt kön 
         3 Framgår ej 
 
25    Etnisk bakgrund, textaktör 4 
         0 Annan/Framgår ej 
         1 Same  
         2 Svensk 
  
26    Röst, textaktör 4 
         1 Egen röst (direkt eller indirekt anföring)  
         2 Endast omtalad 
 
27    Textaktör 4, framträder 
         i egenskap av/roll 
         0 Övrigt 
         1 Politiker 
         2 Sakkunnig 
         3 Företrädare för intresseorganisation 
         4 Företrädare för sameby 
         5 Företagsledare 
         6 Företrädare för myndighet 
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         7 Renskötare 
         8 Markägare 
         9 Artist 
        10 Privatperson 
 
28    Kön, textaktör 5 (biperson) 
         1 Kvinnligt kön 
         2 Manligt kön 
         3 Framgår ej 
 
29    Etnisk bakgrund, textaktör 5 
         0 Annan/Framgår ej 
         1 Same  
         2 Svensk 
  
30    Röst, textaktör 5 
         1 Egen röst (direkt eller indirekt anföring)  
         2 Endast omtalad 
 
31    Textaktör 5, framträder 
         i egenskap av/roll 
         0 Övrigt 
         1 Politiker 
         2 Sakkunnig 
         3 Företrädare för intresseorganisation 
         4 Företrädare för sameby 
         5 Företagsledare 
         6 Företrädare för myndighet 
         7 Renskötare 
         8 Markägare 
         9 Artist 
        10 Privatperson 
 
32     Förekomst av ordet lapp 
         i någon form, t.ex. lapp,  
         lappby, lappkåta 
         1 Ja 
         2 Nej 
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BILAGA 3: TABELLBILAGA 
 
Tabell A. Nyhetstidningarna beskriver samer 1970 – ordval (antal 
nyhetstexter som innehåller resp. ord). 
 
Samerna   34 
Samer   16 
Renägare   13 
Renskötare   8 
Samen   6 
Representanter  5 
Renägaren   4 
Same   4 
Ordningsman  3 
Renägarna   3 
Samefamiljen  3 
Besökarna   2 
Familjen   2 
Kvinnorna   2 
Ordförande   2  
Pensionär   2 
Professor   2 
Renskötarna   2 
Renvaktare   2 
Samefamilj   2 
Sameslöjdare   2 
Befolkningen  1 
Björnjägare   1 
Brandsoldat   1 
Elev   1 
Elever   1 
Fiskaren   1 
Fjällsame   1 
Fru   1 
Företrädare   1 
Förtroendeman  1 
Grupp   1 
Hustru   1 
Indianer   1 
Internatföreståndare  1 
Kollega   1 
Kvinnor   1 
Kyrkvärd   1 
Lainiovoma-samerna  1 
 

Lapp   1 
Lapparna   1 
Ledamot   1 
Makan   1 
Mannen   1 
Minoritet   1 
Män   1 
Människor   1 
Ras   1 
Rennäringsidkarna  1 
Rensköterna [sic]  1 
Renvaktaren   1 
Renägargrupp  1 
Samebefolkningen  1 
Samedebattörer  1 
Samefamiljer   1 
Sameflicka   1 
Sameflickorna  1 
Samekvinna   1 
Samekvinnorna  1 
Samemästare   1 
Samerepresentanter  1 
Sameungdomarna  1 
Sameungdomen  1 
Sameynglingarna  1 
Skidåkare   1 
Skytt   1 
Skytten   1 
Storgrupp   1 
Stugfogde   1 
Turistvärd   1 
Ungdomarna   1 
Ungkarlar   1 
Ungkarlarna   1 
Utövare   1 
Vakt   1 
Värd   1 
Zigenare   1 
Ägare   1 

Anm. Totalt antal nyhetstexter är 106.  
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Tabell B. Nyhetstidningarna beskriver svenskar 1970 – ordval (antal 
nyhetstexter som innehåller resp. ord). 
 
Generaldirektör   7 
Jordbruksminister   7 
Ordförande    7 
Representanter   7 
Jordbruksministern  5 
Veterinär   5  
Direktör   4 
Docent   4 
Befolkningen  3 
Laborator   3 
Professor   3 
Polisman   3 
Statsminister   3 
Arkitekt   2 
Assistent   2 
Forskare   2 
Företrädare   2 
Justitieminister  2 
Konsulent   2 
Konsulenten   2 
Kriminalinspektör  2 
Lagskrivarna   2 
Landshövding  2 
Länsåklagare   2 
Länsåklagaren  2 
Man   2 
Markägarna   2 
Ombudsman   2 
Personer   2 
Privatperson   2 
Rektor   2 
Riksåklagare   2 
Statsrådet   2 
Tillsynsman   2 
Tillsynsmannen  2 
Åklagaren   2 
Advokat   1 
Affärsinnehavare  1 
Agronom   1 
Anställda   1 
Bas   1 
Bofasta   1 
Byborna   1 
Bymännen   1 
Byråchef   1 
Byrådirektör   1 
Bönder   1 

 
Bönderna   1 
Civilingenjör   1 
Deckare   1 
Domänbasen   1 
Driftschefen   1 
Droskägare   1 
Expert   1 
Experterna   1 
Familjerna   1 
Far   1 
Fiskare   1 
Fiskarna   1 
Fiskekonsulent  1 
Fisketillsynsman  1 
Folk   1 
Folkbildare   1 
Fritidsfolket   1 
Fru   1 
Fältbiologerna  1 
Föreläsare   1 
Författaren   1 
Genetiker   1 
Getfarmare   1 
Giftexpert   1 
Grannarna   1 
Gruppen   1 
Gruvarbetare   1 
Gästerna   1 
Häradshövding  1 
Huddingearkitekten  1 
Inspektör   1 
Jaktvårdskonsulent  1 
Jordbrukare   1 
Jägare   1 
Jägarna   1 
Kolonisatörer  1 
Komminister   1 
Kommunalnämndsordföranden 1 
Kommunikationsminister  1 
Konferensledaren  1 
Kungen   1 
Landshövdingen  1 
Lantbruksdirektör  1 
Lastbilschaufför  1 
Ledamöter   1 
Läkarna   1 
Länsbostadsdirektör  1 
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Tabell B (forts.). 
 
Länsjaktvårdskonsulent  1 
Lärare   1 
Makarna   1 
Markägare   1 
Markägaren   1 
Medlemmar   1 
Modern   1 
Mor   1 
Människor   1 
Norrbottningarna  1 
Organisationschef  1 
Partiledarna   1 
Partiordförande  1 
Partiordföranden  1 
Pastor   1 
Polis   1 
Polismän   1 
Publik   1 
Renkonsulent  1 
Reporter   1 
Reportern   1 
Riksdagsman   1 
Riksdagsmän   1 
Riksåklagaren  1 
RÅ   1 
Sameombudsman  1 
Sameombudsmannen  1 
Scoutledare   1 
Sekreterare   1 
 

 
 
Sportfiskarna   1 
Statsministern  1 
Statsråd   1 
Stockholmsflicka  1 
Styrelseledamöterna  1 
Svenskar   1 
Talarna   1 
Talesman   1 
Talesmannen   1 
Teratolog   1 
Textilstuderande  1 
Tillsynsmän   1 
Tillsynsmännen  1 
Toxikolog   1 
Toxikologen   1 
Utredare   1 
Utredningsman  1 
Utsände   1 
Vetenskapare  1 
VPK-ledaren   1 
Växtgiftsdeckare  1 
Växtgiftsdetektiv  1 
Yngling   1 
Ynglingen   1 
Yrkesutövarna  1 
Åskådare   1 
Älgjägarna   1 
Överingenjör   1 
Överjägmästare  1
 

Anm. Totalt antal nyhetstexter är 106.  
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Tabell C. Nyhetstidningarna beskriver samer 2010 – ordval (antal 
nyhetstexter som innehåller resp. ord). 
 
Ordförande    11 
Samerna    6 
Styrelseordförande   4 
Barn   3  
Renskötare   3 
Renskötaren   3 
Samer   3 
Ersättare   2 
Folk   2 
Författaren   2 
Föräldrar   2 
Kirunabon   2 
Partiledare   2 
Personer   2 
Renskötarna   2 
Samebarnen   2 
Samefamiljerna  2 
Talesperson   2 
Aktivitetsarrangören  1 
Bybor   1 
Dottern   1 
Elever   1 
Eleverna   1 
Familj   1 
Filosof   1 
Folkvalda   1 
Forskaren   1 
Företrädare   1 
Förälder   1 
Föräldrarna   1 
Gruppledare   1 
Jojkare   1 
Jurist   1 
 

Kanslichef   1 
Knivslöjdare   1 
Konstnär   1 
Kvinnor   1 
Ledamot   1 
Ledamöter   1 
Ledamöterna   1 
Man   1 
Minoritet   1 
Ombud   1 
Partikollegan   1 
Partivänner   1 
Pionjär   1 
Politiker   1 
Projektledare   1 
Rensamer   1 
Renägaren   1 
Renägarna   1 
Rovdjursansvarige  1 
Sambo   1 
Same   1 
Samefamiljer   1 
Sameflicka   1 
Samekvinnan  1 
Samelandspartisten  1 
Samepolitiker  1 
Samepolitikerna  1 
Skolbarnen   1 
Suppleant   1 
Svärfar   1 
Sångerskan   1 
VD   1  
Åhörare   1

Anm. Totalt antal nyhetstexter är 81.  
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Tabell D. Nyhetstidningarna beskriver svenskar 2010 – ordval (antal 
nyhetstexter som innehåller resp. ord).

Ordförande   10 
Ledamöter    5 
Elever   4 
Gruppledare   4 
Kommunalrådet  4 
Chef   3 
Landshövdingen  3 
Markägare   3 
Anställd   2 
Grundare   2 
Kronprinsessan  2 
Ledamöterna   2 
Medlemmar   2 
Rovdjursforskaren  2 
Son   2 
VD   2 
Anställda   1 
Ansvariga   1 
Centerpolitikerna  1 
Dalmasar   1  
Deltagare   1 
Designern   1 
Designers   1 
Dotter   1 
Drottningen   1 
Eftersöksjägare  1 
Eleverna   1 
Familjen   1 
Folk   1 
Folket   1 
Forskare   1 
Frontfigur   1 
Fullmäktigeledamoten  1 
Funktionsansvarig  1 
Fältansvarig   1 
Fältarbetarna   1 
Fältchef   1 
Författare   1 
Gänget   1 
Icke-samer   1 
Inventeringsansvarig  1 
Jordbruksministern  1 
Justitieombudsmannen  1  
 
Anm. Totalt antal nyhetstexter är 81.  
 
 

Karlarna   1 
Kock   1 
Kollegan   1 
Kommunchef  1 
Kommunchefen  1 
Kommunikationsdirektör  1 
Kustfiskare   1 
Kvinnor   1 
Ledamot   1 
Lokalbefolkningen  1 
Mamma   1 
Man   1 
Markägaren   1 
Miljöpartisten  1 
Moderatpolitikern  1 
Mor   1 
Män   1 
Människor   1 
Norrlänningar  1 
Ombudet   1 
Oppositionsrådet  1 
Partikollegan   1 
Personer   1 
Politikerna   1 
Praktikanter   1 
Professor   1 
Projektledare   1 
Reservanterna  1 
Sakägarna   1 
Sambon   1 
Socialdemokraterna  1 
Skidåkare   1 
Skolbarnen   1 
Sonen   1 
Stockholmare  1 
Stockholmarna  1 
Stugvärdar   1 
Styrelseledamot  1 
Tjänstemän   1 
Turistföretagare  1 
Tvåbarnsfamiljen  1 
Verksamhetsledare  1 
Åhörare   1 
 
 



 86 

Tabell E. Samiska och svenska textaktörer, grupper och sociala enheter som 
framträder först i en nyhetstext 1970. Antal. 
 
Samiska Antal  Svenska Antal  

Renskötare 11 Myndigheter 18 

Samer som etnisk grupp ("samerna", ”samer”) 6 Företrädare för myndigheter 12 

Intresseorganisationer 5 Företag 6 

Företrädare för intresseorganisationer 3 Privatpersoner 6 

Privatpersoner 3 Politiker 5 

Samebyar 2 Intresseorganisationer 5 

Artister 1 Företagsledare 2 

–  – Företrädare för intresseorganisationer 2 

– – Sakkunniga 2 

– – Artister 1 

– – Forskningsinstitut 1 

Övriga 2 Övriga 6 

Summa 33 Summa 66 
Anm. Totalt antal nyhetstexter är 106. Textaktörer, grupper och sociala enheter, som varken är samiska eller svenska, framträder först i sju nyhetstexter i undersökningsmaterialet från 1970. 

 
 
 
Tabell F. Samiska och svenska textaktörer, grupper och sociala enheter som 
framträder först i en nyhetstext 2010. Antal. 
 
Samiska Antal  Svenska Antal  

Samebyar 7 Politiska institutioner, partier, församlingar 13 

Politiker 6 Myndigheter 9 

Privatpersoner 6 Företag 6 

Artister 2 Privatpersoner 4 

Intresseorganisationer 2 Företrädare för myndigheter 3 

Politiska institutioner, partier, församlingar 2 Politiker 3 

Företag 1 Sakkunniga 3 

Renskötare 1 Artister 2 

Sakkunniga 1 Företagsledare 1 

Samer som etnisk grupp ("samerna", "samer") 1 Företrädare för intresseorganisationer 1 

–   – Markägare 1 

– – Övriga 1 

Summa 29 Summa 47 
Anm. Totalt antal nyhetstexter är 81. Textaktörer, grupper och sociala enheter, som varken är samiska eller svenska, framträder först i fem nyhetstexter i undersökningsmaterialet från 2010.  
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BILAGA 4: Norrländska Socialdemokraten 17/10 1970 
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BILAGA 5: Östersunds-Posten 23/5 1970 
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BILAGA 6: Dagens Nyheter 21/5 1970 
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BILAGA 7: Östersunds-Posten 6/10 2010 
 

 

 
 

 



 91 

BILAGA 8: Norrländska Socialdemokraten 22/5 2010 
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BILAGA 9: Dagens Nyheter 16/10 2010 

 


