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Japanska 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av det modifierade Hepburnsystemet för 

att skriva ut japanska i romaji, västerländska bokstäver. Eftersom det i japanskan finns en 

viktig skillnad i lång och kort vokal kommer de enligt Hepburnsystemet märkas ut med en 

makron. Som exempel skrivs kort o alltså bara med o, medan långt o skrivs ō, som i till 

exempel 氷(kōri). Vedertagna ord såsom namn på städer osv. skrivs som det vanligtvis 

förekommer i svenskan, som i 東京 (Tokyo), som egentligen uttalas med långt o, Tōkyō. 

Ainu 

Ainu har inget eget skriftspråk. Däremot skrivs ord på ainu ut i japanska texter med 

katakana och i västerländska texter med alfabetet. Jag kommer främst att förhålla mig till hur 

de ord på ainu är utskriva i de texter på engelska som jag har tagit del av. Om de är skrivna på 

japanska kommer jag att transkribera dessa till motsvarande stavning jag finner på samma ord 

i de engelska texterna, eventuellt använda mig av de regler som förekommer i 

Hepburnsystemet. 

 

Definitioner 

Wajin (和人) används som benämning på de japaner som inte är ainu och används ofta i 

historisk kontext före och under koloniseringen.  

Ezochi (蝦夷地) var wajins benämning på nuvarande Hokkaidō, Sakhalin och Kurilöarna.  

Emishi och Ezo (蝦夷) var wajins benämning på ainu. 
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1.	  Förord	  
 

Genom mina studier i det japanska språket och samhället har jag även fått läsa om ainu, 

japans urfolk, och under mitt utbyte i Sendai i norra Japan ville jag veta mer om dem. Jag 

började göra efterforskning genom att läsa böcker men försökte även diskutera folkgruppen 

med japaner jag mötte där. Då visade det sig att de jag frågade hade en mycket begränsad 

kunskap om ainu, vilket gjorde mig både förvånad och fundersam. När jag sedan reflekterade 

över vad jag själv visste om samerna, Sveriges urfolk, visade det sig att min kunskap var lika 

begränsad som japanernas kunskap om japans urfolk ainu. Detsamma gällde för de svenska 

vänner jag frågade. För att få veta mer om de båda urfolken har jag valt att göra en 

jämförande analys, vilket resulterade i den här uppsatsen.  

 

2.	  Inledning	  
Stereotypa bilder av minoritetsgrupper är seglivade och dessa bilder kan vara avgörande 

för om en person från en minoritetsgrupp får anställning eller inte. I en norsk studie 

framkommer att norgefödda med föräldrar som invandrat kan bli misstrodda på sina 

kunskaper i det norska språket. Studien pekar på att rasism kan gå i arv och att 

diskrimineringen även finns på strukturell nivå.1 

Koloniseringen och dess effekter med bland annat stereotypa bilder av folk har varit och 

är relativt outforskad i Norden, men det börjar komma mer forskning på ämnet. Som ett av 

sametingets mål finns att sätta in forskning kring samerna i en mer internationell kontext, och 

att se maktkonstruktionen ur postkoloniala diskurser.2 

Pye och Svalastog undersöker hur det som i orientalismen beskrivs som ”öst” skulle 

kunna appliceras på forskning om urfolken samerna i Norden och ainu i Japan. Då både 

samerna och ainu bodde norrut i relation till svenskarna och wajin, undersöker de huruvida 

”norr” också kan ses som en del av ”öst”. Med exempel som att en missionärsförening som 

också hade uppdrag i Indien utplacerades hos samerna och på Grönland på 1700-talet, menar 

de att ”öst” knöts samman med ”norr”. I Japan, menar de, var de shintoistiska institutioner 

som sattes ut på Hokkaidō under Meiji perioden den japanska motsvarigheten till de kristna 

                                                
1 Institutt for samfunnsforskning. Diskriminering kan gå i arv. Forskning.no. 2015-04-16 
http://forskning.no/kultur-etnisitet-innvandring-samfunn/2015/04/diskriminering-kan-ga-i-
arv#.VS9SGN7oOqQ.mailto (Hämtad 2015-04-16) 
2 Baer, Lars A. Inledningsanförande: Samisk forskning - i en postkolonial diskurs. I Människor i Norr: Samisk 
forskning på nya vägar, Peter Sköld (red.), 21-27. Umeå: Arkitektkopia Umeå, 2008. 
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missionärerna hos samerna. Den exotisering som gjordes av ”öst” under kolonisationen menar 

de att man också kan se i ”norr”, med exotiseringen av samerna i norden och ainu i Japan. På 

så sätt sammanlänkas orientalismen också med ”norr”.3 

3.	  Syfte	  och	  frågeställning	  

3.1	  Syfte	  
 

Syftet med studien är att undersöka hur situationen såg ut för samerna i Sverige och 

ainu i Japan gällande rätten till mark i samband med att nationalstaten Sverige respektive 

nationalstaten Japan tog över deras mark. Vidare har det på senare år kommit mer forskning 

om dessa två urfolk ur postkoloniala diskurser, men det är fortfarande ett relativt outforskat 

ämne. Därför vill jag, utifrån min empiri, även utforska hur man kan studera urfolken ur en 

postkolonial diskurs. 

3.2	  Frågeställning	  
 

• Vilka likheter och skillnader finns i diskrimineringen gällande rätten till mark mot 

Sveriges urfolk samerna och Japans urfolk ainu under övertagandet av dessa 

urfolks mark? 

• På vilka sätt skiljde man i Sverige på ”Vi” och ”de Andra”? 

• På vilka sätt skiljde man i Japan på ”Vi” och ”de Andra”? 

 

4.	  Bakgrund	  
För att förstå analysen kan det vara bra att ha en bakgrund om respektive nationalstats historia. 

Här kommer därför en kort sammanfattning om vissa delar ur historien jag finner viktig för en 

förståelse av analysen. 

4.1	  Japan	  

4.1.1	  Ka-‐i	  
Japanerna blev tidigt influerade av det stora grannlandet i väst och tog till sig buddhismen och 

konfucianismen från Kina redan på slutet av 500-talet.4 Med adoptionen av den kinesiska 

                                                
3 Pye, Michael. och Anna Lydia Svalastog. Colonial and missionary perceptions of Sami and Ainu in Sweden 
and Japan. The CSSR [The Council of Societies for the Study of Religion] 36 nr. 3 (2007): 71-75. 
http://www.researchgate.net/publication/255992964_Colonial_and_Missionary_Perceptions_of_Sami_and_Ainu
_in_Sweden_and_Japan (Hämtad 2015-07-24) 
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kulturen kom även bilden av ”barbaren”.5 I Kina betraktade man den kinesiska kulturen som 

högre än närliggande länders kulturer, vilka betraktades som barbariska, däribland Japans. Av 

kineserna kallades Japan för Wa, vilket betyder liten och ful.6 Japanerna hade dock inte 

samma synsätt på sig själva som kineserna hade på dem. Ur japanernas synvinkel var deras 

kultur högre värderad än andras och de ansåg sig ha en högre moral jämfört med andra 

nationer. De såg alltså på sig själva på liknande sätt som kineserna såg på sig. 

Tanken om ett civiliserat Jag och de barbariska de Andra kallas på japanska för ka-i 

idén.7 Här står ka för Kina, och i för barbar. Det ord som först användes var emishi, som 

brukar översättas till barbar. Det fanns olika tankar och kriterier för vilka man benämnde som 

barbar, emishi, varav den politiska definition, enligt Richard Siddle, var de som inte lyder.8 

Då syftade man inte enbart på ainu, utan även på andra motståndare till staten. Benämningen 

kom senare att ändras till ezo, ett uttryck vars betydelse förändrades med tiden, men som kom 

att syfta på invånarna på Hokkaidō och dess omkringliggande öar.9 Ezo betydde barbar och 

var japanernas benämning på ainu. I motsats till detta står den nuvarande benämningen ainu, 

som ainu själva använde, och som betyder människa på språket ainu.10  

4.1.2	  Nationalstaten	  
Bakufu, eller Shogunatet som det oftast refereras till på svenska, var den militära regering 

som styrde Japan när inte kejsaren hade makten. Från 1603 hade släkten Tokugawa makten 

och styrde Japan från Edo, nutidens Tokyo. Det nya bakufu började ena Japan, som var 

indelat i olika län. Länen fick lokala damiyō, länsherrar, som hade stort inflytande men som 

stod under kontroll av bakufu. Japan stängdes också för omvärlden under samma tidsperiod, 

på japanska kallat sakoku, med undantag för Nederländerna och en del andra köpmän från 

bland annat Kina. Sakoku gällde fram till 1850-talet då Japan började öppna upp hamnar för 

handel för olika länder efter påtryckningar från USA. 

1868 överfördes makten från Bakufu till kejsaren i den så kallade Meijirestaurationen. 

Samtidigt höll Japan på att öppnas upp mer och mer. De tidigare länen och länsherrarna 

försvann och landet delades istället in i prefekturer med guvernörer som var underordnade 

                                                                                                                                                   
4 Ottosson, Ingemar. och Thomas Ekholm. Japans historia. Lund: Historiska Media, 2008, s. 36. 
5 Siddle, Richard. Race, Resistance and the Ainu of Japan. London: Routledge, 1996, s. 27. 
6 Ottosson, s. 30.  
7 Siddle. Race, Resistance and the Ainu of Japan, s. 28. Ka-i idén (華夷思想). 
8 Siddle, s. 29. 
9 Ezo skrivs med samma tecken som emishi  (蝦夷) där det sista tecknet (夷) har betydelsen barbar. Siddle, s. 29. 
10 Miyoshi, Fumio. (三好文夫) Ainu no rekishi. Kami to daichi to ryōjin to アイヌの歴史。神と大地と猟人と 
(Ainu-folkets historia. Gudar, vidder och jägare). Tokyo: Kodansha, 1973, s. 45. 
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den kejserliga makten.11 Öppnandet av landet innebar influens utifrån vilket vidare ledde till 

en politik som handlade om civilisation och upplysning.12 

4.1.3	  Ainu	  
Ainu samhället var uppbyggt av olika kotan, små byar, oftast bestående av ett eller ett par hus. 

I varje kotan fanns en kotan korokuru. Det var en slags överordnad person som blev utvald av 

de andra i byn. Kotan korokurus uppgifter innefattade allt från att leda jakt till att fungera som 

präst.13 Men inom en kotan eller olika kotan emellan förekom inte någon hierarki. Ainu levde 

fredligt, förespråkade debatt och löste konflikter genom att samtala.14 Det som styrde ainu var 

inte en överordnad person, utan deras jägarregler och böner till gudarna, kamuy.15 Iyomante, 

till exempel, var en björnfestival där de bjöd in ainu från andra kotan, och målet med 

festivalen var att släppa lös den kamuy som fanns i björnen genom att döda den.16  

4.2	  Sverige	  

4.2.1	  Nationalstaten	  
1607 förklarade sig kung Karl IX även kung över samerna. Med detta gjorde han också 

anspråk på de marker i norr som samerna bebodde. Danmark protesterade och 1611 bröt det 

ut krig. Efter kriget blev det lugnt ett tag och i lappmarkerna byggdes kyrkor efter Kung Karls 

påbud. Senare under 1600-talet bröt andra krig ut och Sverige krigade mer eller mindre under 

hela århundradet. 

I lappmarkerna hade man också börjat bryta malm där samerna användes i gruvarbetet 

med sina renar.17 

4.2.2	  Samerna	  
Samerna var fram till 1600-talet en jaktmänniska, där renen stod i centrum för jakten. Under 

1600-talet började dock samerna med renskötsel där de istället för att jaga renen födde upp 

renar. Under ungefär samma tidsperiod kom kristendomen till lappmarkerna och samerna 

skulle förkristligas, vilket skedde under tvång med motstånd från samerna. Under tiden för 

gruvdriften mellan 1600- till 1700-talet blev samerna med deras renar utnyttjade som 

arbetskraft, och de som vägrade riskerade att bli straffade. 

 

                                                
11 Ottosson, s. 210. 
12 Ottosson, s. 223. Civilisation och upplysning: Bunmeikaika (文明開化) 
13 Miyoshi, s. 44.  
14 Miyoshi, ss. 47-48. 
15 Miyoshi, s. 30. Kamuy är en sorts gud eller gudomlig varelse och finns i alla ting.  
16 Miyoshi, ss. 98-99. Iyomante (イヨマンテ) 
17 Forseth, Björn. Samelandets historia. Solna: Ekelunds förlag, 2000. 



 8 

5.	  Urfolk	  
 

Idag finns det utspritt över världen 370 miljoner människor som ingår i ett urfolk.18 

I september 2007 antogs deklarationen om urfolkens rättigheter av Förenta nationernas (FN) 

generalförsamling. Deklarationen handlar om att urfolk har samma rättigheter som andra 

folk.19 Artikel 2 tar upp diskriminering på grund av identitet eller ursprung: 

Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and 

have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in 

particular that based on their indigenous origin or identity. 

Fortsättningsvis står det i artikel 26, första punkten, om urfolkens rätt till mark: 

Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have 

traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. 

Deklarationen är ett resultat av 30 års arbete och skapad som en grund till hur länder bör 

hantera urfolksfrågor, men är inte bindande juridiskt. Av de 147 länder som var med och 

röstade var det fyra stycken som röstade mot (USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien) 

medan de resterande röstade för.20 Både Sverige och Japan röstade för. 

I Sverige blev samerna erkända som urfolk 1977. Enligt regeringen definieras ett urfolk 

enligt följande: 

 

Ett urfolk ska ha en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit 

sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande.21 

 

Så sent som 2011 blev samerna även erkända som folk, vilket definieras enligt Nordstedts 

Ordbok som en ”större mängd människor som har gemensam kultur och gemensamma 

(ekonomiska) intressen”.22 

                                                
18 Silvén, Eva (red. av text). Sápmi – om att vara same i Sverige. Katalog till Nordiska museets utställning 
Sápmi. Stockholm: Nordiska mussets förlag, 2007. 
19 2007: A/61/L.67. United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. United Nations General 
Assembly. 
Finns länk till deklarationen på: http://www.sametinget.se/urfolksdeklarationen (hämtad 2015-04-20) 
20 Sametinget, FN och urfolken, (2014-02-25).  
http://www.sametinget.se/1097 (Hämtad 2015-04-13) 
21 Regeringskansliet, Frågor och svar om samer, 2011-5-11 http://www.regeringen.se/sb/d/7951/a/72006 
(Hämtad 2015-4-16) 
22 Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok. 
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Samerna ingår även som en nationell minoritet i en minoritetsspråklag som infördes i 

Sverige år 2000. Som urfolk är samerna berättigade fler rättigheter gällande land, vatten och 

självbestämmande än andra minoritetsgrupper i Sverige, och med urfolksdeklarationen i 

ryggen bör Sverige se till att detta upprätthålls.23 Ändå förekommer det diskriminering mot 

samerna idag.  

Ett exempel är nickelgruvan i Rönnbäck. År 2010 påbörjades planer på en nickelgruva i 

Rönnbäck, som är en del av Sápmi, söder om Tärnaby.24 Vapstens sameby menade att gruvan 

skulle störa rennäringen i området och att fem av de sju företag som sköter rennäringen skulle 

behöva lägga ned, vilket skulle innebära att samebyn kommer splittras. 2013 uppmanade 

också FN:s rasdiskrimineringsorgan Sveriges regering att stoppa planerna på gruvan då de 

skulle inskränka på de mänskliga rättigheterna.25 Vapstens sameby överklagade regeringens 

beslut om att öppna gruvan, och i domen står det att ”Samebyn har inom sina områden utanför 

koncessionsområdena en grundlagsskyddad rätt att använda marken för renskötsel”.26 Trots 

detta fick i oktober 2014 regeringen rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.27 

I Japan erkändes ainu som urfolk så sent som i juni 2008 av Japans parlament. Det är en 

stor förändring mot den tidigare officiella politiska uppfattningen, synliggjord genom Japans 

premiärminister Yasuhiro Nakasone när han i ett uttalande 1986 menade att Japan är ett 

etniskt homogent samhälle.28 Ainu blev visserligen erkända som minoritetsgrupp 1991, men 

det skulle dröja ytterligare 17 år innan de blev erkända som urfolk.29 Det var ett halvår efter 

att FN:s urfolksdeklaration gick igenom, och en månad innan Japan skulle hålla G8 mötet 

som ainu officiellt blev erkända. Detta, menar Yoko Tanabe, har att göra med att japanska 

politiker antog att ainu skulle använda mötet för att söka erkännande som urfolk från 

medlemsländerna i G8, vilket i sin tur skulle medföra att politikerna inte skulle framstå i den 

bästa dagern.30 

                                                
23 DO:s rapportserie 2008:1 Diskriminering av samer – samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv.  
Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). ISBN 978-91-973654-4-4  
24 Sápmi syftar på det område där samerna bor, vilket är större delen av Nordkalotten, som ligger över delar av 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Ordet innefattar även folket samerna. 
25 Internationalen, FN sätter stopp för gruva i Rönnbäck, 2013-11-15 
http://www.internationalen.se/2013/11/fn-satter-stopp-for-gruva-i-ronnback/ (Hämtad 2015-4-13) 
26 Högsta förvaltningsdomstolens dom Mål nr. 7425-7427-13, ss. 6-7. 
27 Ibid. 
28 Yates, Ronald E.. Japan Minority Hits Nakasone Remarks. Chicago Tribune. 1986-11-05.  
http://articles.chicagotribune.com/1986-11-05/news/8603230170_1_ainu-prime-minister-yasuhiro-nakasone-
liberal-democratic-party-members (Hämtad 2015-04-13) 
29 Tanabe, Yoko. The UN Declaration Of The Rights Of Indigenous Peoples And The Ainu Of Japan: 
Development And Challenges. Indigenous Policy Journal Vol. XXIV, No. 4 (2014), s. 10.  
http://www.indigenouspolicy.org/index.php/ipj/article/view/228/224 (Hämtad 2015-04-14) 
30 Tanabe, s. 13 
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Dock visar nya rön att diskrimineringen mot ainu minskat. En undersökning från 

Hokkaido Universitet visar hur ainu som tidigare varit negativt inställda till sina rötter på 

grund av diskriminering nu är mer positiva till sin identitet som ainu då diskrimineringen 

minskat.31 Resultaten visar även att unga personer tenderar att ställa sig i en mer neutral 

position i frågan än den äldre generationen. Den större delen av de neutralt inställda 

informanterna sa att de inte ville göra skillnad på ainu och wajin. De hade även i större 

utsträckning inte haft någon erfarenhet av ainu kultur eller traditioner.  

6.	  Tidigare	  forskning	  
 

Katarina Sjöberg diskutar i sin bok The Return of the Ainu bland annat assimileringen 

av ainu i Japan.32 Hon betonar vikten av att ha med uttalanden och åsikter från ainu i sin 

forskning, som hon menar att tidigare forskning saknar vilket fått ainu att framstå som 

”passiva objekt”.33 En av de som fått kritik i efterhand är John Batchelor.34 Han var en 

missionär som levde med ainu i många år och som även forskade om dem. Hans böcker om 

ainu, och även de ordböcker han producerade i språket, har blivit kritiserade för att ha gett en 

förenklad och ibland felaktig tolkning av ainu kultur och språk. Batchelor har även blivit 

kritiserad för sin västerländska utgångspunkt i sina texter. 

Forskning kring ainu med postkoloniala teoretiska ansatser förekommer också. Till 

exempel har Eunheui Choi skrivit om ainu och ”otherness” där hon undersöker hur ainu 

gestaltats i japansk dokumentärfilm från 1950-talet.35 Hon studerar berättarrösten i filmen och 

hon menar att den talar om ainu i en stereotypiserande bild, och att den får assimileringen av 

ainu att låta som en succé. Senare i analysen talar hon om den sarkasm som går att finna i 

rösten, och utifrån den gör en slutsats om att berättarrösten var sarkastisk med den 

stereotypiserade bilden. Därav ville rösten istället säga att assimileringen i själva verket var 
                                                
31 Onai, Toru och Naomi Osada (小内透、直美長田). Ainu toshite no aidentiti no keisei to henyō アイヌとし
てのアイデンティティの形成と変容 [Identitetens formation och förändring som en ainu]. Hokkaidō ainu 
minzoku seikatsu jittai chōsa hōkoku 北海道アイヌ民族生活実態調査報告 [Forskningsrapport om tillståndet 
hos ainu på Hokkaidō]: Ainu Report no. 2 (2012), ss. 169-181. 
http://hdl.handle.net/2115/48981 (Hämtad 2015-06-29). 
32 Sjöberg, Katarina V.. The Return of the Ainu: Cultural mobilization and the practice of ethnicity in Japan. 
Switzerland: Harwood Academic Publisher GmbH, 1993. 
33 Sjöberg. The Return of the Ainu: Cultural mobilization and the practice of ethnicity in Japan, s. 31. 
34 Pye. Colonial and missionary perceptions of Sami and Ainu in Sweden and Japan, s. 73. 
35 Choi, Eunheui. Ainu hyōshō to tashasei no mondai wo megutte: 1950 nendai no terebidokyumentarii wo 
chūshin ni アイヌ表象と他者性の問題をめぐって：1950 年代のテレビドキュメンタリーを中心に 
(Representations of The Ainu and Otherness of Television Documentaries in 1950's.)  
http://archives.bukkyo-u.ac.jp/repository/baker/rid_SO005300001012  
”Otherness” är Choi´s egna översättning av det japanska ordet tashasei 他者性. 
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ett misslyckande. Det framgår dock inte i artikeln huruvida folk som tittade på dokumentären 

uppfattade ainu enligt den första stereotypiserade bilden, där assimileringen var ett faktum, 

eller den andra bilden, där man med sarkasmen i berättarrösten antogs förstå att 

assimileringen var ett misslyckande. 

I forskning om samerna skriver Patrik Lantto om hur samerna blev tvångsförflyttade i 

slutet av 1800-talet. När Sverige, Norge, Finland och Ryssland drog landsgränserna i norr fick 

samerna till en början rätt att röra sig mellan gränserna med sina renar. Från 1880-talet sattes 

även stoppgränser för samerna och de tvångsförflyttades till något av länderna.36 

7.	  Teoretiska	  perspektiv	  
 

Jag kommer att utföra en analys utifrån ett postkolonialt perspektiv. Teorikapitlet inleds 

med en beskrivning av orientalismen utifrån John McLeods sammanfattning av Edward W. 

Saids Orientalism.37 Därefter går jag vidare in på postkolonialismen. 

John McLeod menar att orientalismen är en av nycklarna för att förstå koloniala 

diskurser, men McLeod påpekar också att orientalismen och postkolonialismen inte är helt 

utbytbara mot varandra.38 

7.1	  Orientalismen	  
 

McLeod skriver i sin sammanfattning av Saids orientalism om att orientalismen handlar 

om skillnaden mellan orienten och occidenten (västvärlden), där orienten och occidenten är 

varandras motpoler. Med det menas att om occidenten ses som stark och smart blir orienten 

svag och ointelligent. Det är också genom att tillskriva orienten egenskaper occidenten inte 

anser sig ha som occidenten beskriver och förstår sig själv. Men bilden av orienten blir inte en 

riktig bild utan en bild skapad av occidenten utifrån dess perspektiv på vad occidenten inte är. 

Alltså inte en bild av vad orienten faktiskt är. Genom den skapade bilden av orienten som 

fakta studerades orienten i väst inom en mängd olika vetenskaper där slutsatser drogs om 

occidenten som den överlägsna och orienten som den underlägsna. Orientalismen handlar 

också om stereotypiska drag hos orienten sett från ett västerländskt perspektiv. McLeod 

beskriver orientalismens bild av den tidlösa, konstiga, homogena och förfallna orienten. 

                                                
36 Lantto, Patrik. ”Att det för lapparne skulle vara likgiltigt hvar han flyttade”: Tvångsförflyttningar som 
problemlösning i svensk samepolitik. I Människor i Norr: Samisk forskning på nya vägar, Peter Sköld (red.), 
141-166. Umeå: Arkitektkopia Umeå, 2008. 
37 McLeod, John. Beginning postcolonialism. Manchester: Manchester University Press, 2010. 
38 Ibid., s. 47. 
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Orienten är för väst exotisk, någonting outvecklat och annorlunda. Om väst är upplyst och 

utvecklat är öst oupplyst, outvecklat och då fast i tiden. I öst finner väst fenomen de inte stött 

på tidigare och öst blir då mystifierad och konstig. Mystifieringen och det annorlunda bestäms 

utifrån nationalitet eller etnicitet och får då sammanfatta hur det kan tänkas att andra av 

samma nationalitet eller etnicitet är, utan att ta individen i åtanke. De blir homogeniserade. 

Genom att på dessa sätt se ner på och distansera sig från öst rättfärdigades själva 

koloniseringen, menar man inom orientalismen.  

7.2	  Postkolonialismen	  
 

Det centrala inom postkolonialismen är hur man tittar på klassificering och uppdelning 

som maktvapen. Det är genom att dela in människor i etnicitet, kultur, ras osv. som det 

uppstår ett maktförhållande. Det är också de som håller makten, majoriteten, som utför själva 

uppdelningen. Genom klassificeringen av ett ting uppkommer även tingets motsats. När en 

människa t.ex. benämns som svart blir också svart en motsats till vit. En individ som benämns 

som muslim blir muslim i motsats till en kristen eller icke-religiös. Och med dessa motpoler 

uppstår då även en hierarki där majoriteten ses som bra och minoriteten som dålig.  

Hanna Wikström skriver följande om poststrukturalismen som postkolonialismens grund 

också vilar på: 

 

Det är svårt att förstå sig själv som svensk utan att ha en uppfattning om något som svensk inte 

är, exempelvis utlänningar, iranier eller danskar. Detta är i sin tur kopplat till makt, menar de 

postkoloniala teoretikerna. Varje motsatspar är hierarkiskt ordnat genom de sociala och 

kulturella betydelser som vidhäftar dem.39 

 

Inom essentialismen beskrivs kultur, och etnicitet, som någonting statiskt, som en 

egenskap. Etniciteten bedöms utifrån kulturen, som i sin tur bedöms utifrån nationaliteten. På 

så sätt blir etnicitet lika med den nationalitet man bär. På detta sätt använder många ordet 

etnicitet i vardagen, menar Wikström.40 Genom generaliseringar som att italienare är 

sensuella och kineser är högljudda, blir gruppen italienare respektive kineser homogen och 

deras etnicitet och kulturella uttryck bedöms utifrån nationalitet.  

Det är där postkoloniala teoretiker gör en skillnad och menar att det inte går att bedöma 

etnicitet eller kultur utan att ta hänsyn till det kontextuella rummet och tiden. De menar att 

                                                
39 Wikström, Hanna. Etnicitet. 1:3. uppl. Malmö: Liber Ab, 2009. S. 73. 
40 Ibid., s. 32. 
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etnicitet och kultur är någonting rörligt och föränderligt. Hanna Wikström beskriver Homi 

Bhabhas tanke om hybriditet och det tredje rummet. Utgångspunkten av det tredje rummet är 

att det från början inte finns en essentiell etnicitet eller kultur. All kultur är en översättning 

och en efterliknande progress från en tidigare kultur. Det jämförs av Bhabha med vad som 

sker när man gör en översättning mellan två språk. Översättningen sker inte ordagrant utan 

blir en kontextuell översättning där man måste ta hänsyn till den kultur och de konnotationer 

orden får i det andra språket. Översättningen blir då inte en exakt spegelbild av originalet, det 

sker en förändring, utan att det för den skull innebär att översättningen har en felaktig 

betydelse i relation till originalet. Hanna Wikström förklarar: 

 

Det vissa kallar kulturers essenser är därför kulturella översättningar av kulturella 

översättningar, utan att där någonsin funnits ett original.41 

 

Kulturer är således ständigt i rörelse och det går inte att säga att ett ting är si eller så på grund 

av en essens av något slag. Man måste titta på kontexten.  

En person som är född och uppvuxen i Sverige men har föräldrar av till exempel 

japansk härkomst är inte så lätt att definiera. Är hen japan-svensk, eller svensk-japan? Av 

andra människor i Sverige kanske hen blir sedd som japan, medan när hen åker till Japan och 

talar, låt oss säga japanska med svensk accent eller kanske inte talar japanska alls, kan hen 

uppfattas som svensk. Oavsett vilket har vi i båda fallen inte tagit i beräkning vad personen 

själv tycker och tänker gällande sin egen identitet. Hur ser hen på sig själv? Hen kanske ser 

sig själv som svensk men blir av andra svenskar klassad som japan. Det spelar alltså roll 

vilken kontext personen i fråga befinner sig i, och framförallt tar de postkolonialistiska 

språkförarna med personens egen identifiering av sig själv i beräkning. Det gäller att titta på 

helheten.  

Som tidigare nämnts är det alltså genom indelning som det också sker en hierarkisk 

fördelning mellan den indelade och de som delar in. Hur en identitet skapas avgörs med språk, 

skillnad och makt. Hanna Wikström förklarar: 

 

Man menar att språket inte är en spegel av tingen, utan tvärtom, att tingen (samhället, identiteter, 

tillhörigheter och så vidare) konstrueras genom språket. Det vill säga tingen omkring oss får 

socialt meningsfyllda betydelser först när de benämns genom språket.42 

                                                
41 Ibid., s. 84. 
42 Ibid., s. 72. 
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Det är alltså genom det uttalade ordet som den svenskfödde med japanska föräldrar 

konstrueras som antingen svensk, japan, svensk-japan, japan-svensk eller någonting annat. 

När identiteten sedan konstrueras hamnar hen i en grupp som i en hierarkisk ordning placeras 

antingen över eller under den gruppens motsatta grupp.  

Inom postkolonialismen förespråkar man således en mer komplex bild av identitet och 

etnicitet. Bilden av väst och öst sätts också i nytt perspektiv där väst inte ses som den ledande 

och mest utvecklade kulturen och andra kulturer som att de ligger efter eller snart är i kapp. 

Istället menar man att kulturer bör ses i en annan skala som inte har en utgångspunkt där väst 

ligger högst upp på skalan, utan en skala som består av flera centrala mittpunkter. Genom att 

säga att andra kulturer ligger efter indikerar det samtidigt att väst ligger före i någon slags 

utvecklingsfas, och väst blir centraliserad som utgångspunkt i skalan.  

8.	  Metod	  och	  material	  

8.1	  Textanalys	  
 

Jag har utfört en textanalys av delar ur två böcker. Den ena boken heter När staten stal 

marken och är skriven av journalisten och författaren Svante Isacsson. Den andra heter Race, 

Resistance and the Ainu of Japan och är skriven av socialhistorikern och japankännaren 

Richard Siddle som hans doktorsavhandling. När staten stal marken hoppar fram och tillbaka 

i historien genom hela boken, varför jag valde att läsa igenom den från första till sista sidan 

och på vägen plocka ut de delar som berör mina frågeställningar. Sedan delade jag in delarna i 

olika teman, som jag analyserar. Slutligen gjorde jag en sammanfattande analys av delarna 

där jag undersökte materialet ur ett postkolonialt perspektiv. Den andra boken, Race, 

Resistance and the Ainu of Japan, är mycket mer omfattande men även mer uppdelad i 

historisk kronologisk ordning, varför jag valde ut två kapitel som berör mitt ämne. Därefter 

gjorde jag på samma sätt. Jag tog ut de delar som angränsar till frågeställningarna, delade in 

det i teman och analyserade först temana för sig, för att sedan avsluta med en sammanfattande 

analys utifrån postkolonialismen. Slutligen kommer en diskussion där de två länderna jämförs. 

Värt att notera är att texterna inte är förstahandskällor, utan texter som författarna redan 

har analyserat och bearbetat. Att analysera vad och varför nationalstaten Sverige respektive 

Japan gjorde som de gjorde inom ramen för min tänkta tidsperiod genom andras tolkade texter 

innebär att jag måste utgå ifrån författarnas resonemang och slutsatser. 
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En kvalitativ analys innebär delvis att söka efter okända innebörder i texten.43 För att 

undersöka innebörden i texterna kommer min analys utgöras av en ansats till hermeneutisk 

kvalitativ metod. Hermeneutik betyder ungefär ”att tolka”, där jag då kommer att tolka 

texterna ur ett postkolonialt perspektiv. 

8.2	  Material	  
 

Både När staten stal makten och Race, Resistance and the Ainu of Japan är omfattande 

och tar sig an ämnet på ett övergripande plan, vilket var varför jag valde dessa böcker.  

Svante Isacsson är journalist och har skrivit om fjällkonflikterna i olika tidskrifter, samt 

flera böcker på ämnet. Han har i boken När staten stal makten utgått till största del från 

intervjuer med samer i nutid, och sedan tagit sig an den historiska delen utifrån intervjuerna. 

Som tidigare nämnt växlar Isacsson mellan nutid och dåtid genom boken, varför jag i min 

analys har valt att titta på sidorna 29 till 203. 

Richard Siddle är forskare och skrev sin avhandling på School of East Asian Studies på 

Sheffields Universitet i England. Han lägger i boken Race, Resistance and the Ainu of Japan 

stor vikt vid assimileringen av ainu, det han benämner som ”japaniseringen”, och hur ainu 

framställdes som barbarer. Han utgår från en position där ainu är central, det vill säga hur ainu 

såg situationen, och reflekterar händelser från hur ainu kan tänkas ha uppfattat situationen. 

Jag har i min analys utgått från kapitel två, Barbarians and demons, och kapitel tre, Former 

natives, sida 26 till 75.  

9.	  Avgränsning	  
 
 Då jag är intresserad av att se helheten i övertagandet av marken hos urfolken blir 

tidsperioden jag ämnar analysera väldigt lång. Detta innebär att jag inte kommer att gå in på 

djupet i många delar, även om det vore intressant. Vad gäller samerna börjar jag vid 

lantmäteriexpeditionen i lappmarkerna, utförd år 1671, som låg till grund för det senare 

nybygget, och undersöker händelseförloppet fram till den stora avvittringen i slutet av 1800-

talet, inklusive en del av renbeteslagen från 1928. Isacsson tar tidigt i boken upp hur det 

förekom en viss rasistisk tankegång som låg bakom en del lagar som berörde samerna. Vidare 

nämns rasforskningen som förekom i Sverige, men det som nämns ligger utanför den 

tidsperiod jag ämnar analysera, varför jag inte tar upp det i analysen av samerna. 

                                                
43 Starrin, Bengt. och Per-Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 
1994. 
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 Vad gäller ainu brukar det sägas att koloniseringen startades runt 1868 med den då nya 

Meijiregimen, eller 1869 med namnbytet av Ezochi till Hokkaidō. Men Siddle pekar på en 

tidigare tidpunkt när Kakizaki, senare Matsumae, fick kontroll över en del av Ezochi år 1551 

och menar att det var den första införlivningen av Ezochi till det politiska spelet på huvudön, 

Japan. Därför har jag valt att börja där. Analysen avslutas i slutet av 1800-talet då The 

Hokkaidō Former Natives Protection Act skrevs.44 Den är visserligen en stor del av själva 

koloniseringen, men pga. uppsatsens storlek har jag valt att inte gå inte på djupet av den.  

9.1	  Reliabilitet	  
 

Vid läsningen av min analys är det viktigt att komma ihåg att jag i den svenska 

kontexten tillhör majoritetsbefolkningen och således inte har erfarenhet av att vara varken 

minoritetsbefolkning eller urfolk. Detta kan innebära att mina analytiska resultat får ett annat 

resultat än om en som tillhör en minoritetsgrupp eller urfolk hade gjort analysen. Gällande 

Japan är jag studerande av det japanska språket och samhället, där den japanska 

majoritetsbefolkningen har utgjort den största delen av mina studier. Även detta kan komma 

att påverka analysen på det sätt att jag i en kontext som berör ainu och wajin kan komma att 

identifiera mig mer med wajin än med ainu. 

 Det är också viktigt att notera att varken samerna eller ainu har varit en homogen 

grupp. Inom samerna finns det skogssamer, rensamer med mera, och språket varierar mycket 

över olika geografiska platser. Ainu har bebott olika öar norr om Japan, och stora skillnader 

finns vad gäller traditioner, språk osv. Jag har inte för uppsåt att förringa dessa skillnader i 

den här uppsatsen, men då jag kommer titta på maktspelet mellan majoritet och minoritet har 

jag för enkelhetens skull valt att sätta in de två urfolken som varsin enhetlig grupp.  

10.	  Analys	  
 
 Min analys kommer utgöras av en presentation av ett tema, följt av ett par citat från min 

empiri för att ge en inblick i författarens åsikter och slutledning. Därefter analyseras det 

författaren kommit fram till utifrån ett postkolonialt perspektiv.  

 Jag kommer att börja med att analysera situationen för samerna i Sverige utifrån boken 

När staten stal makten av Svante Isacsson. Därefter går jag vidare med en analys av 

situationen för ainu i Japan utifrån boken Race, Resistance and the Ainu of Japan av Richard 

Siddle.  
                                                
44 The Hokkaidō Former Natives Protection Act heter på japanska kyūdojinhogohō (旧土人保護法). 
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De teman jag delat in händelseförloppet i Sverige är: 

• Lantmätarexpeditionen 

• Lappmarksplakaten 

• Enskild ägarrätt - Lappskatteland, nybyggen och skattehemman 

• Renbeteslagarna 

• Avvittringen i Norr- och Västerbotten 

• Avvittringen i Härjedalen 

 

De temana jag delat in händelseförloppet i Japan är: 

• Kakizaki – Matsumae 

• Bakufu 

• Kaitakushi 

• Tvångsförflyttning och jordbruk 

 

Efter analysen av de två länderna kommer en tabell över likheter såväl som skillnader mellan 

länderna. Därefter kommer en diskussion kring resultatet.  

10.1	  Sverige	  

10.1.1	  Lantmäteriexpeditionen	  
Isacsson berättar om den lantmäteriexpedition som utfördes 1671 i lappmarkerna, där 

lantmätare med notarie åkte omkring och intervjuade människorna som bodde där om vilka 

områden och vilka sjöar de använde. Utöver det kartlades mark som ansågs lämpligt vid ett 

nybygge och det uppskattades vad som kunde utvinnas och brukas av marken. Till exempel 

noterades storleken på skog, åker- och betesmark, sjöar med mera. Om expeditionen förklarar 

Isacsson: 

 

Tanken var att genom kartläggning av befintliga förhållanden kunna upprätta en jordebok där 

var och ens land och vatten registrerades, därefter skulle jordbrukare kunna slå sig ner utan att 

de äldre åborna trängdes undan.45 
 

Kronan trodde att de nämnda åborna var samer. Senare har det visat sig att det fanns både 

svenska och finska namn bland åborna, varför man tror att de var blandade svenskar, finnar 
                                                
45 Isacsson, Svante. När staten stal marken. Skellefteå: Ord&visor förlag, 2001, s. 76. 
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och samer. Vidare skriver Isacsson: 

 

Någon statlig eller kronoägd mark noterades inte, all mark var gränsbestämd och upptagen av 

åbor.46 

 

Med kronoägd mark menas mark som tillhörde kronan, det vill säga inte privatägd mark. 

Tanken var således att nybyggarna inte skulle tränga undan åborna som bodde i lappmarken. 

Men som Isacsson konstaterar var all mark redan upptagen av de som refererades som åbor. 

 Vidare berättar Isacsson om landshövding Johan Graan som initierade expeditionen. 

Isacsson har översatt ett brev Graan skrev till kungens förmyndarregering till nutidssvenska, 

där Graan beskriver sin plan som kungamakten lyssnade på.47 I brevet skriver Graan bland 

annat om de för kronan viktiga gruvorna där lapparnas renar var nödvändiga. Isacsson 

reflekterar: 

 

Lapparna ansågs alltså mycket viktiga för gruvdriften som kronan hoppades mycket på. Därför 

var det viktigt att hålla sig väl med dem.48 

 

Isacsson gör ytterligare en notering om slutet av Graans brev och reflekterar om kärnan i 

innehållet: 

 

På första och sista raden stod ekonomisk tillväxt: Ordentlig kartläggning av lappmarkerna skulle 

leda till större lappskatt men även till framtida skatter från nybyggarna.49 

 

 Som vi kan se här var motivet för nybygget, enligt Isacsson, tydligt: ekonomisk tillväxt. 

Samtidigt verkar det som att kronan var noga med att inte inkräkta på, eller diskriminera, 

samerna. En anledning var att samerna behövdes då deras renar kunde hjälpa till i gruvdriften. 

Dock ser vi en paradox, som Isacsson också pekar ut. Kronan hade noterat all mark som 

upptagen, samtidigt som kronan talar om de framtida nybyggarna som inte skulle inkräkta på 

den redan upptagna marken. Marken verkade alltså inte användas tillräckligt, på rätt sätt, 

enligt kronan. Istället skulle man använda marken på ett, enligt kronan, mer rätt sätt: bruka 

jorden.  
                                                
46 Ibid., s. 76. 
47 Brevet är skrivet på gammalsvenska varför Isacsson översatt texten till nutidssvenska. 
48 Isacsson. När staten stal marken, s. 69. 
49 Ibid., s.74. 
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10.1.2	  Lappmarksplakaten	  
Två år efter lantmäteriexpeditionen skrevs det första lappmarksplakatet som handlade om 

nybyggandet på lappskatteland, den mark som samerna använde och betalade skatt för. 

Lappmarksplakaten handlade om de rättigheter och skyldigheter som gällde boende i 

lappmarken. Om 1673 års lappmarksplakat skriver Isacsson: 

 

I plakatet uppmuntras svenskar och finnar i Västerbotten, Österbotten samt Ångermanland och 

Jämtland att flytta till lappmarkerna för att odla jorden. För att locka allmogen till flyttning fick 

de särskilda friheter: De skulle slippa betala skatt under de första femton åren och dessutom 

skulle de för alltid slippa knektutskrivning.50 

 

Isacsson förklarar att det fanns skogssamer som också använde sig av lappmarksplakatet för 

att starta ett nybygge, och fick således också 15 skattefria år samt att de slapp 

knektutskrivning. Detta, förklarar Isacsson, var bra då det under den här tiden förekom många 

krig som även samer deltog i. Vidare berörs ämnet diskriminering där Isacsson förklarar 

plakatet: 

 

Nybyggarna och samerna på åbolanden skulle ”över allt göras like”, till exempel lovade kungen 

att nybyggarna inte skulle behöva betala högre skatt ”än själva Lapparna”. Kungen tänkte också 

på samerna: han befallde landshövdingarna och sina andra befallningsmän att nybyggnationen 

inte fick medföra några ”men, hinder eller intrång” gentemot de ”berörda åbor” som redan fanns 

på plats.51 

 

Viktigt att påpeka är att lappar var kronans benämning på samerna.  Som jag förstått det 

verkar även benämningen åbor syfta på samerna i det här sammanhanget. 

Om 1749 års lappmarksplakat förklarar Isacsson att nybyggarna nu får rätt att uppta den mark 

de ville ha efter de 15 skattefria åren. Marken skulle gränsbestämmas och skattläggas. Vidare 

beskriver plakatet restriktioner gällande jakträtt, där Isacsson förklarar: 

 

Jakten ansågs också vara till men för ”lappallmogen /…/. Därför begränsade kungen 

nybyggarnas jakträtt.52 
 

                                                
50 Ibid., ss. 76-77. 
51 Ibid., s. 77. 
52 Ibid., s. 78. 
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 I 1673 års lappmarksplakat ser vi att paradoxen med att kronan noterat allt land som 

upptaget samtidigt som de inte vill göra intrång på samernas land återkommer. Men i och med 

att plakatet beskriver hur nybyggarna inte skulle inkräkta på samernas mark verkar det ändå 

som att kronan tänkte sig att det fanns ödemarker, utöver samernas marker, som var fria att 

skicka nybyggare till. Om det var så har kronan åtminstone inte enligt plakaten för uppsåt att 

särbehandla eller diskriminera samerna. Tvärtom, som Isacsson förklarade, beskrevs det i 

1749 års plakat att kungen införde begränsad jakträtt för nybyggarna så att jakten inte skulle 

störa samerna. Kronan var alltså, enligt plakaten, noga med att samerna inte skulle utsättas för 

någon diskriminering. Dock fanns det, som ovan beskrivits, även samer som var nybyggare, 

vilka då också fick begränsad jakträtt.  

10.1.3	  Enskild	  ägarrätt	  -‐	  Lappskatteland,	  nybyggen	  och	  skattehemman	  
Privatpersoner hade äganderätt till marker i lappmarkerna. De första var lappskattelanden. 

Isacsson nämner vid flera tillfällen att samerna hade nyttjanderätt på lappskattelanden, men 

nämner senare att de också kunde ses som att samerna hade äganderätt. 

 

Nybyggen fick anläggas på lappskattelanden. Det talar för att kronan betraktade sig som ägare 

till all mark. Men samtidigt vet vi idag att lappskattelanden kunde köpas, säljas och ärvas och en 

rad domar från den tiden talar för att de innehades med full äganderätt. Om det var så, innebar 

det att kronan konfiskerade mark för nybyggarnas räkning.53 

 

Nybyggena kunde i sig inte innehas med enskild ägarrätt, men var grunden till hur man fick 

ett skattehemman, då med äganderätt. Nybyggena startades upp i lappmarken enligt 

lappmarksplakaten, och Isacsson skriver att i början var de flesta nybyggare samer. Efter 15 år 

fick de börja betala skatt för sina nybyggen, som då kunde göras om till skattehemman. 

Isacsson refererar till 1749 års lappmarksplakat och förklarar att det bara var en nybyggare 

som fick inskränka på en annan nybyggares land och vatten, kronan fick alltså inte inskränka 

på marken. Vidare skriver han: 

 

Nybyggarna som fullgjorde sina skyldigheter skulle få full äganderätt till sina hemman. Det var 

inte tal om inskränkningar för kronans räkning.54 
 

Isacsson refererar även till ett kungligt brev och skriver: 

                                                
53 Ibid., s. 196. 
54 Ibid., s. 139. 
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Enligt ett kungligt brev 1817 fick en nybyggare full äganderätt till sitt hemman, utan 

skattelösen, om han fullgjort sina skyldigheter och börjat betala skatt.55 

 

 Enligt de förordningar som kronan själv satt ut var alltså en individ, same, svensk eller 

finne, berättigad privatägd mark i lappmarkerna om de följt reglementet. Som Isacsson också 

nämnde var det många samer som utnyttjade lappmarksplakaten och bildade nybyggen. På så 

sätt kunde de också göra om sitt nybygge till ett skattehemman som blev privatägt. Såhär 

långt ser det ut som att samerna behandlats lika med svenskarna, vad gäller nybyggen. Det 

fanns dock fortfarande andra samer som blev undanträngda av nybyggena. Angående 

äganderätt var det tvetydiga rätten till lappskattelanden där det fanns två synsätt, ett där 

samerna ägde marken och ett där kronan ägde den. Kronan, som hade noterat all mark som 

upptagen, tog alltså kontroll över marken genom att säga att det fanns plats för nybyggen. 

Genom att säga att det finns plats för nybyggen menade kronan på att det fanns ledig mark. 

Den noterade upptagna marken konstrueras då till det motsatta: oupptagen, det vill säga ledig.  

10.1.4	  Renbeteslagarna	  
Renbeteslagarna kom 1886, 1896 och 1928. Med dessa, förklarar Isacsson, fick de 

sameklassade fler rättigheter i och med det så kallade lapprivilegiet.  

 

/…/ De fick rätt att beta med sina renar, jaga och fiska, ta skog och annat ur naturen som de 

behövde.56 
  

Dock gällde detta inte alla samer. Isacsson förklarar vad han menar med sameklassade: 

 

De nomadiserande renskötarna ansågs vara de enda ”äkta” samerna och placerades i de 

ekonomiska reservaten lappbyar. De bofasta skogssamerna, varav många kombinerade 

renskötsel med jordbruk, jakt och fiske klassades som svenskar och utdefinierades som samer.57 

  

Vidare skriver Isacsson resultatet av detta: 

 

Skogssamerna förintades nästan helt som folkgrupp, och deras gamla lappskatteland 

                                                
55 Ibid., s. 140. 
56 Ibid., s. 42. 
57 Ibid., ss. 41-42. 
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avskaffades via administrativa beslut. Även fjällsamerna drabbades hårt av lagen, av dem 

försvann ungefär hälften.58 

 

 Här ser vi hur kronan, som utgjorde majoriteten, eller åtminstone den med mest makt, 

genom att definiera ordet same inte bara delade upp samer och svenskar, utan även samer och 

samer. Kronan tog ingen hänsyn till hur de samer som hade renskötsel som bisyssla 

definierade sig själva. Och tittar vi på kontexten kan vi se att från ett historiskt perspektiv 

kom renskötseln hos samerna väldigt sent, tidigare var de jägare och fiskare. Som Isacsson 

också konstaterade var det bara en minoritet av samerna som hade renskötsel som 

huvudsyssla. Många samer hade anammat och dragit nytta av lappmarksplakaten och blivit 

nybyggare, vilket innebar att de inte kunde sköta så många renar. 

 Hanna Wikström förklarade utgångspunkten till Bhabhas tanke om det tredje rummet 

där Bhabha menar att essensen av en kultur inte finns, utan det bara är ”kulturella 

översättningar av kulturella översättningar”.59 I det här fallet har kronan tagit en kulturell 

översättning, det vill säga renskötseln, och med den definierat den samiska kulturens essens. 

En same är renskötare, och med samen uppstår också icke-samen, den som inte är renskötare. 

Mellan två motpoler uppstår det en hierarki om makt.60 Isacsson skriver om samerna: 

 

Den minoritet fjäll- och skogssamer som blev kvar i lappbyarna sattes under lappväsendets och 

lappfogdarnas förmynderi. De betraktades som oförmögna att självständigt, på samma sätt som 

resten av befolkningen, organisera sina liv och sina näringar.61 

 

Enligt denna definition placerades de sameklassade, det vill säga minoriteten av samerna, 

lägre i hierarkin. Samtidigt var det majoriteten samer, som nu betraktades som svenskar, som 

förlorade rätten till att använda lappskatteland.  

10.1.5	  Avvittringen	  i	  Norr-‐	  och	  Västerbotten	  
Avvittringen, förklarar Isacsson, var en uppdelning av marken. Inte bara de privata 

markägarna emellan, utan också mellan markägarna och kronan. Avvittring förekom vid olika 

tidpunkter vid olika platser, men den stora avvittringen kom med 1873 års avvittringsstadga. 

Som ovan beskrivits var det enligt gällande lappmarksplakat bara en nybyggare som kunde 

inkräkta på en annan nybyggares mark. För övrigt var det kartlagt hur all mark redan nyttjades 
                                                
58 Ibid., s. 92. 
59 Wikström, s. 84. 
60 Wikström, s. 73. 
61 Isacsson. När staten stal marken, s. 92.  
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innan avvittringen, samt att många lappskatteland, nybyggen och skattehemman var 

privatägda. Isacsson tar upp avvittringen ovanför odlingsgränsen i Västerbotten: 

 

Några ägoförteckningar upprättades aldrig före avvittringarna /…/. Både 1824- och 1873 års 

avvittringsstadgor sa att mark som redan var skild från statens skulle inte avvittras. Så blev det 

inte, all skog klassades som statlig, utom den upparbetade odlingsjorden.62 

 

Isacsson förklarar bakgrunden till varför staten ville åt skogen: 

 

Skogen ökade dock lavinartat i värde under 1800-talet /…/.63 Samtidigt som de också insåg att 

skogen var guld för statskassan.64 

 

Vidare tar Isacsson upp avvittringen av vatten i Norrbottens län, där han menar att kronan 

utgick från 1865 års kungliga förordning om avvittring av kronoparker, dvs. skogsmark som 

avvittrades för kronans räkning. Han fortsätter: 

 

I förordningen talas bara om att avsätta skog och skogsmark till kronoparker - inte vatten. Men i 

Arjeplog avsattes vatten ändå till kronoparker, vilket fick stora negativa konsekvenser för 

befolkningen som därmed kom att mista det fria fiske de hade haft sedan urminnes tid.65 

 

Isacsson tillägger dock att ”den som överklagade vann alltså, men de som inte gjorde det 

förlorade sin rätt”.66 Som Isacsson beskriver det var det inte alla som överklagade sin rätt till 

vatten, men de som gjorde det vann och fick sin rätt medan de andra förlorade sin rätt till 

vatten. 

 Här vill Isacsson visa hur kronan bryter mot de lagar och förordningar som kronan själv 

satt upp. I Västerbotten tog kronan skog och i Norrbotten tog kronan vatten, utan laglig rätt. I 

Norrbotten kunde dock de som blivit av med vatten få tillbaka rätten om de överklagade, på 

vilket man kan tänka sig att i domstolen var det tydligt att kronan inte hade rätt till vattnet. 

Men privatpersonerna fick inte rätten, utan var tvungen att ta sin rätt genom ett överklagande.  

                                                
62 Ibid., s. 91. 
63 Ibid., s. 89. 
64 Ibid., s. 90. 
65 Ibid., ss. 140-141. 
66 Ibid., s. 142. 
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10.1.6	  Avvittringen	  i	  Härjedalen	  
Isacsson skriver att i Härjedalen hade bönderna levt innan rensamerna kom dit på 1700-talet. 

Rensamerna och böndernas marker låg omlott och rensamerna ville få betesrätt även på 

böndernas marker. Bönderna såväl som staten motsatte sig detta till en början. Vid 

avvittringen tvångsköpte dock staten upp stora bitar mark för rensamernas räkning, där de så 

kallade utvidgningshemmanen ingick.  

 

I slutet av 1800-talet sålde bönderna avverkningsrätter som gällde i femtio år och under hot om 

expropriering tvångsköpte staten senare marken som renbetesland åt samerna. De tidigare 

självägande bönderna förvandlades till arrendatorer på sina gårdar.67 

 

Isacsson berättar det som att samerna i Härjedalen blev nöjda med resultatet av avvittringen 

och de nya utvidgningshemmanen. Vidare fortsätter han: 

 

på samma sätt som historisk forskning visat att samernas individuella rätt ignorerats i de norra 

delarna av Sverige, visar samma typ av källor att markägarnas rätt åsidosatts i Härjedalen sedan 

förra sekelskiftet. Men gemensamt för nord och syd är att det är främst den enskilda rätten till 

land som kränkts, oavsett ägarnas etniska tillhörighet.68 

 

10.1.7	  Analys	  av	  Sverige	  
 Om vi utgår från Isacssons tanke om att det är den enskilda personen som kränkts i 

rätten till land, kan man säga att i en uppdelning mellan ”Vi” och ”de Andra”, blir staten ”Vi” 

och de privata markägarna ”de Andra”. Å andra sidan såg vi i och med renbeteslagarna hur 

samerna delades upp mellan renskötande samer och icke-renskötande samer, varpå de senare 

blev icke-samer. Både de sameklassade och de icke-sameklassade samerna, såväl som 

svenskar och finnar, blev i stor utsträckning av med äganderätten på sina marker vid 

avvittringen. De sameklassade fick dock lapprivilegiet och med det nyttjanderätten till stora 

bitar mark, något de icke-sameklassade samerna inte fick. Genom koloniseringen tog kronan i 

slutändan över stora delar lappmarker, som från början noterades vara bebodda och använda 

av samer.  

 Koloniseringen hjälpte emellertid många skogssamer som blev nybyggare och senare 

skattelandsinnehavare. När de blev nybyggare fick de, precis som svenskarna, 15 skattefria år 

                                                
67 Ibid., s. 156. 
68 Ibid., s. 191. 
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samt slapp knektutskrivning. ”Vi” och ”de Andra” hör då i det här fallet mindre till etnicitet 

och mer till vad som var mest lämpligt, och gav mest skatteintäkter, för kronan. Det var 

kronan som hade makten och kunde bestämma definitionen. När kronan ville ha böndernas 

mark blev bönderna ”de Andra”. När kronan ville ha lappskatteland blev samerna ”de Andra”. 

Samtidigt blev de sameklassade samerna i Härjedalen, i någon mån, med i gruppen ”Vi” när 

staten köpte upp utvidgningshemmanen åt dem. Förvisso hade kronan tagit äganderätten av 

marken, men de sameklassade fick nyttja den.  

 Utifrån de föreskrifter i lappmarksplakaten som sa att nybyggare inte skulle vara till 

men för samerna, verkar det som att kronan hela tiden var medveten om att samerna bebodde 

området för nybygget. Därmed delades också samer och nybyggare upp, även om det fanns 

samer som också blev nybyggare.  

 Vad gäller författaren har Svante Isacsson genom hela boken använt ord som 

”nybyggare” och ”bönder”, vilket gör det svårt att som läsare avgöra om det rör sig om en 

samisk, finsk eller svensk person. Men som vi såg här ovan var Isacssons slutsats att det rörde 

sig om diskriminering mot privata markägare, mer än etnisk diskriminering. Därför kan det 

tänkas att Isacsson använder sig av de mer etniskt neutraliserade orden som till exempel 

”bönder”. I övrigt är Isacsson väldigt kritisk när han skriver om kronan, eller staten. Det 

märks även i titeln på boken: När staten stal marken. Han argumenterar väl och är säker på 

sin sak när han anklagar, eller markerar, att staten stal marken.  

10.2	  Japan	  

10.2.1	  Kakizaki	  -‐	  Matsumae	  
Richard Siddle skriver om Kakizaki som var en klan med wajin som hade idkat byteshandel 

med ainu, men också varit krig med dem. 1551 kom de till en överenskommelse med ainu 

gällande byteshandel, och det blev japansk kontroll över en liten del av Ezochi. Siddle 

skriver: 

 

/…/ it represented the first physical incorporation of part of Ezogashima into the political 

system of the ‘mainland’.69 

 

Kakizaki bytte namn till Matsumae år 1599 och deras domän på Ezochi ingick från och med 

                                                
69 Siddle, Richard. Race, Resistance and the Ainu of Japan. London: Routledge, 1996. s. 31. 
    Ezogashima är en synonym till Ezochi. 
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1604 i den japanska Tokugawa regimen.70 Siddle skriver hur Matsumae då fick politisk 

auktoritet över området som senare gränsbestämdes av Bakufu. Vidare, skriver Siddle, att 

Matsumae införde handelsstationer (som senare kom att kallas för basho) på Ezochi där all 

byteshandel skulle utföras. Siddle noterar ett resultat av detta: 

 

After 1644 Ainu boats were no longer to be seen in Tōhoku ports, an indication of the success 

of Matsumae attempts to monopolise trade.71 

 

Då Tōhoku ligger på den japanska huvudön visar Siddle här hur Matsumae monopoliserat 

handeln på Ezochi. Senare förändrades skötseln av handelsstationerna basho, där Matsumae 

inte hade lika stor kontroll längre. Siddle skriver: 

 

The Matsumae appointed officials /…/ to supervise the basho, but these men were often in the 

business of personal enrichment and turned a blind eye to the activities of the traders.72 

 

Siddle fortsätter att förklara vad dessa köpmän gjorde: 

 

Forced labour and resettlement became a feature of Ainu life. /…/ Ainu were brought down 

from the mountains to work on the coast, or were transferred between basho run by the same 

trader.73 

 

Ainu blev således tvingade till arbete, eventuellt förflyttade från ett basho till ett annat. 

 Bakufu tog kontrollen över Ezochi från Matsumae mellan 1799-1821 och från 1855 

fram till Meiji restaurationen. Bakufu hade en policy där de ville göra ainu lika dem själva, 

som Siddle uttrycker det, japanisera ainu. Det ville varken ainu själva eller Matsumae och 

köpmännen. Siddle förklarar varför: 

 

The assimilation policy was resisted not only by the Ainu themselves, but also by Matsumae 

officials and the local operators of the basho. Nominally, this was because it made the Ainu 

harder to control74. The often severe exploitation of Ainu labour in the basho was facilitated by 

these existing images of barbarians that denied humanity to the Ainu while emphasising bestial 
                                                
70 Siddle skriver på engelska domain, som han översatt från det japanska ordet han (藩). 
71 Siddle. Race, Resistance and the Ainu of Japan, s. 33. 
72 Ibid., s. 43. 
73 Ibid., s. 46. 
74 Ibid., s. 41 
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and demonic traits. /…/ Wajin referred to themselves /…/ as ‘humans’ (ningen) in contrast to 

the ‘barbarians’ (Ezo, ijin).75 

 

 Kakizaki, senare Matsumae, var alltså de första wajin som tog kontroll över en del av 

Ezochi. De satte upp handelsstationer och placerade ut köpmän vilka blev ett mellanled för 

ainu, istället för att som tidigare resa till Tōhoku och föra byteshandel direkt på egen hand. 

Detta begränsade rörelseområdet för ainu och blev även en begränsning i rätten till mark, eller 

åtminstone rätten till att föra handel på viss mark. Ainu blev också utnyttjade som arbetskraft 

och blev tvångsförflyttade från bergen där de bodde ned till handelsstationerna. Förutom att 

de förlorade rätten att själva bestämma sin boendeplats, förlorade de också rätten att försörja 

sig på de sätt de tidigare gjort. Allt detta rättfärdigades med bilden av ainu som barbar. 

Genom att klassificera ainu som barbarer blev också wajin det motsatta, människor. Wajin 

placerade således sig själva överst i hierarkin, och de ”barbariska” ainu hamnade under. Som 

beskrivet i teorikapitlet var det med språket, när ett ting benämns, som tinget också 

konstrueras. Således konstrueras alltså barbaren ainu i samband med att wajin sätter 

benämningen barbar på ainu. 

 Här kan vi se, utifrån ett postkolonialt perspektiv, hur ainu blir ”de Andra” i relation till 

wajin som blir ”Vi”.  

10.2.2	  Bakufu	  
Bakufu hade, som ovan nämnts, en policy att japanisera ainu, vilken de ville införa i Ezochi 

under tiden de hade makten. Siddle beskriver hur Bakufu tänkte: 

 

Ainu were childish and backward barbarians. As morally and culturally inferior they needed to 

be brought into the fold of civilisation under the benevolent guidance of the Bakufu. Barbarians 

could become civilised with the /…/ Japanese customs.76 

 

Vidare skriver Siddle om bakgrunden till japaniseringen: 

 

With the first period of direct Bakufu control from 1799, attempts were made to bring Ezochi 

within the borders of the state (kaikoku). Japanisation of the Ainu was one aspect of this policy 

of incorporation.77 

                                                
75 Ibid., s. 43. 
76  Ibid., s. 40. 
77 Ibid., s. 52. 
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Bakufu försökte alltså göra Ezochi till en del av Japan genom att japanisera ainu, alltså göra 

ainu till wajin. 

 Siddle skriver också om hur Ryssland kom norrifrån och gjorde anspråk på olika öar 

bebodda av ainu. Siddle beskriver hur ryssarna och japanerna ser på ainu när båda parterna 

gör anspråk på Etorofu, en ö öster om Hokkaidō och som beboddes av ainu: 

 

when Russian officials pointed out during early negotiations that no Japanese, only Ainu, lived 

on Etorofu and so it could not be Japanese territory, their Japanese counterparts retorted that 

wherever Ainu lived was Japanese territory.78 

 

 Bakufu menade således, enligt Siddle, att de traditionerna, tankesätt och den kultur ainu 

bar på var barbarisk och att de behövde upplysas om den rätta vägen. Här var den rätta vägen, 

att eftersträva civilisation, genom japanska sedvanor. Här antyds hur ainu kultur ligger efter, 

de är ännu inte civiliserade. Postkoloniala diskurser utgår inte ifrån att ”väst” (med ”väst” 

menas här Japan) är den överlägsna och mest utvecklade kulturen. Istället förespråkas en 

skala med flera utgångs- och mittpunkter. Här ser vi dock hur den japanska kulturen ses som 

överlägsen och civiliserad, medan ainu kulturen ses som barbarisk, och ainu måste civiliseras. 

Därmed blir det som att den japanska kulturen ligger före i utvecklingen, och ainu kulturen 

ligger efter. Den japanska kulturen blir utgångspunkten mot vilken ainu kultur bör eftersträva. 

De med japansk kultur sågs som ”Vi”, medan ainu kultur sågs som ”de Andra”. Parallellt med 

detta menade Japan även att där ainu levde var det japanska territorium. Detta indikerar att de 

även placerade ainu i samma grupp som de själva. Samtidigt var både ryssarna och japanerna 

medvetna om att ainu levde i områden de gjorde anspråk på, men verkar inte ha diskuterat 

rätten till områdena med ainu. Japanerna var således medvetna om att ainu inte var japaner, 

wajin, samtidigt som de proklamerade att ainu tillhörde gruppen Japan.  

10.2.3	  Kaitakushi	  
I och med Meijirestaurationen gick Bakufu i graven och makten föll på kejsaren. 1869 

bildades Kaitakushi, som Siddle översätter till ”Colonisation Commission”.79 Samma år bytte 

också Ezochi namn till Hokkaidō. Siddle skriver:  

 

This renaming was in itself a symbolic Japanisation of the island; whereas previously it had 

                                                
78 Ibid., s. 53. 
79 Ibid., s. 53. 
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been known by the simple description ‘Ainu-land’ (Ezochi), that is, as a foreign region, the 

legalistic and cultural symbolism of the new name contributed towards the legitimisation of 

Japanese rule.80 

 

Med namnbytet legitimerades alltså det japanska styret. Siddle påpekar här hur hela ön blev 

japaniserad, till skillnad från tidigare då de försökt japanisera folket, ainu. 

 Siddle förklarar dock att ainu blev fria från det tvångsarbete de varit utsatta för när 

handelsstationerna, basho, försvann 1869. De fick en del rättigheter, som inte hjälpte särskilt 

långt ändå. Siddle skriver:  

 

As the basho were broken up, some coastal Ainu were given fishing and seaweed collection 

grounds alongside Wajin.81 Those Ainu who had received fishing and seaweed grounds /…/ 

were largely unable to compete on an equal footing in the new money economy and were 

frequently cheated, leading Kaitakushi officials to step in and oversee trade.82 
 

Ainu fick följaktligen bland annat fiskemarker precis som wajin, men det var svårt för ainu i 

den nya pengaekonomin. Ainu blev också utsatta för bedrägeri, där tjänstemän från 

Kaitakushi kom in och såg över handeln. Siddle noterar dock att det inte gällde alla ainu: 

 

Some Japanised Ainu were able to adjust to the new conditions; a handful even prospered and 

became landholders.83 

 

Många ainu förlorade dock kontrollen av sin mark, där Siddle förklarar: 

 

/…/ (Ordinance for Issuing Hokkaidō Land) of 1877 put Ainu residential land under 

bureaucratic control. Measures were taken to give Ainu small plots to cultivate, but by 1881 

only 724 households, mostly around Sapporo, possessed the miserable average of 310 tsubo 

(approximately one-tenth of a hectare).84 

 

 Richard Siddle menade alltså att namnbytet av Ezochi till Hokkaidō rättfärdigade 

kolonisationen och att ön nu sågs som tillhörande Japan. Med det kan vi se hur Japan genom 
                                                
80 Ibid., s. 53. 
81 Ibid., s. 62. 
82 Ibid., s. 63. 
83 Ibid., s. 63. 
84 Ibid., s. 63. 
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språket, det uttalade ordet, konstruerade det tidigare Ezochi från att ha förknippats som 

utländskt land till att bli japanskt. Vidare beskrivs det att Kaitakushi gav vissa ainu rättigheter 

likvärdiga wajin vad gällde fiskemarker, och att tjänstemän från Kaitakushi kom in och 

bevakade handeln när ainu blev utsatta för bedrägeri. Kaitakushi försökte alltså motverka att 

ainu skulle bli diskriminerade. Å andra sidan tog de kontroll över det land ainu bebodde för 

att istället ge dem mark för jordbruk. Siddle menar också att det inte var så många som fick 

och/eller tog emot marken. Kaitakushi försökte alltså göra ainu lika med wajin på vissa 

punkter, samtidigt som de underminerade ainu och tog många av deras rättigheter på andra. 

Vissa ainu kunde dock bli markägare med de bestämmelser som sattes ut av Kaitakushi, men 

som Siddle skrev var det bara de japaniserade ainu. Siddle beskriver dock inte vilka eller på 

vilka grunder de definierades som japaniserade. Men i kontrast till de japaniserade ainu ser vi 

att ainu som ”fortfarande var ainu” vart bedragna och lurade. Ainu som blivit japaniserade, 

dvs. en del av ”Vi”, fick alltså fler rättigheter än de ainu som fortfarande levde efter den 

”barbariska” kulturen ainu. Japaniserade ainu stod således högre i hierarkin än icke-

japaniserade ainu.  

 

10.2.4	  Tvångsförflyttning	  och	  jordbruk	  
1875 skrevs ett avtal mellan Japan och Ryssland där de bytte Karafuto, en del av Sakhalin ön, 

mot Kurilöarna. Siddle beskriver vad som hände med ainu: 

 

841 Sakhalin Ainu were relocated to Sōya, then moved on again the following year to 

Tsuishikari, on the Ishikari River. /…/ Although the terms of the treaty gave the indigenous 

inhabitants three years to choose which nationality to adopt, the Japanese authorities moved 

swiftly to transport these Ainu to Hokkaidō, claiming that ‘although they are subordinate 

natives, as time goes on there is no difference in knowledge between them and mainlanders.85 

 

Den japanska makten, ser vi här, såg ned på ainu samtidigt som de menar på att ainu och 

wajin är lika vad gäller kunskap. Vidare tar Siddle upp hur ainu skulle göras till jordbrukare: 

 

After the dissolution of the Kaitakushi in 1882 the new prefectural authorities adopted a policy 

of turning the Ainu into farmers by providing agricultural tools, seeds and instruction. /…/ 

Small Ainu cooperatives were established, adding to the few set up by the Kaitakushi.86 To 

                                                
85 Ibid., s. 63-64 
86 Ibid., s. 64. 
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facilitate the policy of agriculturalisation, free the land for immigrants, and increase control over 

the Ainu, the authorities forced scattered Ainu communities to combine and relocate to new 

settlements. Many of these were located on inferior or marshy land.87 

 

Ainu blev alltså tvångsförflyttade till ny mark avsedd för jordbruk. Men marken de fick var, 

som Siddle uttrycker det, sumpig. Förklaringen var, enligt Siddle, att ”forced population 

transfers of this kind ensured that a large proportion of Ainu were segregated and excluded 

from the most productive land”.88 

1899 kom The Hokkaidō Former Natives Protection Act som Siddle skriver delvis handlade 

om jordbruksmarker: 

 

Ainu families engaged, or wishing to engage, in agriculture were to be granted up to five 

hectares of undeveloped land as an allotment (kyūyochi) without charge (Article One). This did 

not mean full rights of ownership /…/ although they were exempt from land registration fees, 

local tax and land tax for thirty years (Article Two).89 

 

Även om ainu fick mark tilldelad till sig var den, som ovan noterat, sumpig och där med i 

princip obrukbar. Siddle fortsätter: 

 

While some Ainu received decent amounts of reasonable land and were able to succeed as 

farmers, the majority soon lost control of their plots to Wajin tenants, often through devious 

means. /…/ Some Ainu even ended up as tenants on their own land.90 

 

10.2.5	  Analys	  av	  Japan	  
När Ryssland och Japan delade upp de olika öarna som ainu bebodde blev en stor grupp ainu 

tvångsförflyttade till Hokkaidō. De som redan bodde på Hokkaidō blev också förflyttade med 

tvång. Ainu skulle även överge sina gamla traditioner med jakt och fiske och istället bli 

jordbrukare, på mark som dessutom var svår att bruka. Detta för att de jordbrukare som var 

wajin, immigranterna från huvudön, skulle få tillgång till den produktiva jorden. 

 Ainu ansågs fortfarande vara underordnad även om det fanns officiella tjänstemän som 

likställde ainu med wajin vad gällde kunskap, vilket dock inte var något som visades i 

                                                
87 Ibid., s. 65. 
88 Ibid., s. 67.  
89 Ibid., s. 70. Kyūyochi (旧余地) 
90 Siddle. Race, Resistance and the Ainu of Japan, s. 71. 
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handlandet. Ainu fick bara nyttjanderätt till sin mark, alltså ingen konkret äganderätt. 

Däremot behövde de inte betala skatt för marken på 30 år. Vissa ainu blev dock lurade på sin 

mark och var tvungna att betala för att få nyttja den, medan somliga förlorade den helt. 

Benämningen ainu stod således kvar i den betydelse att ainu var de underlägsna ”de Andra”, 

som då fick sumpig jordbruksmark. På andra sidan fanns wajin, det överlägsna ”Vi”, som fick 

eller tog den produktiva marken. 

 Där ainu inte blev tvångsförflyttade togs marken över i form av byråkratisk kontroll. 

Således verkar det som att ainu inte fick någon rätt till mark någonstans. Den mark de fick rätt 

till, jordbruksmarken som delades ut via The Hokkaidō Former Natives Protection Act, 

hamnade många gånger slutligen under kontroll av wajin.  

 Vad gäller författaren fokuserar Richard Siddle mycket på just hur ainu sågs som 

barbarer och framför allt hur detta rättfärdigade koloniseringen från wajins sida. De värdeord 

han använder sig av i boken finns där oftast för att påpeka hur ainu blev diskriminerade. Som 

exempel från ett av citaten ovan, om när ainu blev tilldelad mark men att det inte var så 

många ainu som fick eller tog del av marken, skriver Siddle ”but by 1881 only 724 

households, mostly around Sapporo, possessed the miserable average of 310 tsubo”.91 Han 

använder sig här av värdeordet ”miserable” för att påvisa att från ainu synvinkel var det en 

diskriminerande liten mängd. 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 Ibid., s. 63. 
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10.3	  Analystabell	  	  
Nedan kommer en tabell på likheter och skillnader mellan situationen i Sverige och Japan, 

samt en tabell över hur de skiljde på ”Vi” och ”de Andra” i respektive land. 

 

Vilka likheter och skillnader finns i diskrimineringen gällande rätten till mark mot 

Sveriges urfolk samerna och Japans urfolk ainu under övertagandet av dessa urfolks 

mark? 
Likheter Sverige  Japan 
Tvångsarbete  Samerna blev under 1600-talet mer 

eller mindre tvingade till 
gruvarbete då deras renar var 
nödvändiga i gruvarbetet. 

Ainu blev på olika håll 
tvångsförflyttade till kusten där de 
skulle arbeta. Tvångsarbete 
förekom fram till 1869 då basho, 
handelsstationerna, bröts upp. 

Statens anspråk på redan bebodd 
mark 

Kronan var medveten om att 
samerna bebodde lappmarken när 
de uppmanade till nybygge där. 

I exemplet med vem som skulle få 
göra anspråk på ön Etorofu var 
både Ryssland och Japan medvetna 
om ainus närvaro.  

Övertagande av mark Via avvittringarna tog kronan över 
kontrollen och äganderätten på 
många ställen.  

Siddle skriver om hur mark som 
ainu bebodde hamnade under 
byråkratisk kontroll, och att ainu 
istället blev förflyttade och fick en 
bit mark för åkerbruk. Denna mark 
hade ainu inte äganderätt till. 

Diskriminering och statliga beslut I de lagskrifter som förekom stod 
det om att nybyggarna inte skulle 
utgöra något hinder eller men för 
samerna. Nybyggarna fick även 
jaktområden begränsade till förmån 
för samerna. 

Tjänstemän från Kaitakushi såg 
över handeln då många ainu blev 
utsatta för bedrägeri.  

 
 
Skillnader Sverige  Japan 
Tvångsarbete Samernas tvångsarbete pågick 

under ett par decennier och var inte 
fullt utbredd. 

Tvångsarbetet för ainu pågick 
under ett par århundraden och var 
mer utbredd än de för samerna i 
Sverige. 

Statens anspråk på redan bebodd 
mark 

Kronan hade visserligen noterat 
lappmarken som bebodd och 
nyttjad, men ville ha nybyggare 
där de inte inkräktade på samerna. 

I exemplet med ön Etorofu sade 
Japan att där ainu bodde var det 
japansk mark. De delade således 
inte upp marken mellan de själva 
och ainu, så som kronan gjorde 
med nybyggare och samer. 

Övertagande av mark Vid avvittringarna blev både samer 
och svenska markägare av med 
äganderätten på olika ställen. 
Rensamerna fick å andra sidan 
utvidgningshemmanen. 

Siddle beskriver hur ainu mark 
hamnade under byråkratiskt 
kontroll. Wajin fick bättre 
jordbruksmark än ainu och en del 
ainu blev även lurade på sin mark 
av wajin. 

Namnbyte på urfolkets 
markområde 

Inget namnbyte. Ezochi bytte namn till Hokkaidō år 
1869, vilket blev en del i 
japaniseringen av hela ön och inte 
bara ainufolket. 
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På vilka sätt skiljde man i Sverige på ”Vi” och ”de Andra”? 

På vilka sätt skiljde man i Japan på ”Vi” och ”de Andra”? 
 
 Sverige  Japan 
Uppdelning av urfolk och 
majoritetsfolk  

Kronan verkar inte ha gjort någon 
uppdelning av nybyggarsamer och 
nybyggarsvenskar.  
Däremot gjordes en uppdelning 
mellan samer och svenskar som 
grundade sig i renskötsel.  

Matsumae sades vilja fortsätta 
segregeringen mellan ainu och 
wajin. Bakufu, och senare 
kejsarregeringen, ville dock 
integrera ainu i det japanska 
samhället via japanisering. 

Uppdelning av urfolk och urfolk Med uppdelningen av svenskar och 
samer gjordes även en uppdelning 
mellan samer och samer: de som 
förde renskötsel och de som inte 
gjorde det. De som inte förde 
renskötsel blev icke-samer, dvs. 
svenskar. 

Till stor del verkar det inte ha skett 
en uppdelning mellan ainu och 
ainu. Dock nämner Siddle de 
japaniserade ainu som klarat sig 
bättre än andra ainu vad gäller 
övertagande av 
ägande/nyttjanderätt av mark. 

 

11.	  Diskussion	  
Ett resultat i analysen är att i både lappmarkerna som Ezochi var jordbrukskoloniseringen en 

stor del i övertagandet av marken. I Sverige uppmuntrades svenskar att söka sig till markerna 

i norr för att starta jordbruk genom att tilldelas en del rättigheter. Men även samer som 

startade ett nybygge fick ta del av rättigheterna som tillföll ett nybygge. Detta gynnade vissa 

samer, medan andra, som noterats använde marken men inte blev nybyggare, blev drabbade. I 

Japan flyttade många wajin från huvudön till Ezochi för att dels föra byteshandel, men även 

för att starta jordbruk. Ainu uppmuntrades också vid olika tillfällen till att börja med jordbruk. 

Likt de samer som startade ett nybygge skulle ainu få ta del av privilegier om så skedde. Dock 

fick de ainu som väl började med jordbruk sämre mark än wajin, vilket inte verkade vara 

fallet med samerna och svenskarna. 

 Ett annat resultat är att många ainu förlorade rätten till mark genom tvångsförflyttning 

medan samernas marker blev inkräktat på av nybyggare varpå samerna succesivt förlorade 

rätten till mark. På andra ställen togs dock ainu mark under byråkratisk kontroll. Som det 

nämndes i kapitlet tidigare forskning har samerna också blivit tvångsförflyttade när gränserna 

mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland drogs, men det är inget som nämns något 

djupare i När staten stal marken. Dock blev lappmarkerna också under byråkratisk kontroll 

via kronan. Först genom att kronan tog sig rätten att låta nybyggare slå sig ned i området, och 

sedan togs mer mark genom avvittringarna. Ainu blev som ovan beskrivits många gånger 

tvångsförflyttade och fick inte bo kvar i sina byar. Somliga blev förflyttade till andra öar, 

medan andra ainu blev förflyttade till andra byar på Hokkaidō. De fick på så sätt inte rätt till 
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sin mark alls. I Sverige tog kronan rätten till betesmarker för rensamer, och jakt- och fiskerätt 

för nybyggare, inklusive de samer som var nybyggare. Dock förlorade även svenskar ägande- 

och nyttjanderätt på de privatmarker de tilldelats, vilket inte verkar vara fallet för wajin i 

Japan. I Härjedalen blev många nybyggare tvingade att sälja sin mark, men fick bo kvar som 

hyresgäster. I Japan fanns också exempel på ainu som blev lurade på sin mark och således 

blivit hyresgäster på den mark de tidigare ägde. 

 Ett tredje resultat är att både ainu och samerna delades upp mellan minoritet och 

majoritet, men även mellan ainu och ainu, och same och same. I Japan ville Matsumae behålla 

ainu som ainu för att lättare kunna bestämma i vissa områden, såsom handelsplatserna. De 

spelade på makthierarkin där wajin står över och ainu står under. Bakufu, och senare även 

kejsarmakten, ville dock japanisera ainu för att kunna proklamera de land ainu bebodde som 

japansk. Som Siddle beskrev det blev vissa ainu ”japaniserade”, medan andra fortfarande var 

ainu. Ainu verkade dock aldrig bli jämbördiga med wajin även om blev japaniserade.  

I lappmarkerna blev samerna å ena sidan indelade i en grupp där samerna var dem som inte 

var svenskar. Å andra sidan delades även samerna upp mellan de som hade renskötsel som 

huvudsyssla, och de som inte hade det. Den sistnämnda gruppen blev då svenskar. De 

sameklassade samerna fick lapprivilegiet med mer nyttjanderätt till mark de tidigare nyttjat. 

Den majoritet samer som nu sågs som svenskar, de icke-sameklassade samerna som livnärde 

sig på jakt, fiske eller jordbruk, fick inte ta del av privilegierna. Dem verkade å andra sidan få 

samma rätt, och icke-rätt, till mark vad gäller nybygge och skattehemman som svenskarna 

fick.  

 Ett fjärde resultat är att både kronan i Sverige och centralmakten i Japan i någon mån 

tänkte på urfolkens rättigheter till att inte bli diskriminerade. I Sverige stod det tydligt i 

lappmarksplakaten hur nybyggarna inte skulle vara till men för samerna. I Japan jobbade både 

Bakufu och Kaitakushi med att handeln mellan wajin och ainu skulle vara rättvis. Till vilken 

grad detta efterföljdes går visserligen att diskutera. Vidare finns likheter vad gäller hur 

samerna och ainu blev tilldelade mark. Samerna fick mark för renskötsel medan ainu fick 

mark för jordbruk. Skillnaden var emellertid att samerna, enligt Isacsson, blev nöjda med 

marken de fick (i avvittringen i Härjedalen), medan ainu fick i princip obrukbar mark varpå 

man kan tänka sig att de inte blev nöjda. Likheten var att båda urfolken inte fick någon 

egentlig äganderätt, utan för det mesta bara nyttjanderätt till marken.  

 Den likhet man främst bör lyfta fram är ändock att både samerna och ainu blev 

undanträngda och berövade på den mark de bebott och nyttjat sedan lång tid innan 

nationalstaten Sverige respektive Japan kom dit och tog över. 
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Utöver detta vill jag återknyta till Pye och Svalastog som diskuterade hur ”norr” kan ses 

som en del av ”öst”, 92 vilket togs upp i inledningen. Med exempel som svenska kronans 

definiering av vilka som är samer och inte, och tvångsförflyttandet, tvångsarbetet med mera 

av ainu kan man se ytterligare tendenser till hur ”norr” kan ses som en del av det ”öst” som 

det talas om i orientalismen.  

Då uppsatsen kom att bli ganska bred blev de olika delarna av analysen inte så djupa. 

Många av de likheter som noterats skulle vara intressanta att studera på ett djupare plan för att 

även få fram vilka skillnader som förekom. Till exempel vilken storlek marken hade som 

nationalstaterna utdelade till majoritetsbefolkningen och urfolket i respektive land.  

 Andra delar skulle också vara intressanta för vidare forskning. Som det framgick i 

teorikapitlet har även samerna blivit tvångsförflyttade över olika landsgränser, precis som en 

del ainu blev över landsgränsen mellan Japan och Ryssland. Här skulle man kunna studera 

vilka förutsättningar och krav med mera som urfolken fick när de blev tvungna att välja sida. 

 Även Ka-i idén i Japan och rasforskningen i Sverige, som tidigare nämnt förekom i ett 

senare skede än den tidsperiod som diskuterats här, vore intressant som en jämförande studie, 

med utgångspunkt från postkolonialismen.   

Sammanfattning	  
I den här uppsatsen har jag jämfört nationalstatens övertagande av urfolkens mark i Sverige 

och i Japan genom att analysera delar av två böcker. Den ena boken är När staten stal marken 

av Svante Isacsson och handlar om samerna i Sverige, och den andra boken är Race, 

Resistance and the Ainu of Japan av Richard Siddle och handlar om ainu i Japan. I min analys 

utgick jag från postkolonialismen, med orientalismen som grund, och studerade hur man kan 

sätta in Japans och Sveriges urfolk i en postkolonial kontext utifrån det fakta som presenteras 

i de två böcker jag använt som min empiri.  

 Jag jämförde sedan hur nationalstaterna övertog marken från urfolken, mycket genom 

en uppdelning av ”Vi” och ”de Andra”. I analysen delade jag upp händelseförloppet i olika 

teman. Då de historiska händelseförloppen, och fokuseringen i böckerna När staten stal 

marken och Resistance and the Ainu of Japan åtskilde sig kom temana i analysen av Sverige 

respektive analysen av Japan också att skilja sig åt, både i mängd och innehåll.  

 I analysens sista del gjorde jag en tabell där det lättare går att se vilka likheter och 

skillnader som förekom. 
                                                
92 Pye. Colonial and missionary perceptions of Sami and Ainu in Sweden and Japan.  
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 Slutligen diskuterade jag resultatet av analysen och de skillnader och likheter som 

hittats. Till skillnad från analysen som delades upp i två delar; en del om Sverige och en del 

om Japan, diskuteras Japan och Sverige samtidigt i diskussionsdelen. 
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