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Abstract

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka och jämföra i vilka sammanhang samer representeras och

gestaltas i två norrbottniska nyhetstidningar, Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren 

samt hur de skiljer sig från vad samer skriver om sig själva i sin egen press, tidskriften Samefolket. 

  Uppsatsen består av två undersökande delar, en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ, där Stuart 

Halls teorier kring representation kombineras med framinganalys.

  Den kvantitativa delen visar att samer framförallt förekommer i nyhetssammanhang, att den 

norrbottniska pressen framförallt rapporterar om samisk politik medan den samiska pressen fokuserar 

mer på kultur. I merparten av artiklarna är tonen neutral. Undersökningen visar också att samer i mer än 

hälften av alla artiklar som undersöks ges störst utrymme att aktivt föra sin talan i texterna. 

  Den kvalitativa delen tar sig formen av en framinganalys, där resultaten pekar mot att de norrbottniska 

tidningarna tenderar att använda sig av konfliktgestaltning medan den samiska pressen är mer neutral i 

sin rapportering. Även om samerna ges störst utrymme att tala aktivt i de analyserade texterna, visar 

undersökningen att gestaltningen tenderar att flytta fokus från sakfrågor till förmån för exempelvis 

konfliktgestaltning. 

Nyckelord: samer, media, gestaltning, representation



Innehåll

1.0 Inledning............................................................................................................................ s. 1

2.0 Syfte och frågeställning.................................................................................................... s. 2

3.0 Bakgrund........................................................................................................................... s. 2

4.0 Teoretiskt ramverk........................................................................................................... s. 4
  4.1 Representation och skapandet av "den andra".................................................................. s. 4
  4.2 Framing............................................................................................................................. s. 5

5.0 Tidigare forskning............................................................................................................ s. 6

6.0 Metod................................................................................................................................. s. 8
  6.1 Kvantitativ innehållsanalys.............................................................................................. s. 9
  6.2 Kvalitativ innehållsanalys................................................................................................ s. 9

7.0 Material, urval och begrepp............................................................................................ s. 10
  7.1 Vem är same? ................................................................................................................... s. 11

8.0 Kvantitativ analys och resultat........................................................................................ .s 12
  8.1 Gestaltning och representation i media..............................................................................s 12
  8.2 Analys av den kvantitativa undersökningen......................................................................s 16

9.0 Kvalitativ textanalys......................................................................................................... s. 17
  9.1 Artiklar i Norrländska Socialdemokraten år 2000, 2005 och 2010.................................. s. 17
  9.2 Artiklar i Norrbottens Kuriren år 2000, 2005 och 2010................................................... s. 22
  9.3 Artiklar i Samefolket år 2000, 2005 och 2010................................................................. s. 26
  9.4 Sammanfattning och slutsatser av framinganalysen........................................................ s. 30

10.0 Slutsats och diskussion................................................................................................... s. 32

Referenser................................................................................................................................ s. 34

Bilagor och artiklar................................................................................................................. s. 36



1.0 Inledning

Samer har funnits i ett geografiskt område som sträcker sig från nordliga Norge, över Sverige och 

Finland hela vägen in i Ryssland, de har levt och verkat i dessa områden i många hundra år. Men det har

inte alltid varit en helt problemfri tillvaro, i synnerhet har problematiska relationer uppstått i kontakten 

mellan samerna, staten och det svenska majoritetssamhället.

  Historiskt har olika intressen krockat med varandra och samerna har, liksom andra urfolk världen över, 

fått utstå övergrepp i form av att de marker, som brukats till exempelvis rennäring i generationer, tagits i

besittning av staten. 

  Den stereotypa bilden av samerna som renskötande nomader har hållits vid liv under lång tid - en 

stereotyp bild som i ett par hundra år påtvingats samerna från majoritetssamhället, och genom media 

förstärkts genom dålig representation och en ensidig gestaltning. 

  Men hur ser det ut i media idag? Har samerna fått större utrymme att representera sig själva på egna 

villkor, och hur ser det ut i den egna samiska pressen?

  Den här uppsatsen har som utgångspunkt att undersöka och jämföra hur samerna gestaltas i två 

norrbottniska nyhetstidningar och i den egna samiska pressen. 

  Genom en kvantitativ undersökning kommer jag att titta på vilka ämnen som skrivs om samer i 

norrbottnisk respektive samiskt press, i vilka sammanhang de figurerar och vilken möjlighet de får att 

tala för sig själva. 

  I en kvalitativ textanalys kommer jag sedan att titta närmare på hur samerna gestaltas rent textmässigt 

och vilken möjlighet de har att själva kontrollera hur de representeras och gestaltas. 

  Min förhoppning är att kunna bidra med ny kunskap om hur representation och gestaltning bidrar till 

att skapa en bild av vem som är same, och hur de själva får vara med och påverka den bilden. 
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2.0 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra vad som skrivs om samer i norrbottnisk press

och vad samer skriver om sig själva i samisk press, samt hur de gestaltas i de sammanhang de figurerar. 

För att undersöka detta har jag formulerat följande frågeställningar:

- Vad skriver man om samer i två av Norrbottens största nyhetstidningar, och vad skriver samerna om

sig själva i samisk press?

- Vilket utrymme ges samer att representera sig själva genom aktivt deltagande i texterna?

- Hur gestaltas samer i två av Norrbottens största nyhetstidningar?

- Hur gestaltar samer sig själva i egen press?

3.0 Bakgrund

Enligt Sametingets hemsida finns det uppskattningsvis någonstans mellan 20.000 och 35.000 samer i 

Sverige (Sametinget: om samernas bakgrund).

  Men vem som kan kalla sig same, och vad det innebär att vara same, har inte alltid varit helt självklart 

och är fortfarande en omdiskuterad fråga. 

 I och med införandet av rennäringslagen 1886 fick den som identifierades som same särskilda 

rättigheter att bedriva rennäring på kronans marker (Lantto och Mörkerstam. 2008. s. 29). Dessa 

rättigheter gav dessutom samerna rätt att jaga och fiska på kronans mark i samband med vallandet av 

renhjordarna. Dessa rättigheter medförde också att samerna fick en särställning i den svenska 

lagstiftningen, även om de inte fick någon direkt äganderätt fick det rätt att bruka mark på ett sätt som 

var reserverat för samerna.

  För att identifieras som same och ta del av de rättigheter som rennäringslagen medförde, krävdes att du 

levde som nomad och livnärde dig på rennäring, vilket långt ifrån alla samer gjorde (Lantto och 

Mörkerstam. 2008. s. 29).  

   På 1920-talet var till exempel bara 1/3 av alla samer i Sverige aktiva inom rennäringen, vilket gjorde 

att deras levnadssätt och kultur föll utanför definitionen av en "same" (Lantto och Mörkerstam. 2008. s. 

30). 

  Definitionen av samen som en renskötande nomad medförde också ett skapande av "den andre" (Hall, 

1997), genom att samen definierades som någonting annat än svensken, genom sitt levnadssätt och 

kultur. Synen på samen som nomad medförde också en allmän uppfattning om samer som ociviliserade 

och oförmögna att förstå sitt eget bästa. Man ansåg att samerna inte kunde hantera sina egna intressen
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 och deras möjligheter att åberopa politiskt inflytande i frågor som rörde samer och det samiska, 

inskränktes och deras röster ignorerades (Lantto och Mörkerstam, 2008. s. 33-34).

Under 1960-talet ökade samernas rättigheter i Sverige, och deras status som minoritet erkänns av staten. 

Den samiska kulturen skulle skyddas, men problemet med den snäva definitionen av samen som 

renskötande nomad lever fortfarande kvar. Rennäringen blir ny synonym med den äkta samiska 

identiteten och 1971 kommer en ny rennäringslag som förstärker denna syn ytterligare (Lantto och 

Mörkerstam, 2008. s. 34 - 35).  Detta påverkade också samernas egna uppfattning om vad som 

definierade den samiska identiteten och även samerna själva ansåg i stor utsträckning att renskötseln 

stod i centrum av den samiska kulturen. Men fler röster höjs, och olika samiska intresseorganisationer 

bildas för att höja medvetenheten om att den samiska kulturen och identiteten innefattar långt mycket 

mer än den för tiden gängse uppfattningen (Lantto och Mörkerstam, 2008. s.35 - 36).

  Men det är inte förrän inrättandet av Sametinget år 1993 som en tydligare och mer inkluderande 

definition av vem som kan kalla sig same fastställs. Istället för att fokusera på levnadssätt fokuserar man

i beskrivningen i Sametingslagen på det språkliga arvet:

 2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och

1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller

2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft

samiska som språk i hemmet, eller

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.

(Sametingslagen,  SFS nr: 1992:1433)

Denna definition inrymmer dock inte den som själv, på olika grunder, anser sig vara same men inte 

uppfyller de kriterier som beskrivs i lagen.  Mer om den definition av same som används i den här 

uppsatsen kommer att presenteras i under 7.0 Metod, material och begrepp.
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4.0 Teoretiskt ramverk

Som grund för analysen av det material som samlats in för den här undersökningen kommer jag att 

använda mig av två teoretiska utgångspunker. 

  Det rör sig om Stuart Halls teorier kring representation och hur skapandet av "den andra" bidrar till 

skapandet av en stereotyp bild av en minoritet (i det här fallet samer), och framingteorin, som används 

för att analysera i vilka 'ramar' samerna porträtteras i nyhetstexterna. 

  De båda teorierna lämpar sig väl för att förklara och analysera artiklarna i den här undersökningen, och 

de fungerar samtidigt som stöd åt varandra. Nedan följer en närmare förklaring av de båda teorierna.

4.1 Representation och skapandet av "den andra"

Begreppet "identitet" beskrivs i Svenska Akademiens Ordlista som "den personen är" (SAOL, 2015), 

men vad exakt som skapar en identitet råder det flera delade meningar kring. 

  Stuart Hall har behandlat begreppet utförligt i sin bok Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices (Hall, 1997) och för resonemanget att en identitet skapas i relationen till andra, och 

att detta sker genom att identifiera vissa egenskaper hos både sig själv och andra. Mening, menar Hall, 

skapas av motsatser och skillnader och att mening är beroende av kontraster. Som exempel ger han 

binära motsatser, som man/ kvinna, svart/ vitt etc (Hall, 1997. s 234). 

  I skapandet av "den andre", till exempel minoriteter som i det här fallet samer, bygger till stor del på ett

stereotypiserande av en viss folkgrupp, där deras kultur och i vidare utsträckning identitet och beteende, 

reduceras ner till vissa essentiella personlighetsdrag. Detta beskriver Hall som en simplifiering som 

bidrar till att befästa stereotyper som representation för en viss grupp (Hall,1997). Hand i hand med 

denna simplifiering och essentialisering har det traditionellt sett, i de exempel som Hall lyfter, funnits en

maktaspekt i beskrivandet av "den andra". I beskrivningen har "den andra" framställts som annorlunda 

från den rådande samhällsnormen, och  beskrivits som något avvikande. De kulturella och fysiska 

skillnader och egenskaper som tillskrivs "den andra" har beskrivits som av naturen på förhand bestämda,

och beskrivits som "naturliga" och därmed oföränderliga (Hall, 1997. 249-250).

  Detta har enligt Hall använts strategiskt för att skapa ett maktövertag gentemot "den andra" genom att 

de representerats som någonting avvikande och icke-normalt i förhållande till de rådande 

samhällsstrukturerna och kulturella värderingar som "vi" besitter. 
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  Skapandet av den andra har alltså tidigt haft ett syfte att belysa skillnader mellan "vi" och "dem", vilka 

inte sällan använts för att stärka majoritetens maktposition och därmed skapa ett övertag mot "den 

andra".

4.2 Framing

Framing, eller gestaltning som det kallas på svenska, bygger på tanken att vårt sätt att uppfatta 

verkligheten och vår omvärld påverkas av hur saker beskrivs i kommunikativa texter (Shehata, 2015). 

  Begreppet har använts i en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner och har haft olika betydelser 

beroende de olika disciplinernas inriktning. Den amerikanska sociologen Gaye Tuchman har intresserats

sig för hur nyheter och nyhetsmedias framing bidrar till att skapa en bild av vår omvärld, och lyft fram 

att gestaltning inte beskriver en objektiv bild av verkligheten (Shehata, 2015. s. 360). Hon liknade 1978 

framing vid ett fönster genom vilket människan ser sin omvärld, och att detta fönster påverkar vår 

uppfattning om omvärlden:

News is a window on the world. Through its frame, Americans learn of themselves and others, of

their own institutions, their leaders, and lifte styles, and those of other nations and their peoples

[...].

Gaye Tuchman, 1978, citeras av Adam Shehata (Shehata, 2015. s. 360).

Framing som begrepp har utstått kritik allt sedan det började användas, och kritiken har främst riktat sig 

mot att det saknats en tydlig definition för vad framing faktiskt är. 

  Robert Entman publicerade 1993 en artikel i tidskriften Journal of Communication där hans 

målsättning var att ge en mer precis och enhetlig definition av begreppet och hur det bör användas som 

forskningsbegrepp. Han menar i artikeln att framing i grunden handlar om vad som uppmärksammas 

och väljs ut i en beskrivning och att det centrala är att definiera problem (Entman, 1993).

  Entman menar att framing väljer ut och uppmärksammar vissa aspekter av en skildring, och att dessa 

urval görs utifrån de erfarenheter, kulturella arv och intressen hos den/dem som skildrar (Entman, 1993. 

s 52). Detta manifesterar sig på olika sätt, och kan förstärkas genom att en viss aspekt repeteras i 

exempelvis en artikel, eller återkommer genom flera artiklar över tid (Entman, 1993. s 53).

I boken Makt, medier och samhälle (2009) argumenterar Jesper Strömbäck för att texter aktiverar vissa 

idéer, känslor och värderingar i det som gestaltas i en text påverkar hur mottagaren uppfattar budskapet 

(Strömbäck, 2009. s. 122).
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  Inom framingteorin har man också identifierat olika typer av gestaltningar, för den här uppsatsen blir 

en av de centrala gestaltningsformerna, generell gestaltning, aktuell. 

  Generell gestaltning förekommer i stor utsträckning i nyhetsrapportering och är ett resultat av den 

rådande redaktionella kulturen. Avvägning av vad som ska uppmärksammas och belysas sker på 

redaktionell nivå, och journalisterna är själva en del i urvalet (Shehata, 2015. s 362). I kategorin för 

generell gestaltning förekommer ofta konfliktgestaltning, där två eller fler aktörer ställs mot varandra i 

texten och konflikten och meningsskiljaktigheterna blir det bärande elementet i texten. Detta skapar en 

dramaturgi i artikeln och sakfrågor blir sekundära, konflikten i sig är det som uppmärksammas (Shehata,

2015. s 362).

Halls teorier kring representation i kombination med framingteorin tror jag kan utgöra ett bra verktyg för

att analysera det material som samlats in för den här studien. Då Hall belyser representation som en 

viktig del av bildandet av identitet, kan framing hjälpa till att sätta Halls teorier i ett nyhetssammanhang,

för att sedan användas för att undersöka hur de båda teorierna samspelar i nyhetsrapporteringen. 

5.0 Tidigare forskning

I Sverige är forskningen kring samerna och media ett relativt outforskat område, även om intresset tycks

öka på senare tid. Det mesta som skrivits som specifikt faller inom området journalistik och 

kommunikation ligger på kandidatuppsatsnivå, med några undantag för magisteruppsatser. 

En av de större undersökningar som gjorts angående samernas plats i media, med fokus på hur de 

gestaltats och representerats, gjordes av Anna-Lill Ledman i hennes avhandling Att representera och 

representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966 - 2006, vid Institutionen för idé- och 

samhällsstudier vid Umeå Universitetet, 2012.

  Ledmans fokuserar i sin avhandling på hur samiska kvinnor representerats i svensk såväl som samisk 

press, med tre nedslag åren 1966, 1986 och 2006. Ledman ville undersöka hur bilden av "den samiska 

kvinnan" konstruerades under tidsperioden, med fokus på kön och identitet (Ledman, 2012. s. 223-224). 

Hon beskriver hur bilden av "den samiska kvinnan" ställs som motsats till vad hon beskriver som "en 

normal svensk kvinna", där det samiska beskrivs som något som är frånskilt "det svenska" (Ledman, 

2012, s. 202). I avhandlingens abstract beskriver Ledman hur gestaltningarna i både svensk och samisk 

press bidragit till skapandet av bilden av "den samiska kvinnan". 
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  Ledmans tidigare forskning på området är relevant för den här studien, då resultatet av hennes 

avhandling pekar mot att gestaltningen av samer i både svensk och samisk press bidragit till att förstärka

en stereotyp bild av vad samer är, men med ett fokus på kön. Min undersökning tar i mångt och mycket 

sin inspiration från Ledmans avhandling, framförallt i vilka metoder som tillämpats för att samla in och 

analysera material, men med ett par avgörande skillnader. 

  Istället för att fokusera enbart på hur bilden av "den samiska kvinnan" skapats över tid, vill jag 

undersöka hur samer gestaltas i norrbottnisk och samisk press under perioden 2000 - 2010, utan att 

fokusera på kön. Hennes studie blir också relevant genom att vi båda analyserar innehållet i samisk 

press, det vill säga den samiska tidskriften Samefolket. Min studies kvantitativa del fokuserar på att se i 

vilka sammanhang samer figurerar i den norrbottniska pressen och den samiska. Förhoppningsvis kan 

min studie bidra till ytterligare information om hur samer blir presenterade i media.

Ytterligare en tidigare studie som använts som inspiration, framförallt i sin design, är Adam Öhmans 

magisteruppsats från 2011, De inhemska andra. Representationer av samer i fyra svenska dagstidningar

1970 och 2010, vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet.

  Öhmans undersökning hade som syfte att undersöka hur samer gestaltats i svenska dagstidningar under 

åren 1970 och 2010, och vilka skillnader som förekom i gestaltningen av samer och svenskar i de 

nyhetstexter som analyserades. Öhmans undersökning utgår ifrån tanken om att identitet skapas  utifrån 

sociala konstruktioner, och att dessa påverkas av hur media gestaltar olika grupper (Öhman, 2011). 

  Öhman utgår från Stuart Halls teorier kring representation och skapandet av "den andra". I Öhmans 

studie undersöktes en större mängd artiklar, där han bland annat fokuserar på hur stor plats samerna ges 

att representera sig själva och hur mycket utrymme i texten de får i förhållande till svenskar. Resultatet i 

Öhmans studie visar att samerna inte gett samma utrymme att uttrycka sig som aktörer i de artiklar han 

undersökt, och att samer främst figurerar i nyhetstexter där det förmedlas ett problem eller en konflikt 

(Öhman, 2011. s 56-57).

  Öhman drar slutsatsen att samer får en, i förhållande till svenskar, underordnad roll som aktör i de 

texter som undersökts (Öhman, 2011. s. 58).

  Även om Adam Öhmans undersökning är gjort på en magisternivå och således inte väger lika tungt 

som en större avhandling, är hans resultat intressant och en jämförelse med den här studiens resultat 

skulle kunna vara av intresse.
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  Öhmans studies relevans förstärks också genom att jag i min studie hämtat inspiration till min egen 

forskningsdesign, i fråga om teoretiskt ramverk och metod och tillvägagångssätt. Min undersökning 

skiljer sig dock på en punkt, nämligen att jag också i min undersökning samlat in material från samisk 

press. Detta kan bidra till att upptäcka och identifiera skillnader och likheter i gestaltning och 

representation i innehållet, mellan de två norrbottniska tidningarna och den samiska, gällande 

exempelvis utrymmet som ges som aktör till samerna i texterna och vilka ämnen man väljer att skriva 

om i respektive tidning. Exempelvis kan resultatet av min studie bidra till förståelsen för skapandet av 

en uppfattad samisk identitet, och hur samerna själva kan tänkas bidra till denna uppfattning. 

I en artikel i tidskriften Journal of Social Issues skriver Peter Leavitt med flera om hur den amerikanska 

urbefolkningen har porträtterats i media och i vilken utsträckning de fått representera sig själva (Leavitt 

et al. 2015).

  De för resonemanget att massmedias roll för hur en social grupp uppfattar sig själva och hur de 

uppfattas av sin omvärld till stor del beror på hur de gestaltas i massmedia. De menar att massmedia  

ofta gestaltar den amerikanska urbefolkningen på ett stereotypt och homogent vis, och att man lämnar 

lite plats för självrepresentation. Den amerikanska ursprungsbefolkningen har svårt att själva aktivt 

kunna påverka hur de gestaltas och representeras i massmedia (Leavitt et al. 2015. s. 47). 

  Som följd av den ensidiga gestaltningen och representationen i massmedia har den amerikanska 

ursprungsbefolkningen svårt att finna en plats i det samtida samhällets instutitioner (Leavitt et al. 2015).

  Leavitts artikel blir intressant för den här uppsatsen då jag kommer att titta närmare på i vilken 

utsträckning samer representeras i två norrbottniska nyhetstidningar samt en samisk tidskrift, och se i 

vilken utsträckning de själva kan påverka hur de gestaltas. 

6.0 Metod

I den här studien har två metoder använts vid insamlandet och analys av material.  

 Uppsatsens första del bygger på en kvantitativ innehållsanalys, där en större mängd artiklar samlats in 

från två av Norrbottens största nyhetstidningar, Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens 

Kuriren (NK) samt material från den samiska tidskriften Samefolket. 

  I uppsatsens andra del används en kvalitativ metod för att analysera utvalda artiklars textstruktur. För 

att analysera texterna använder jag mig av framinganalys.

  Nedan följer en kortare beskrivning av repspektive metod, följt av ett avsnitt som beskriver vilket 

material som samlats in samt hur urvalet gått till.
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6.1 Kvantitativ innehållsanalys

Målet med en kvantitativ innehållsanalys är att genom insamlande och analyserande av en större mängd 

material för att besvara en för metoden anpassad frågeställning (Nilsson, 2010). I den här uppsatsen är 

det följande frågor jag ämnar besvara med den kvantitativa innehållsanalysen:

- Vad skriver man om samer i två av Norrbottens största nyhetstidningar, och vad skriver samerna om

sig själva i samisk press?

- I vilken utsträckning representeras samer i texterna?

Innan insamlandet av material börjar, måste ett första urval ske efter ett antal givna kriterier (se 7.0 

Material och urval för närmare beskrivning av urvalet). Därefter upprättades ett kodschema med 

variabler och deras värden, som sedan användes för att strukturera kategoriseringen av de olika 

artiklarna (Nilsson, 2010). 

  För att testa kodschemat gjordes en mindre pilotstudie på två av tidningarna, NSD och NK. Syftet med 

pilotstudien var att se om kodschemats design fungerade. Det visade sig att några av variablerna 

behövde modifieras och mindre justeringar i antalet teman för artiklarna. Det nya kodschemat testades 

igen och resultatet visade att det nya schemat var lättare att applicera. 

  För att kodschemat skulle bli tillförlitligt upprättades en rad instruktioner för hur kodningen skulle gå 

till, där bland annat kategorisering av artikeltyper beskrivs samt hur avväganden gjorts under 

kodningens gång (Nilsson, 2010. s. 146 - 147). 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys

För den kvalitativa innehållsanalysen kommer jag att använda mig av framinganalys.

  Som tidigare nämnts innebär framing att en skribent till en text väljer ut och uppmärksammar vissa 

aspekter av en skildring, och att detta påverkas av skribentens tidigare erfarenheter och kunskaper samt 

kulturella bakgrund (Entman, 1993). 

  För att göra min analys möjlig, utgår jag får en uppsättning frågor som i olika stor utsträckning 

besvaras i varje enskild artikel. Frågorna besvaras i löpande text och lyder:
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- I vilket sammanhang figurerar samerna i texten?

- Hur stort utrymme får de att tala och var i texten placeras de?

- Är texten konfliktgestaltning, uttrycker den ett problem?

- Hur beskrivs samerna i texten?

- Vilka andra får tala?

Tanken med den här analysdelen är att på ett mer textnära sätt titta på sammanhangen och ramarna i 

vilka samerna framträder i nyhetstexter. Resultatet kommer sedan att jämföras för respektive tidning för 

att sedan komplettera den kvantitativa undersökningen.

 Resultatet från textanalysen kommer sedan att diskuteras utifrån Halls teorier om representation (Hall, 

1997) och gestaltningsteorin (Entman, 1993).

7.0 Material, urval och begrepp

Nedan följer en beskrivning av hur urvalsprocessen gått till under arbetet med den här uppsatsen. Först 

beskrivs den kvantitativa delen, sedan den kvalitativa delen. 

  För att materialet skulle bli någorlunda hanterbart inom ramen för den här uppsatsen gjordes flera 

avgränsningar. 

  Till att börja med bestämdes vilken tidsram som skulle undersökas. Valet föll på ett spann från åren 

2000 - 2010, med tre nedslag åren 2000, 2005 och 2010.

Därefter valdes två månader ut per respektive år, maj och oktober, under vilka respektive tidning lästes i 

sin helhet och artiklar som på något sätt behandlade samer, samisk kultur (såsom språk, hantverk, teater)

valdes ut. 

  Åsiktsmaterial såsom ledare, debattartiklar och insändare valdes bort med motiveringen att det 

framförallt är nyhetsrapporteringen som är intressant i den här studien. 

  Bilagor valdes också bort, då de inte faller inom intresseramen för den här undersökningen. 

  Valet av månader gjordes för att undgå vad som kallas "nyhetstorka", som inte sällan uppstår under 

sommarmånaderna. 
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Sammanlagt samlades 194 artiklar in för den angivna tidsperioden. Av dem hämtades 83 stycken från 

NSD,  49 stycken från NK och 62 stycken från Samefolket. 

För den kvalitativa analysen har sammanlagt nio artiklar valts ut. Valet föll på den längsta nyhetsartikeln

i maj månad för respektive nedslagsår och tidning. Anledningen till detta urval är att skapa någorlunda 

likvärdiga förutsättningar till textanalys i de artiklar som valts ut, då textens struktur påverkas av vilken 

textgenre den tillhör (Ledin och Moberg, 2010. s. 153).

  Materialet ur NSD och NK hämtades ur Kungliga Bibliotekets microfilmsarkiv, medan materialet ur 

Samefolket hämtades ur fysiska upplagor.

  Den kodade datan matades in i Excell och sammanställdes till de diagram som presenteras längre fram 

i uppsatsen. 

7.1 Vem är same?

Som tidigare diskuterats i den här uppsatsen, anses det av många att identitet skapas av flera faktorer. 

Dels genom hur man definieras av andra, men också hur man definierar sig själv och detta i förhållande 

till andra. Likheter och olikheter i utseende, kultur och språk är några av de faktorer som spelar in i 

skapandet av en identiet. 

  Att som icke-same och från ett utifrånperspektiv definiera vad det innebär att vara same, utan djupare 

insyn och förståelse för kultur, tradition och levnadssät skulle därför te sig aningen absurdt i 

sammanhanget. Därför har jag utgått från hur samer definierats i Sametingslagen, som ligger till grund 

för vem som har rätt att registrera sig i Sametingets röstlängd. 

   Motiveringen till att denna definition tillämpas, är att den tagis fram av medlemmar i Sametinget där 

samerna själva fått göra anspråk på hur en same ska definieras. 

  Man kan förstås diskutera om en identitet är något som kan bestämmas genom en lag, då detta öppnar 

upp för en diskussion om vilken rätt staten och rättsväsendet har att bestämma över någons identitet, 

vare sig den är självdefinierad eller socialt konstruerad. Jag ser dock Sametingslagen som en bra 

utgångspunkt för att definiera vem som är same. 

  Med utgångspunkt i Sametingslagen har jag sedan behövt göra vissa individuella bedömningar i 

kodandet av de artiklar där samer förekommer. I de fall där det tydligt framkommit att någon av 

aktörerna är same (exempelvis genom att det explicit nämnts i texten) har aktören kodats som same.  
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  Detsamma gäller för aktörer som inte explicit benämns som same, men som kan knytas till en samisk 

identitet genom att de exempelvis beskrivs som verksam politiker i Sametinget, medlem och 

representant i en sameby eller som rennäringsidkare. 

  I de fall det inte varit möjligt att på goda grunder säkerställa textaktörens samiska identitet har istället 

varibelvärdet "Ej applicerbart" angivits och presenteras som en egen kategori i uppsatsens resultatdel. 

 8.0 Kvantitativ analys och resultat

8.1 Gestaltning och representation i media

Totalt samlades 194 artiklar in under den valda tidsperioden. Av dem är 83 stycken hämtade från 

Norrländska Socialdemokraten (NSD), 49 stycken från Norrbottens Kuriren (NK) och 62 stycken från 

Samefolket. 

  Gemensamt för alla de tre undersökta tidningarna är att samer främst förekommer i artiklar som faller 

under kategorin nyhetsartiklar (Figur 1.2). 

  Störst bredd gällande artikeltyp finner vi i Samefolket, som skriver både personporträtt, kulturartiklar 

och reportage i större utsträckning än NSD och NK. Detta kan möjligen förklaras med att Samefolket är 

en tidskrift med fokus på samiska nyheter och samisk kultur, medan NSD och NK är nyhetstidningar 

riktade till en bredare publik. Dessutom har Samefolket featurematerial i sin tidning, vilket varken NSD 

eller NK har (Figur 1.2). 

Artikeltyper under hela undersökningsperioden, angett i antal för respektive artikeltyp och 
tidning
Figur 1.2
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Tittar vi närmare på vilka ämnen som dominerar i de sammanhang samer förekommer kan vi se att de 

tre tidningarna skiljer sig något från varandra. 

  Gemensamt för de två nyhetstidningarna NSD och NK är att de båda lägger störst fokus på ämnet 

politik i de samerelaterade rapporteringarna. Av NSD:s 83 artiklar har 32 stycken (38%) av artiklarna 

politik som huvudtema, medan NK har politik som huvudtema i 17 av sina 49 artiklar (ca 36%).

  Samefolket å sin sida står för ett bredare innehåll, där fördelningen mellan politik och kultur är jämnare.

Ämnen såsom historia och skola och utbildning får större fokus i Samefolket än de övriga två 

tidningarna (Figur 1.3). 

De undersökta artiklarnas teman visat i antal
Figur 1.3
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Av NSD:s 83 artiklar var 48 stycken, motsvarande 58%, neutrala i sin rapportering kring samer.

  Av NK:s 49 artiklar var 31 stycken (63%) neutrala och i Samefolket var 36 av 62 artiklar (58%) 

neutrala. (Figur 1.4). 

Antalet undersökt artiklar som är gestaltar en konflikt, ett problem eller är neutrala
Figur 1.4
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I de artiklar samer figurerar får de i alla tre tidningar störst utrymme att tala, antigen via talstreck eller 

direktcitat i texten. 

  I NSD ges samer i 55% av artiklarna störst utrymme att tala i texten, siffran för NK  landar på 51% 

medan Samefolket ger samer störst utrymme i 84% av texterna (Figur 1.5). 

n=194

Samer ges störst utrymme att tala i undersökta artiklar, angett i procent
Figur 1.5
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8. 2 Analys av den kvantitativa undersökningen

Vi kan se att samer främst förekommer i nyhetsartiklar med fokus på politik i de två största

norrbottniska tidningarna NSD och NK, medan Samefolket lägger störst fokus på kultur. Störst bredd på

artikeltyp har Samefolket, vilket skulle kunna förklaras med att de är en tidskrift som riktar sig mot den

samiska befolkningen medan både NSD och NK är nyhetstidningar som riktar sig till en mer allmän

publik.

  Samtliga tidningars rapportering om samer sker i sammanhang där varken konflikt eller problem är 

närvarande i texten. Detta skiljer sig från de resultat Öhman presenterade i sin uppsats (2011), vilket 

möjligen skulle kunna förklaras med att en stor del av de artiklar Öhman samlade in togs från 1970-talet,

och att samernas ställning i det svenska samhället förändrats sedan dess (Lantto och Mörkerstam, 2008).

  Det faktum att samerna gestaltas i neutrala sammanhang i större utsträckning än tidigare kan tyda på att

bilden av samerna ändrats i den allmänna diskursen i takt med att samerna fått större inflytande och 

möjlighet till självbestämmande genom bland annat Sametinget (Lantto och Mörkerstam, 2008). 

  I de texter samer figurerar ges de i samtliga tidningar störst utrymme att tala i texten, antingen genom 

talstreck eller direktcitat, i merparten av artiklarna. Till skillnad från vad Leavitt et al. (2015) skriver om 

den amerikanska urbefolkningens situation i amerikanska medier, tillåts samerna komma till tals i långt 

större utsträckning, vilket enlig Stuart Halls teorier kring representation borde ge samerna ett större 

inflytande över hur de uppfattas av sin omvärld (Hall, 1997).

  Framförallt är det i deras egna tidning, Samefolket, de får störst utrymme att prata i de texterna, men 

representationen påverkas också av att de i Samefolket också presenterar en större bredd i både artikeltyp

och tema. 

  Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att samer i samtliga tidningar förekommer främst i 

nyhetsartiklar. De båda norrbottniska nyhetstidningarna, NSD och NK , lägger störst fokus på politik 

som på ett eller annat sätt rör samer, medan Samefolket lägger störst fokus på samisk kultur. 

  I samtliga tidningar får samerna ett stort utrymme som aktiva talande aktörer i texten. Störst plats får de

i Samefolket, där 84% av artiklarna ger samer störst utrymme att tala i texten, medan siffran för NSD är 

55% och för NK  51%.
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9.0 Kvalitativ textanalys

Här kommer jag att gå igenom de texter som analyserats enligt modellen för framinganalys. 

  Jag analyserar artiklarna tidning för tidning, för att sedan sammanställa resultaten i en jämförande 

analys tidningarna emellan. 

9.1 Artiklar i Norrländska Socialdemokraten år 2000, 2005 och 2010

Text 1:   Samebyar tar över  

Publicerad den 6 maj 2000 i NSD, skriven av Conny Viklund.

  Artikeln handlar om att ett område i Norrbotten, Padjelantaleden, skall överlåtas till Tuorpons-

Jåkkåkaskas och Sirkkas samebyar. De ska nyttja marken för att bedriva turistnäring. 

  Bakom samebyarna står Badjelandda ekonomiska förening, och det är första gången en samisk 

organisation får möjligheten att bedriva storskalig turistnäring.

  I texten förmedlas den samiska föreningens inställning till det nya åtagandet och information om under 

vilka omständigheter och på vilka villkor marken överlåtits. 

  Texten är neutral och uttrycker varken konflikt eller problem, om något är artikeln positiv i sin 

framtoning. I texten får företrädare för den samiska föreningen Badjelandda ekonomiska förening, 

Michael Telius, störst utrymme att prata. Han är också den som får tala först och citeras redan i artikelns

ingress. Han beskriver överlåtandet på följande sätt:

- En naturlig utveckling eftersom området är vårt naturliga verksamhetsområde.

Michael Telius, NSD, 06-05-2000

Här kan vi se hur Telius själv beskriver det som "naturligt" att de (samerna) ska verka i ett område som 

är deras "naturliga verksamhetsområde".  Om vi knyter ordvalet till Hall och hans teorier om skapandet 

av "den andre", där vissa egenskaper framställs som naturliga för en person tillhörande en viss minoritet 

kan vi anta att samerna ser sig själva om naturligt knutna till det område som överlåtits och att de anser 

sig bäst lämpade att sköta den turistnäring som bedrivs på platsen (Hall, 1997). 

  Den andra personen att uttala sig i texten som får uttala sig är Jan-Olov Westerberg från länsstyrelsen, 

som beskriver överlåtandet i andra ordalag:
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- Samerna själva som verkar i området bör ju veta vad som är bäst. Dessutom var det

ekonomiskt fördelaktigt för oss. Dessutom ska föreingen arbeta efter WWFs grundregler för hur

ekoturism. Just nu arbetar vi för att hitta hållbara former för vilken typ av komersiell verksamhet

som kan tillåtas inom nationalparkerna

Jan-Olov Westerberg, NSD, 06-05-2000

Westerberg använder sig inte av uttrycket "naturligt" utan hänvisar till att samerna bör veta bäst hur 

turismen ska bedrivas. Dock poängterar han att samerna inte får helt fria tyglar att helt bestämma själva, 

utan att det finns regler att förhålla sig till. Westerberg uttalar sig också i rollen som representant från 

Länsstyrelsen, vilket i texten ger honom ett övertag då han representerar en myndighet och 

majoritetssamhället. Samerna får förvisso större utrymme att tala i texten, men de agerar under tillåtelse 

av Länsstyrelsen. Enligt Entman (1993) påverkas olika element i texten av var de placeras, och trots att  

Telius placeras först i texten, kan Westerbergs auktoritära uttalande påverka textens mottagare och ge 

bilden av att det i slutänden ändå är Länsstyrelsen som har det största mandatet att bestämma vad som 

sker i Padjelantaleden. 

Text 2:   Strid om renbete  

Publicerad den 11 maj 2005, skriven av Andrea Thür.

  Artikeln handlar om två samebyar som är i konflikt med varandra gällande rättigheter till marker för 

renbete. Dessutom pågår en konflikt mellan samebyarna och privata skogsägare, som fått stora areal 

förstörda av renbete. 

  Texten är i stor grad präglad av konfliktgestaltning (Shehata, 2015) och de aktörer som får komma till 

tals i texten är framförallt företrädare för de två samebyarna som står i konflikt. 

  Konflikten har sin upprinnelse i en tidigare anmälan från en privatperson vars mark förstörts av 

betande renar ägda av Vittangi sameby. Konflikten mellan samebyarna består i att Vittangi sameby låtit 

renarna beta på mark som endast får brukas av Muonio sameby, som har rättigheterna till renbete på 

marken. Vittangi sameby hävdar dock sedvanerätt, vilken de förvisso inte kan styrka genom juridiska 

dokument. Ordföranden i Muonio sameby, Tomas Sevä, har därför anmält Vittangi sameby för 

egenmäktigt förfarande. Ordföranden för Vittangi sameby, Toma Unga, ställer sig emot anmälan med 

hänvisning till tidigare nämnda sedvanerätt.  
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  Problemet är att det eventuella skadestånd som den anmälande privatpersonen kräver faller på Muonio 

sameby att betala, då de är dem som har rätt till renbete på marken. 

Först ut att uttala sig i artikeln är Muonio samebys ordförande, Tomas Sevä. Han är också den som får 

störst utrymme att prata i texten. Tomas Unga från Vittangi sameby får endast ett tillfälle att uttala sig i 

texten. Genom att ge Sevä större utrymme i texten får han möjlighet att tala mer fritt om sin sak, medan 

Unga mest framträder i rollen som omedgörlig rättshaverist. 

  Att ge Sevä större utrymme att tala för sig själv och sin sak, gör att förmedlingen blir snedvriden, då 

textproducenten aktivt väljer att belysa en sida av konflikten (Entman, 1993). Som resultat påverkas 

läsarens uppfattning av Unga som mindre medgörlig och Sevä som sympatisk. 

  Om detta är medvetet eller ej påverkar kan diskuteras, men enligt Entman (1993) påverkar inte det 

resultatet för textens mottagare, då gestaltningen i slutprodukten inte förmedlar medvetna eller 

omedvetna val. Låt oss ta ett citat från respektive aktör som exempel: 

- Vittangi sameby har flyttat sin renhjord genom ett byskiljningsstängsel till vårt område utan

tillstånd

 Tomas Sevä, NSD, 11-05-2005

Tomas unga svarar kritiken med:

- Vi har sedvanerätt i konscessionsbyar. Våra renar har betat däruppe sedan gammal tid

tillbaka

Tomas Unga, NSD, 11-05-2005

Här ställs de båda aktörerna mot varandra, och konflikten blir tydlig. Dock är problemet här relevant och

konfliktgestaltningen flyttar inte fokus från sakfrågan till konflikt, vilket i annars kan vara vanligt för 

nyhetsmedier (Shehata, 2015). 

  Dock skriver textens författare en kommentar efter Ungas citat, där det visar sig att Unga inte har några

konkreta årtal för hur länge Vittangi sameby brukat marken. Att belysa detta faktum ger intrycket av att 

Unga inte riktigt vet vad han talar om, vilket kan leda läsaren till att ifrågasätta i vilken utsträckning 

Unga vet vad han pratar om. Genom att göra detta upphöjer textens författare att Unga inte har något 

konkret att bemöta kritiken med, vilket medför att hans uttalande kan ifrågasättas och han framställs som

osäker på sin sak. Alltså påverkar gestaltningen hur han uppfattas av textens mottagare (Entman, 1993). 
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  Vidare uttrycker sig Sevä:

- Dessutom måste sedvanerätten kunna bevisas i en civilrättslig domstol och det har inte

Vittangi sameby gjort. Sedvanerätten ska inte användas för att göra övergrepp på andra

samer 

Tomas Sevä, NSD, 11-05-2005

Genom att beskriva Vittangi samebys agerande som ett "övergrepp" använder sig Sevä av en 

terminologi som kan kopplas till samernas historiskt sett utsatta ställning (Lantto och Mörkerstam, 

2008), men istället för att staten inskränker på samernas frihet och rätt till självbestämmande, är 

konflikten istället inbördes. 

Rubriken skulle också kunna ses som problematisk, då valet att använda ordet "strid" istället för 

exempelvis "konflikt" snarast för tankarna till ett krigande urfolk snarare än aktörer som kräver sin rätt. 

Detta kan kopplas till Halls (1997) teorier om "den andre" som ociviliserad vilde (Hall, 1997). 

  Här gestaltas istället samen som en stridande figur, som inte bara bråkar med det svenska 

majoritetssamhället och staten, men också drabbas av inre stridigheter gentemot varandra. Vill man dra 

tolkningen ytterligare ett steg längre kan man tänka sig att detta styrker den gamla tanken om att 

samerna inte kan sköta sina "egna affärer" utan måste få hjälp utifrån (Lantto och Mörkerstam, 2008). 

Detta kan styrkas med att texten förmedlar att en samrådsgrupp upprättats, där bland annat privata och 

statliga markägare, vid sidan av Lantbrukarnas riksförbund och skogsrådsstyrelsen, ingår. 

Text 3:   Samer ett folk i grundlagen  

Publicerad den 21-05-2010 i NSD, skriven av Alexander Linder. 

  Artikeln handlar om ett förslag till riskdagen, där det föreslås att samerna ska benämnas som ett folk i 

grundlagen istället för att benämnas som en etnisk minoritet. 

  Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget, är positiv till förslaget, men hade helst sett att samerna 

benämnts som "urfolk", då hon anser att det är viktigt att vara tydlig med samerna ställning i Sverige. 

Hennes uttalande ställs dock mot Ove Bring, professor i folkrätt, som menar att ett "folk" har starkare 

juridisk ställning än "urfolk", som har en större kulturell rätt. 
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  Artikeln visar inga direkta tecken på konflikt eller problem, och är i sin helhet neutral. Även om Ove 

Brings uttalanden bär på en större auktoritet än Sara Larsson, framförallt i hans roll som professor i 

folkrätt. 

Först ut att uttala sig i artikeln är Sara Larsson. Hon ser förslaget som ett steg i rätt riktning i förhållande

till de gamla bestämmelserna om att benämna samerna som "etniskt minoritet". 

  Hon uttrycker sig på följande vis: 

- Det är bättre än det tidigare förslaget. Det förpliktar Sverige till att leva upp till vår rätt till

självbestämmande i svenska förhållanden

Sara Larsson, NSD, 21-05-2010

Vidare fortsätter Sara Larsson att rikta kritik mot förslaget, då hon istället för "folk" tycker att samerna 

ska klassas för "urfolk":

- Det är oroväckande. Jag tycker att det ska vara tydligare att vi är ett urfolk

Sara Larsson, NSD, 21-05-2010

Detta tyder på att Sara Larsson inte är helt nöjd med beskrivningen. 

  Hon ställs dock mot Ove Bring, som uttalar en annan syn på den juridiska benämningen:

- Ett urfolk har inte samma rätt till självbestämmande som ett folk. Ett folk har politiska

rättigheter, ett urfolk har kulturella rättigheter

Ove Bring, NSD, 21-05-2010

Trots att Sara Larsson får uttala sig först i texten, och faktiskt ges störst utrymme att tala, ställs hon i 

relation till Ove Brings uttalande. I egenskap av professor i folkrätt väger Ove Brings uttalande tyngre 

än Sara Larssons. Detta medför att samernas röst kan upplevas väga lättare än Ove Brings, då hans titel 

ger honom auktoritet att uttala sig. 

  Samen i texten ges stort utrymme att tala för sin sak, men det sker i förhållande till det rådande 

majoritetssamhället (Hall, 1997) och trots att förslaget mottags med viss positivitet gestaltas den samiska

representanten ändå som missnöjd. Alltså porträtteras hon i ett sammanhang där det uttrycks ett 

problem, då en viss del av fokus läggs på det faktum att Sara Larsson inte är nöjd med hur de benämns i 
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juridisk mening. Att uppfatta samerna som ständigt missnöjda och i konflikt med majoritetssamhället 

och/eller staten kan bidra till att skapa en stereotyp bild av samerna (Hall, 1997).

9.2 Artiklar i Norrbottens Kuriren år 2000, 2005 och 2010

  Text 4:   Törnman och sameby i skoterbråk  

Publicerad i NK, 03-05-2000, skriven av Håkan Zerpe.

  Artikeln handlar om ett bråk vid ett sammanträde med Könkämä sameby och Kiruna kommun, där 

Könkämä krävde ett skoterförbud under renarnas kalvningsperiod. Kommunalrådet Lars Törnman 

ställde sig emot kravet med motiveringen att Könkämä sameby gjorde anspråk på ett långt större 

geografiskt område för skoterförbudet än tidigare år. Könkämä anklagar Törnman för att sätta 

skoteråkandet före rennäringen och anklagar Törnman för att vara rasist. Törnman slår ifrån sig kritiken 

och menar att det är flera som ska samsas om området och att samerna inte kan kräva att allmänheten på 

kort varsel inte ska få tillgång till det geografiska området. 

  Först ut att tala i artikeln är Per-Johannes Kuhmunen, ordförande i Könkämä sameby, som får tala 

redan i ingressen:

- I vissa lägen är Törnman nästan rasist

Per-Johannes Kuhmunen, NK, 03-05-2000

Redan i ingressen läggs fokus på själva konflikten, som utgör huvudtemat i artikeln. Istället för att 

fokusera på anledningen till att Könkämä sameby kräver ett skoterförbud, är det konflikten och 

anklagelserna mot Törnman som blir intressant. Detta följer mallen för konfliktgestaltning som beskrivs 

av Shehata (2015).

  Vidare framkommer att samerna upplever att de inte tagits på allvar under sammanträdet, och att de fått

lägga ner stor möda på att få gehör för sina krav:

- Vi fick tjafsa i nästan en timme för att få mötet protokollfört

Per-Johannes Kukmunen, NK, 03-05-2000

Törnman slår ifrån sig kritiken och menar att samebyns krav kom plötsligt och att deras krav är orimliga.

Törnman sticker inte under stol med att mötet stundom var "hetsigt" och förklarar:
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- Men ibland har jag svårt att förstå. Könkämä ville ha skoterförbud på ett flera gånger så

stort område som tidigare år. Och man ville tvinga kommunen att fatta beslut omgående

Lars Törnman, NK, 03-05-2000

Att Törnman citeras beskriva stämningen på sammanträdet som "hetsig" ger, tillsammans med det 

efterföljande citatet, bilden av samerna som oregerliga och svåra att ha att göra med. De ställer orimliga 

krav, i Törnmans ögon, och beter sig på ett sätt som är opassande för ett sammanträde. Olika intressent 

ställs mot varandra i artikeln, och samerna gestaltas som osympatiska, endast intresserade av sina egna 

intressen. 

  När ord som "tjafsa", "hetsigt" och "rasist" förmedlas i texten, upphöjer skribenten konflikten i texten 

och de värdeladdade orden ger bilden av att problemet är långt större än bara frågan om skoterförbud. 

Istället förstärks möjligen bilden av samerna som krävande och i ständig konflikt med det etablerade 

samhället (se Lantto och Mörkerstam, 2008, för en historisk beskrivning). 

Text 5:   Här styr männen  

Publicerad den 10-05-2005, skriven av Linda Adolfsson och Åsa Lindstrand. 

  Artikeln handlar om Sametingets ojämna könsfördelning och om hur majoriteten av personer på viktiga

poster är män i övre medelåldern. 

  I texten uttalar sig två aktiva samepolitiker. Först ut är Håkan Johnsson, partiledare för jakt- och 

fiskesamerna, som kommer till tals redan i ingressen. Den andra personen som uttalar sig i texten är Sara

Larsson från partiet Min geaidnu.

  Texten uttrycker ett problem snarare än en konflikt, även om den i vissa drag följer mallen för 

konfliktgestaltning (Shehata, 2015). Egentligen är de båda parter överens om huvudfrågan i artikeln - att

det finns för få kvinnor på viktiga poster i Sametinget, men Håkan Johnsson befinner sig i en position 

där han måste försvara sitt parti medan Sara Larssons parti beskrivs i mer positiva ordalag. 

  Exempelvis får Sara Larsson uttala sig om hur hennes parti, Min geaidnu, ligger i framkant när det 

gäller representationen av kvinnor på vallistorna medan Håkan Johnssons parti, jakt- och fiskesamerna, 

är det parti som har minst andel kvinnliga namn på vallistorna. 
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 Å andra sidan pekar Håkan Johnsson på att att jakt- och fiskesamerna har en fler kvinnor på listorna, 

och på viktiga poster, om man ser till faktiska antal, jämfört med övriga partier. Bland annat berättar han

att tre av sex kvinnliga företrädare i Sametinget. 

Text 6:   Samebyarna kom festklädda till residenset  

Publicerad den 06-05-2010, skriven av Peter Johansson och Anders Köjs. 

  Artikeln handlar om ett möte mellan landshövdingen Per-Ola Eriksson och representanter från olika 

samebyar. Mötet pågår under två dagar och äger rum årligen. Frågor om den framtida rennäringen 

diskuteras och i mötet deltar, förutom samerna och landshövdingen, också Skogsstyrelsen, 

Lantbruksuniversitetet och berörda personer från länsstyrelsen. 

  Förutom diskussioner kring rennäringen informerar länsstyrelsen om nyheter som rör samerna och 

rennäringen. 

  Fokus i artikeln läggs dock inte på själva mötet. Istället uppmärksammar skribenten samernas klädval, 

vilket framkommer redan i rubriken och nämns först i ingressen: 

Klädda till fest promenerade samebyarnas representanter till residenset. Under två dagar

ska god mat varvas med diskussioner om den framtida rennäringen

NK, 06-05-2010, s A16

Först ut att tala i texten är landshövding Per-Ola Eriksson. Han berättar om hur han när han tillträdde 

som landshövding fick många förfrågningar från olika samebyar som ville hålla möte med honom för att

diskutera olika frågor, men att han tidigt insåg att det inte fanns tid att träffa alla separat. Istället föreslog

han ett årligt möte, vilket samebyarna nappade på. 

  Andra person att uttala sig är Per-Gustav Idivouma från Lannavaara sameby. Det framkommer att idén 

till att representanterna från samebyarna skulle bära samisk högtidsdräkt kom från honom. 

- Ja, jag är väl lite skyldig till detta. Vid förra årets middag diskuterade jag och P-O (Eriksson)

om att detta är ju en högtidlighet och då ska man ha festkläder, jag är van vid det vid

högtidliga tillfällen, och skrev Länsstyrelsen ett förslag om den saken till samebyarna 

Per-Gustav Idivouma, NK, 06-05-2010. s 16
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Reportrarna i den här artikeln väljer att låta Per-Gustav uttala sig om sin klädsel snarare än att fråga vad 

han har för förväntningar inför den två dagar långa sammankomsten. De väljer att fokusera på delar av 

den samiska kulturen och upphöja dem i texten, vilket kan bidra till att hålla liv i en stereotyp bild av 

samerna samtidigt som det markerar att de är annorlunda än "vi" (Hall, 1997). 

  Men artikeln fokuserar inte enbart på samernas klädsel. Mellan citaten kommer kort information om 

vad mötet kommer att handla om och att det kommer att ätas god mat. Men när en representant från en 

sameby beskrivs, hamnar fokus återigen på klädvalet. 

  När Per-Olof Valkeapää, vice ordförande i Svaipa sameby, introduceras i texten beskrivs han på 

följande sätt:

- [...] hade rest till Luleå för tredje gången. Den här gången var han klädd till fest i

traditionella högtidskläder. 

NK, 06-05-2010. s. 16

Istället för ställa frågor om vad Valkeapää kommer att bidra med under mötet, hamnar fokus på hur han 

ser ut och hur det kommer sig att han kommit klädd i högtidsdräkt. 

  Skribenterna väljer alltså att lyfta fram det avvikande i samernas utseende snarare än att lyfta 

diskussionen om rennäringen, som är mötets hela syfte. Detta är något som Hall tar upp när han 

beskriver hur skapandet av "den andra" går till, och hur återupprepandet av vissa egenskaper som 

tillskrivs en grupp bidrar till att vidhålla en stereotyp bild av "den andre" (Hall, 1997). 

  Enligt Entman (1993) kan återupprepande bidra till att forma textens mottagares bild av verkligheten. 

  Vidare citeras Valkeapää: 

- Det är första året jag klätt upp mig. Vi fick order att göra det

Per-Olof Valkeapää, NK, 06-05-2010. s 16.

Frasen "order att göra det" tyder på att Valkeapää inte har mycket att säga till om i saken. 

  Det är först mot artikelns slut som fokus faktiskt riktas mot mötets syfte - att diskutera problem och 

försöka finna lösningar till dem. Artikelns avslutande citat kommer från Valkeapää:
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- De får då reda på vad vi har för problem

Per-Olof Valkeapää, NK, 06-05-2010. s 16

Artikeln bidrar i mångt och mycket med att bygga vidare på en stereotyp bild av samerna, och deras 

utrymme att representera sig själva i sakfrågor begränsas i stor utsträckning av skribenternas val att 

lägga fokus på deras kläder snarare än deras förväntningar på mötet. 

  Samerna får här mest fylla i rollen som något exotiskt, något annorlunda och något som inte är som 

"vi" (Hall, 1997). Hade man istället fokuserat på sakfrågor hade intrycket av samerna säkerligen blivit 

annorlunda. 

9.3 Artiklar i Samefolket år 2000, 2005 och  2010

Text 7:   Känner sig kränkta för hur de behandlas  

Publicerad i majnumret 2000, sida 12. Skriven av Gustav Jillker. 

  Artikeln handlar om en konflikt mellan Åarjelhsaemien Teatere, ÅST, i Tärnaby och Samiska Teatern 

och Kiruna kommun. 

  Ordföranden för ÅST, Sigrid Stångberg, anser att ÅST stängts ute i arbetet med uppbyggnaden av 

samisk teaterverksamhet. Hon menar att den samiska teatern i Tärnaby har gått miste om pengar och 

riktar kritik mot Jens Klemens Stueng för att ligga bakom problemet, tillsammans med Kiruna kommun.

  Sigrid Stångberg är den enda personen som aktivt talar i texten och varken Jens Klemet Stueng eller 

någon från Kiruna kommun får möjlighet att möta den kritik som Sigrid Stångberg riktar mot dem. 

  Texten saknar dragen av konfliktgestaltning som den beskrivs av Shehata (2015), då endast en person 

får komma till tals i texten, där två eller flera parter får komma till tals. 

  Framförallt går Sigrid Stångberg hårt ut mot Kiruna kommun, när hon kommenterar att Tärnaby teater 

utestängts från uppbyggnaden av samiska teatern: 

- Det var för oss väldigt kränkande. Kommunen startade egen teaterverksamhet, och vi

uppfattade det som att man bara gjorde det för att kunna konkurrera ut oss från

teaterpengarna

Sigrid Stångberg, Samefolket, maj 2000. s. 12
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Sigrid Stångberg ges stort utrymme att representera sig själv och fokus läggs i denna artikel på 

sakfrågan, konflikten mellan ÅST och Kiruna kommun och teaterchefen Jens Klemet Stueng. Fokus 

läggs inte direkt på det samiska, även om ämnet i sig rör samer specifikt. 

  Genom att fokusera på sakfrågan och inte på exempelvis yttre attribut hos Sigrid Stångberg, eller att 

skriva artikeln i form av en konfliktgestaltning, kan Sigrid Stångberg få ett större utrymme att 

representera sig själv och sin sak. 

Text 8:   Skrämda av rovdjur?  

Publicerad i majnumret 2005, skriven av Agneta Nyberg.

  Artikeln handlar om 140 renar som störtat utför en fjällbrant och dött. Renägarna tror att ett rovdjur 

skrämt renarna utför branten och väntar nu på resultatet av en utredning som görs av Länsstyrelse och 

hoppas på att kunna ta ut ersättning för de förlorade djuren.  Om renarna skrämts av ett rovdjur har 

ägarna rätt till ersättning, men Länsstyrelsens utredning är den som avgör om djuren blivit skrämda av 

ett rovdjur eller ej. 

   Artikeln uttrycker ingen konflikt men det är förstås problematiskt att renarna dött och att frågan om 

ersättning inte är avgjord. 

I artikeln uttalar sig sammanlagt fyra personer, två samer och två personer som arbetar för 

Länsstyrelsen. De får alla ungefär lika stort utrymme att prata aktivt i texten.  

  Först ut är Nils-Petter Pavval, ordförande i Duorpons sameby, som äger några av de renar som störtat 

utför branten. Därefter talar Alf Karlsson, naturbevakare vid Länsstyrelsen och den som varit på plats 

för att samla information till utredningen, följt av Länsstyrelsens fältchef, Karina Lövgren och slutligen 

får Sametingets näringshandläggare, Marie-Louise Alla, kommentera händelsen. 

  Artikeln innehåller inga värdeladdade ord och i det stora hela är den neutral i rapporteringen. Den enda 

tillstymmelse till eventuell konflikt, eller problem, är frågan om vad som ligger bakom massdöden (som 

den beskrivs i texten). Nils-Petter Pavval är övertygad om att renarna skrämts utför branten av ett lodjur 

och säger: "Vi står fast vid att det är ett rovdjur som har skrämt renarna för såhär många far inte utför ett

stup utan anledning. Och det fanns spår av lodjur på platsen" (Nils-Petter Pavval, Samefolket, 05-2005, 
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s. 7). Alf Karlsson tar en något mer försiktig position i frågan, även om han menar att mycket tyder på

att renarna skrämts av ett rovdjur.

Text 8:   Same Ätnam vill samarbeta med världens urfolk  

Publicerad majnumret 2010, skriven av Katarina Hällgren.

  Artikeln handlar om den samiska organisationen Same Ätnam och rapporterar från ett årsmöte där 

urfolk världen över bjudits in för att delta och hålla föredrag. Utöver urfolken hade också företrädare för 

Länsstyrelsen och Stockholms kommun bjudits in. Temat för mötet var samarbeten mellan urfolk 

världen över. 

  Texten fokuserar på mötets tema och rapporteringen är neutral. Till tals kommer Same Ätnams 

ordförande Lars-Nila Lasko. 

  Texten fokuserar främst på mötets tema och ger Lars-Nila Lasko stort utrymme att förklara varför det 

är så viktigt att världens urfolk samarbetar med varandra och delar med sig av sina erfarenheter: 

- Det är viktigt att urfolk står sida vid sida och hjälper varandra. Tillsammans blir vi flera

miljoner människor

Lars-Nila Lasko, Samefolket, 05-2010. s. 18

Lars-Nila Laskos uttalande säger någonting om hur han ser på sig själv och sin samiska identitet. Det 

skulle kunna ses som en markering mot majoritetssamhället och ett ställningstagande om hur Lasko 

identifierar sig själv. 

  Han jämför samerna med indianer i Chile, som höll på att förlora sina hem och sin mark till ett 

multinationellt företag. Ur ett historiskt perspektiv går det att dra paralleller mellan indianerna i Chile 

och samerna i Sverige, när det gäller rätten att bruka mark som de disponerat under lång tid tillbaka 

(Lantto och Mörkerstam, 2008).

  I exemplet med indianerna i Chile som Lasko tar upp, visar han på hur en internationell aktion 

stoppade fördrivningen av indianerna: 

- Det är ett exempel på hur viktigt det är med fortsatt samarbete mellan urfolk. Det behövs

kontinuerlig information om vad som sker och hur man ska stödja varandra [...]

Lars-Nila Lasko, Samefolket, 05-2010. s. 18
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När Lars-Nila Lasko jämför de svenska samerna med andra urfolk i världen, och lägger betoning på att 

de måste stå sida vid sida, kan det ses som en markör gentemot det svenska majoritetssamhället - att 

samerna inte är en del av det svenska samhället på samma sätt som svenskar. Det sker en medveten 

avgränsning som kan bidra till att de uppfattas som något annat i förhållande till den "vanliga svensken".

Knyter vi det till Halls teorier om att identitet skapas i förhållande till något annat, exempelvis vad 

någon är och inte är, kan vi anta att denna typ av markering är en del av den samiska självförståelsen 

(Hall, 1997).  Om detta dessutom upprepas och lyfts i media, i det här fallet riktat till en samisk publik i 

första hand, kan det bidra till att forma bilden av den samiska identiteten hos textens mottagare, i 

enlighet med Entmans teorier om gestaltning (Entman, 1993). 
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9. 4 Sammanfattning och slutsatser av framinganalysen

I den kvaltiativa undersökningsdelen kan vi se att det finns vissa skillnader i de olika tidningarnas sätt

att rapportera om samer och deras sätt att gestalta rapporteringen och samerna själva.

  I NSD såg vi att samerna fick stort utrymme att själva tala aktivt i texten, och de placeras som regel 

tidigt i texten. Detsamma gäller för NK, som ger samerna stort utrymme att tala aktivt. De båda 

tidningarna ägnar sig i olika stor utsträckning åt konfliktgestaltning, där NK har fler inslag av 

konfliktgestaltning (Shehata, 2015) än NSD. Samefolket är den tidning som i de analyserade texterna 

ägnar sig minst åt konfliktgestaltning. 

  Detta resultat är intressant om det jämförs med den kvantitativa delens resultat, som visade att 

merparten av artiklarna i samtliga tidningar var neutrala, medan den kvantiativa visar på spår av 

konfliktgestaltning i merparten av artiklarna från nyhetstidningarna. 

  Gemensamt för NSD och Samefolket är att båda tidningarna ägnat sakfrågan i artiklarna störst 

uppmärksamhet, medan NK tenderar att fokusera på konfliktgestaltning och samers yttre attribut. 

Framförallt i artikeln Samebyarna kom festklädda till residenset riktas fokus mest på samernas kläder 

istället för att lägga fokus på sakfrågan, och i de fall samerna får uttala sig är det främst för att 

kommentera deras klädsel, medan landshövding Per-Ola Erkisson får diskutera mötet i sak (NK, 06-05-

2010). 

  När det gäller användandet av värdeladdade ord som kan bidra till en stereotypiserande bild av samerna

står NSD för upprepad användning av sådana ord. I den första artikeln som analyserades beskrivs det 

som "naturligt" att samerna tar över ett landområde för turistnäring. Förvisso är det en same som 

beskriver det så, men det kan fortfarande påverka läsarens bild av samerna som något annat och exotiskt 

(Hall 1997). I den andra artikeln som analyserats från NSD använder man ordet "strid" istället för 

"konflikt" redan i rubriken, vilket för tankarna till krig snarare än den juridiska konflikt som artikeln 

handlar om. Detta påverkar förstås läsarens uppfattning, då det aktiverar tidigare känslor och värderingar

hos textens mottagare (Strömbäck, 2009. s. 122).

 Ämnesmässigt skiljer sig tidningarna något från varandra, och fördelningen av ämnen i de 

nyhetsartiklar som analyserats skiljer sig också något från den kvantitativa delen, där politik som 

huvudtema i texten var vanligast förekommande i NSD och NK, medan kultur dominerade i merparten 

av texterna i Samefolket.  

  Resultatet visar att det norrländska nyhetstidningarna lägger större fokus på konflikgestaltning och 

yttre attribut än den samiska, vilket skulle kunna påverka den allmänna bilden av samerna som bråkande

kulturbärare som ständigt är missnöjda med hur de behandlas av staten och det svenska 
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majoritetssamhället. Dessutom gestaltas de i konfliktsammanhang där inbördes konflikt förekommer, 

detta sker i alla tre tidningar. Till och med i de artiklar där det inte finns någon egentlig oenighet 

förekommer det spår av konfliktgestaltning (Shehata, 2015). Enligt Entman (1993) kan en 

återkommande form av gestaltning påverka hur någonting uppfattas av textens mottagare, och det i sin 

tur påverkar hur mottagaren kommer att uppfatta sin omvärld (Entman, 1993). För självförståelsen och 

synen på den egna identiteten spelar det roll hur omvärlden uppfattar en, då vi påverkas av skillnader 

och likheter samt förväntningar på vem och vad vi ska vara utifrån stereotypa identitetsuppfattningar 

(Hall, 1997). 

  Makten att representera sig själv i media är inte alltid lika med möjligheten att uttrycka sig i texten, har 

vi kunnat se i den kvalitativa textanalysen. Sammanhanget påverkar vilka frågor som ställs, och 

gestaltningen bestämmer vad som väljs bort och vad som plockas med. I exemplet med de festklädda 

samerna ser vi att samerna förvisso får stort utrymme att uttrycka sig i texten, men reportern har valt 

frågorna och därmed också lagt fokus där hen tycker att fokus ska ligga, vilket enligt Entman är en  

konsekvens av personens tidigare erfarenheter, kulturella bakgrund och till viss del också den  

redaktionella kulturen (Entman, 1993). På så sätt spelar gestaltningen en stor roll i vilken bild av 

samerna som förmedlas till texternas mottagare. 

  Jämför vi den kvalitativa analysen med den kvantitativa, ser vi att i de fallen samer figurerar i längre 

nyhetsartiklar förmedlas en konfliktgestaltning. Detta kan bero på att urvalet för textanalysen föll på 

längsta nyhetsartiklar för maj månad år 2010 i respektive tidning, medan den kvantitativa 

undersökningen också innefattade olika artikelgenrer. 
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10.0 Slutsats och diskussion

I den här uppsatsen genomfördes två olika studier. Den första studien, en kvalitativ innehållsanalys, 

hade som uppgift att undersöka i vilka sammanhang samer förekommer i två norrländska dagstidningar 

samt en samisk tidskrift. Vi kunde se att det framförallt var i nyhetssammanhang samer förekom. I de 

båda dagstidningarna lades störst fokus på politik och i den samiska tidskriften lades störst fokus på 

kultur. Den samiska tidskriften var också den tidning som hade störst bredd i ämnen i de olika artiklarna.

Studien tittade också närmare på i vilken utsträckning samerna förekom i konflikt- eller 

problemorienterade artiklar, vilket visade sig vara i mindre än hälften av alla artiklar i samtliga 

tidningar. Studien tittade också på i vilken utsträckning samer fick möjligheten att representera sig själva

genom talstreck i texten eller genom direktcitat. Det visade sig att samtliga tidningar gav samerna störst 

utrymme att tala i över hälften av alla texter i respektive tidning. 

I den andra delen av uppsatsens analyserande del gjordes en kvalitativ textanalys i form av en 

framinganalys, med vilken jag ville gå in djupare på textnivå för att se hur gestaltningen kunde påverka 

bilden av samerna i Sverige. 

  Det visade sig att flera av texterna i de norrbottniska nyhetstidningarna i mer eller mindre stor 

utsträckning använde sig av konfliktgestaltning i de artiklar samerna förekom. De båda 

nyhetstidningarna använde sig av värdeladdade ord och målade upp samerna som bråkiga och svåra att 

ha att göra med, samt att de fokuserade på yttre attribut i större utsträckning än den samiska tidskriften. 

Även om samerna ofta positionerades tidigt i texten och gavs stort utrymme att representera sig själva, 

påverkades de ändå av den gestaltning som de beskrevs i. Det visar att det kan vara svårt att representera

sig själv trots att aktören får tala för sig själv i form av talstreck eller citat, då skribenten väljer vilka 

frågor som ställs och vad som får störst fokus i artikeln. 

  Men samer får ändå större utrymme att uttrycka sig och representera sig själva i media än vad 

exempelvis amerikanska indianer får (Leavitt, Peter A. et al. 2015) vilket kan tänkas påverka hur man 

uppfattar sig själv och sin plats i samhället (Hall, 1997). De visas trots allt intresse från andra medier än 

de samiska att rapportera om aktuella politiska händelser som rör samer, vilket kan bidra till att slå hål 

på stereotypa bilder av samerna, förutsatt att de gestaltas i sammanhang där fokus riktas på sakfrågor 

och inte yttre attribut. 

  Jämför vi resultaten av den kvantitativa undersökningen och den kvalitativa, kan vi se att den 

kvantitativa undersökningen visar att samer figurerar i artiklar där varken konflikt eller problem getaltas 

medan den kvalitativa undersökningen visar att samer i nyhetsartiklar ofta förekommer i artiklar som 
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gestaltar en konflikt. Som tidigare nämnts är konfliktgestaltning vanlig i nyhetsrapporteringen och en 

förklaring till skillnaden mellan de båda undersökningarna kan ligga i urvalet av material. Reportage och

personporträtt tillhör en annan artikelkategori och gestaltningen påverkas sannolikt av detta.   
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Kodschema för kvalitativ analys

V 1: Tidning

1. Norrländska Socialdemokraten (NSD)

2. Norrbottens Kuriren (NK)

3. Samefolket

V 2: Årtal

1. 2000

2. 2005

3. 2010

V 3: Månad

1. Maj

2. Oktober

V 4: Artikelgenre

1. Nyheter

2. Kultur

3. Reportage

V 5: Konflikt

1. Neutral

2. Konflikt

3. Icke applicerbart

V 6: Tema

1. Rennäring

2. Språk

3. Utbildning och skola

4. Sport



5. Musik

6. Film och teater

7. Gruvnäring

8. Politik

9. Skog och mark

10. Annat

V 7: Utrymme tal i text (talstreck/direktcitat)

1. Neutral

2. Majoritet same

3. Majoritet icke-same

4. Icke applicerbart

V8: Problem

1. Neutral

2. Problem

3. Icke applicerbart

Bilaga 2: Definitioner och instruktioner för kodning

Nedan följer definitioner för de olika begreppen i kodschemat samt instruktioner för hur kodschemat 

tillämpas. 

Materialet som använts



Det material som ligger till grund för den här studien är hämtat från tre tidningar, två norrländska 

dagstidningar och en samisk tidskrift. De tidningar som valdes ut är 1) Norrländska Socialdemokraten, 

NSD, 2) Norrbottens-Kuriren (NK), och 3) Samefolket. 

  De två dagstidningarna tillhör Norrbottens största och valdes därför som källa till den här studien.    

Tidskriften Samefolket är den största samiska tidningen om valdes därför som källa till den här studien. 

  Materialet som analyserats behandlar samer på ett eller annat sätt. Det kan röra sig om texter som 

behandlar samisk politik såsom frågor i sametinget eller politiska beslut som direkt påverkar det samiska

levnadssättet (till exempel rennäring, utbildning, språk, kommersiell näring på marker som brukas av 

samer etc), samisk kultur såsom samiskt litteratur, samisk slöjdkonst, samisk musik. Tyngdpunkten i 

artikeln lägg alltså på samer och det samiska. Behandlar texten en viss persons samiska arv, ska detta 

ges tillräckligt stort utrymme i texten för att kopplingen ska bli signifikant. Nämns det bara som en 

instickare utan uppföljning väljs artikeln bort. Detsamma gäller artiklar som informerar om ett samiskt 

tv-program, texter som återfinns i tv-bilagor och liknande, som endast informerar om ett kommande 

program om samisk kultur, exempelvis. 

  Undersökningen räknar inte med debattartiklar, ledare eller insändare. Inte heller korta nyhetsnotiser 

har tagits med i undersökningen. Materialet omfattar texter som nyhetsartiklar, reportage, personporträtt,

kulturartiklar och featurematerial. Då det rör sig om tidningar är det alltså skrivet material som 

analyseras. 

V1: Variabel för att identifiera tidning

Anger vilken tidning ur vilken materialet hämtats

V2: Årtal

Anger vilket från vilket år materialet publicerats

V3: Månad

Anger vilken månad materialet publicerats

V4: Artikeltyp

Anger vilken typ av artikel som behandlas, definitionerna lyder som följer:

1. Nyhetsartikel



  Med nyhetsartikel avses en text som informerar och/eller rapporterar om en aktuell händelse knuten till

samer. Texten är således knuten till den aktuella tiden för när artikeln publicerats. Olika ämnen kan 

behandlas, men vikten ligger på att det som förmedlas i texten är aktuellt för tiden den publicerats och 

antas vara av intresse och/eller vikt för den tänkta läsaren/publiken. Nyhetsartiklar innehåller ofta inslag 

av konflikt och/eller problem.

2. Kulturartikel

  Till denna kategori räknas texter som inte faller under ramen för vad som kategoriserar som 

nyhetsartikel. Det kan röra sig om kortare artiklar som behandlar en specifik konstnär, författare eller 

person knuten till samisk kultur. Denna typ av artikel återfinns oftast under vinjetten Kultur i 

dagstidningarna. Artikeln behandlar samisk kultur på något sätt, men behöver inte nödvändigtvis vara 

dagsaktuell eller innehålla konflikter och/eller problem. 

3. Reportage

  Ett reportage är en längre artikel som utmärks av att den innehåller miljö- och personbeskrivningar, kan

sträcka sig över en längre tidsperiod och/eller innehålla flera ämnen. Reportaget är skildrande och 

lämnar utrymme för en viss artistisk frihet hos skribenten. Ibland anges vinjetten reportage i anslutning 

till texten, men detta är inte ett måste. Ett reportage kan ha sin utgångspunkt i ett specifikt ämne, en 

person eller en händelse och med avstamp i detta/denna sedan spinna vidare och inkludera fler ämnen 

eller personer.

4. Personporträtt

  Äger liknande attribut som Reportage, men fokuserar i huvudsak på en person. 

5. Featurematerial

  Med Featurematerial menas texter som inte är beroende av att publiceras under ett visst tidsspann.  

Den här typen av material återfinns som mest i tidskrifter eller bilagor och kan ligga under ett visst tema,

som till exempel litteratur, musik eller mat. De presenteras inte sällan i format som påminner om både 

Reportage och Personporträtt. Materialet under kategorin Feature sticker ofta ut ur tidningens allmänna

och återkommande material. 



V5: Tema

Anger textens huvudtema. 

  Med tema menas det ämne som utgör artikelns tyngdpunkt. I flera av fallen har två teman varit 

närvarande, exempelvis politik och rennäring eller rennäring och kommersiell näring bedriven på samisk

mark. Här har avvägande gjorts för vilket tema som varit det mest bärande i artikeln. Rubriksättningen 

spelar i vissa fall in i kategoriseringen. Här får kodaren göra individuella bedömningar. 

1. Fokus på rennäring

   Till rennäring räknas allt som innefattar samernas hantering av renar. Det kan röra sig om betesmarker 

på vilka renarna rör sig, renslakt, olycksfall där renar varit inblandade men också artiklar där till 

exempel privatpersoner på ett eller annat sätt råkat i konflikt med rennäringens intressen. 

2. Fokus på skog och mark

  Artikelns fokus ligger på mark som samerna har/anser sig ha rätt till.  Det kan röra sig om rättigheter 

att bruka marken för jakt och fiske och rennäring. Det kan också röra sig om händelser där samerna fått 

ny rätt att disponera ett markområde, eller intrång på markområden samer anser sig ha rätt till. 

3. Fokus på samisk kultur

  Med samisk kultur menas samisk slöjd, musik, litteratur, teaterverksamhet och film. 

4. Fokus på skola och utbildning

  Behandlar ämnen som samiska friskolor, samers rätt till att lära sig om samisk kultur och levnadssätt i 

skolan, språkutbildning och utbildning i samiskt hantverk. Artikelns tyngdpunkt ligger på skola och 

utbildning, där samisk kultur och samiska språket kan ingå. 

5. Fokus på politik

  Denna kategori innefattar ämnen och frågor som diskuteras ur ett politiskt perspektiv. Det kan röra sig 

om markrättigheter och rennäring, men artikelns huvudtema är politiska diskussioner eller politiska 

beslut, eller händelser kopplade till Sametinget. i



6.  Fokus på historia

  Denna kategori fokuserar på samernas historia i första hand. Allt från kultur till historiska konflikter. 

Vinkeln i artikeln ligger dock i ett historiskt perspektiv i första hand. 

7. Fokus på kommersiell näring på samisk mark

  Denna kategori fokuserar på ämnen som rör exempelvis gruvdrift på mark som brukas av samer. Med 

kommersiell näring menas affärsmässig verksamhet som tar anspråk på mark där samer lever och 

verkar. Ett återkommande tema är vindkraftverk som placerats/planerats på dessa marker. Turistnäring 

förekommer också. 

8. Fokus på språk

  Denna kategori fokuserar på språket, det kan röra sig om projekt med samiskt språk i fokus såsom 

kurser i samiskt språk, projekt där texter översätts till samiska och vice versa. Det kan också röra sig om 

det samiska språket som minoritetsspråk. 

9. Annat

  Teman som inte kan kategoriseras under ovan nämnda kategorier. Förekommer i liten skala. 

 V6: Konflikt och/eller problem

1. Konflikt 

  Med konflikt menas en motsättning eller tvist mellan två eller fler inblandade parter. Det kan röra sig 

om exempelvis politiska oenigheter inom sametinget, där två olika partier står emot varandra i en fråga 

och där en lösning inte finns inom synhåll. Det kan också röra sig om marktvister där samer står på ena 

sidan och kommersiella intressen på den andra. 

2. Problem

  Med problem avses en händelse där en eller flera parter är inblandade, men där konfliktelementet 

saknas. 



3. Neutral

  Vaken Konflikt eller problem manifesterar sig i texten. 

V7:  Vem får prata?

Med "prata" avses talstreck och direktcitat i texten. Den här variabeln mäter det utrymme den "pratande"

får i texten. Avser den som ges mest utrymme. 

  Där det går att säkerställa vem som är same eller icke-same appliceras värde 1 respektive 2, värde 0 

anges när det inte tydligt framgår om den pratande är same eller icke-same.

V8: Vem får prata först?

Anger vem i som får prata först i texten.
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