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Abstract 
  

Sweden has received critique from international organizations for its discrimination of 

indigenous rights. Even though there are conflicts taking place on the Swedish side of Sápmi, 

where the Sami people are fighting for their human rights as an indigenous people, there is at 

same time little or no research done on conflicts involving the Sami population, especially in 

the north of Sweden. Located on the Swedish side of Sápmi the Sami village Girjas has filed a 

lawsuit against the Swedish government for the hunting and fishing rights on the reindeer 

husbandry area of the Sami village territory. This lawsuit has led to a conflict that has been 

frequently discussed by the media. By applying Gray’s frame theory; “framebased resistance 

to collaboration”, this study aims to analyse the different stakeholders’ preferences and to focus 

on media´s framing of the conflict in order to deconstruct the issue and lay forward the affected 

stakeholders’ preferences, identity, characterisation and willingness to collaboration. The 

results of this study show that even though the conflict is being framed as polarized, attempts 

to reframing in order to aim for successful collaborations are starting to take place in the media. 

Moreover, the media perspective on the conflict has shifted from fuelling arguments from both 

sides of the conflict into embracing the Sami perspective by highlighting issues for the Sami 

population and criticizing discriminating and colonial norms held by the Swedish government 

and authorities. This result could mean that a postcolonial perspective has stated to dominate 

the media due to the fact that higher awareness and interest in the  Sami population’s fight for 

self-determination is developing in the public arena.  
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Inledning 

Samer har sedan 1800-talet fört politiska kamper för sina rättigheter som urfolk (Johanson 

2008, s 1), där rätten till självbestämmande för den samiska befolkningen är en pågående kamp 

än idag. År 1977 fick samer officiellt statusen som Sveriges urfolk, vilket innebär att samer 

tillskrivs en annan ställning gentemot den svenska staten jämfört med andra minoriteter 

(Ledman 2012, 69). Trots detta så har den svenska staten bland annat uppmärksammats och 

kritiserats på internationell nivå av Förenta Nationerna (FN), på grund utav statens hantering 

av samers rättigheter som urfolk samt hanteringen av diskrimineringen av samer (Mörkenstam 

och Lantto 2008, 26). Tidigare forskning visar att den historiska diskrimineringen från den 

svenska staten mot samer på den svenska sidan av Sápmi reproduceras genom orättvisor i 

dagens samhälle (Mörkenstam och Lantto 2008, 40). De godtyckliga statsgränserna som delat 

upp Sápmi har fått förödande konsekvenser och begränsningar för den traditionella samiska 

livsstilen, som innebar fritt förfogande av mark och vatten i syfte att kunna fiska, jaga samt 

förvalta rennäring (Pietikäinen 2006, 581).  

 

Den nuvarande lagstiftningen i Sverige har sedan 1990-talet öppnat upp jakten för alla 

(Rennäringsförordningen (1993:384) 3 §). Att rättsligt definiera vem det är som egentligen har 

rätt till mark och vatten är en del av kampen för samers självbestämmande och utmanar 

äganderätten av den mark som den svenska staten säger sig äga. Denna kamp uttrycks i 

Girjasmålet, vilket är en pågående rättslig process som inleddes år 2009 när Girjas sameby 

stämde den svenska staten (Brännström 2018, 25). Rent juridiskt handlar Girjasmålet om vem 

som inom samebyns renskötselområde besitter rätt till jakt och fiske (Fröberg, 2017).  

  

Johanson (2008, 264) argumenterar att den svenska staten har medverkat till uppkomsten av 

konflikter på lokal nivå, grundat i de stora oklarheterna kring vilken ställning samt vilka 

rättigheter samer har och att dessa konflikter är en konsekvens av att staten valt att inte ratificera 

ILO-konventionen. ILO-konventionen nr 169 är ett internationellt rättsdokument rörande 

urfolks rättigheter (Johanson 2008, 121). I ILO-konventionen förordnas bland annat att 

speciella instanser ska etableras i syfte att skydda urfolks egendom, miljö, individer, kultur, 

institutioner och arbete samt att diskriminering av urfolk helt ska förbjudas (Johanson 2008, 

126). Vidare påpekar Johanson (2008, 264) att det råder brist på forskning rörande specifika 

konflikter i norra Sverige samt vilka konsekvenser dessa konflikter kan tänkas få för 
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människors relationer. Således finns det en kunskapslucka om forskning kring specifika 

konflikter i Sápmi och därmed skulle det vara intressant att bidra till forskningsfältet om 

konflikter rörande samers kamp för rätten till självbestämmande genom att studera konflikten i 

Girjasmålet. 

  

Media spelar en central roll i konstruktionen av konflikter, dels i termer av själva skapandet av 

meningsskiljaktigheter mellan berörda grupper, men även i bemärkelsen att media besitter en 

betydande del i processer av återhämtning efter konflikter samt vid försoning av bland annat 

olika etniska grupper (Yuksel-Pecen 2018, 208). Därmed besitter media en essentiell roll i hur 

uppfattningen av olika konflikter, såsom Girjasmålet, formas och utvecklas. Pincus och Ali 

(2016, 93) argumenterar för att det råder brist på forskning om medias framing av urfolk och 

därmed uppstår en kunskapslucka som skulle kunna fyllas genom att applicera frame teori i 

forskning kring Girjasmålet. Framing handlar om hur konflikter uppfattas och konstrueras samt 

framställs av olika aktörer (Chong och Druckman 2007, 104). Eftersom media har en gedigen 

del i konflikter är det således intressant att studera på vilket sätt medias framing av konflikter 

uttrycks. 

Syfte 

Syftet är att bidra till förståelsen av urfolkskonflikter genom att studera medias framing av 

Girjasmålet i relation till berörda parters självbild och karaktärisering av motparten. 

Inledningsvis ämnar denna studie till att bättre förstå konflikten som uttrycks i Girjasmålet 

genom att med frame teori analysera vilka som skrivs fram som centrala aktörer i lokal media 

samt hur konflikten och eventuella försök till reframing framställs ur ett medieperspektiv. Den 

senare delen av studien behandlar de utmålade parternas preferenser, självbild samt 

karaktärisering av motparter.  

Frågeställningar 

• Hur framställs Girjasmålet i lokal media? Ses Girjasmålet som ett led i kampen om 

samers självständighet i medieframställningen? Hur uttrycks det i så fall? 

• Vilka aktörer målas upp som parter i konflikten? Hos vilka av dessa aktörer läggs 

orsaks- och lösnings-ansvaret i konflikten?  

• Hur ser de utmålade parterna på sig själva och motparten? 
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Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem huvuddelar. Inledningsvis presenteras uppsatsens 

problemformulering, syfte samt frågeställningar. I kapitel två redovisas det teoretiska ramverk 

som ligger till grund för uppsatsen. I det tredje kapitlet presenteras val av metod, medan det 

fjärde redogör för empiri och analys. Det sista kapitlet presenterar studiens slutsats och förslag 

på vidare forskning. 

Teoretiskt ramverk 

Byggstenarna som ingår i det teoretiska ramverket är dels tidigare forskning om urfolk och 

samers ställning, problem samt politiska kamper. Vidare har postkolonial teori en central roll i 

forskning kring diskriminering, maktstrukturer, stereotypisering samt diskurser rörande urfolk 

och därmed genomsyrar postkolonial teori merdelen av den forskning kring urfolk och samer 

som ingår i den här studien. Således hänger forskningen kring urfolk samt postkolonial teori 

ihop. Den sista kompletterande byggstenen i det teoretiska ramverket är teoribildning om 

framing av urfolk i media och framing av konflikter, vilket fungerar som en bro till studiens 

syfte om hur konflikten i Girjasmålet tar sig uttryck i media. 

Naturfolket i vildmarken? 

Postkolonialism definieras i Elsa Reimersons avhandling “Nature, Culture, Rights- Exploring 

Space for Indigenous Agency in Protected Area Discourses” (2015, 25) som ett historiskt 

tillstånd där direkt kolonialt styre har upphört, men där den koloniala historien fortfarande 

ligger till grund för nutida ojämlika maktrelationer i samhället samt exploatering av urfolk. 

Postkolonialism motsätter sig de maktstrukturer i samhället som bygger på förtryck, rasism, 

exploatering och diskriminering genom att kasta ljus på idéer om social rättvisa, emancipation 

samt demokrati (Nayar et al. 2010, 4).  Ett antagande som görs inom postkolonial teori är att 

genom diskurser legitimeras imperialistiska och koloniala förhållanden, där bland annat subjekt 

för kolonialism, såsom samer, samt stereotyper samordnas med politiska och juridiska system 

(Reimerson 2015, 17). Väsentligt för studier inom postkolonial teori är att belysa den agens 

som subjekt för kolonialism innehar eller saknar. Begreppet agens förstås som den grad av 

förmåga subjekt för kolonialismen besitter att påverka den nutida samt framtida livssituationen 

(Nayar 2010, 4). Således blir det centralt vid studier av konflikter rörande urfolk att belysa de 
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postkoloniala förhållanden som än idag är med och formar individers liv, för att få en djupare 

förståelse för komplexiteten kring den historiska bakgrunden till konflikter och vad det får för 

effekter i dagens samhälle. Än idag förekommer diskriminering mot samer som baseras på 

historiska hierarkiska uppfattningar om samer som en ’underlägsen ras[1]’ 1vilket i sin tur 

påverkar samernas ställning i beslutsfattande processer på ett negativt sätt (Mörkenstam och 

Lantto 2008, 40). 

  

En förekommande kolonial stereotypisering av samer är att de skulle vara ”naturfolk”. Urfolk 

beskrivs ofta som mer primitiva och sammanlänkade med naturen. Denna stereotypisering får 

som konsekvens att vissa aktörer anser att de geografiska områden som under en längre tid har 

befolkats av urfolk är ”vildmark”, vilket i sin tur kan leda till att urfolk fördrivs, tvångsförflyttas 

och får sin ekonomiska och sociala organisation ur rubbning. Därmed blir stereotyper som 

framförs om samer viktiga att belysa vid konflikter rörande geografiska områden (Reimerson 

2015, 17-18). Begreppet ”vildmark” anses vara mark som ingen äger och härstammar ur 

privatiseringsnormer konstruerade av den liberala diskursen kring ägande vilket kolliderar med 

urfolks ofta förekommande uppfattning om att det inte går att äga samt gränsdraga land 

(Johanson 2008, 61). Denna definition av vildmark säger därmed något om den etablerade 

synen på ägande vilket kan kopplas till koloniseringsprocesser.  

Rätten till självbestämmande 

Över hela världen finns det folkgrupper som kämpar för sina mänskliga rättigheter till 

självbestämmande, inte minst samerna. Även om dessa folkgrupper är starkt heterogena i 

förhållande till varandra har de alla en sak gemensamt, nämligen att de måste förhålla sig till 

den stat som koloniserade, samt omger, dem (Johanson 2008, 3-4). Rätten till 

självbestämmande bland urfolk är därmed en komplex fråga som Johanson (2008, 145) 

argumenterar upplevs som sensibel för många stater på grund utav rädslan för att 

utbrytargrupper inom landets gränser ska skapas. I andra länder har urfolk bland annat använt 

sig utav juridiska medel för att stärka självständighetsprocesser på ett framgångsrikt sätt 

(Zachrisson 2004, 9). Vidare handlar rätten till självbestämmande dock inte enbart om politiska 

och juridiska frågor utan tidigare forskning visar på att problematiken även har en moralisk 

                                                      
1 Jag anser inte att det finns raser, men att det är ett begrepp som används i vissa sammanhang för att 
beskriva den diskriminering och exploatering som en del grupper, bland annat samer, utsätts för. 
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karaktär (Johanson 2008, 3). Urfolk påverkas således negativt, på flera olika nivåer, av 

bristande möjlighet till självbestämmande. 

  

Mörkenstam och Lantto (2008) argumenterar i sin artikel “Sami rights and Sami challenges” 

att rätten till självbestämmande för samer är helt avgörande inom två områden. Det första 

argumentet är att urfolk själva bör definiera sin identitet och således måste makten att definiera 

urfolket samer skiftas över från den svenska staten till samerna själva. Det andra argumentet är 

att det måste bildas en plattform där samer kan bli hörda och forma sina argument, där 

ratificeringen av ILO-konventionen nr 169 anses vara en lösning, eftersom att den plattformen 

skulle möjliggöra samers rätt att agera inom ramverk för internationella rättigheter rörande 

urfolk (Mörkenstam och Lantto 2008, 41). 

Ett ursprungsfolk eller en etnisk minoritet? 

Inom forskning kring samers ställning i det svenska samhället är makt ett centralt 

nyckelbegrepp. Makt förstås som grundpelaren i relationen mellan stater och etniska grupper, 

vilket tar sig uttryck i dagens samhälle genom hierarkisering, där stater besitter makten att 

bestämma vilken status etniska grupper tillskrivs (Johanson 2008, 59). Dock är det av yttersta 

vikt huruvida en folkgrupp definieras som en etnisk minoritet eller ett urfolk, eftersom det har 

väsentliga konsekvenser för samers rätt till självbestämmande över sina liv, rättigheter samt 

kultur. Att föras in i kategorin som ’etnisk minoritet’ medför att grupper som enligt den 

dominerande befolkningen anses etniskt, språkligt eller religiöst avvikande fästs i en 

underordnad position i förhållande till staten. Denna underordnade position får som konsekvens 

att förgångna samt pågående koloniseringsprocesser legitimeras. För att bryta eller undvika att 

hamna i positionen som en etnisk minoritet förutsätts att ett handlingsutrymme existerar där 

möjligheten ges för folkgrupper att bland annat definiera sig själv som ett folk (Johanson 2008, 

60). 

  

Johanson (2008, 150) menar vidare att samerättsutredningens slutsatser från 1986 hade en hel 

del oklarheter kring huruvida samer ska anses vara ett urfolk eller ej. Detta har lett till att det 

fortfarande idag existerar motstridigheter rörande samernas ställning (Johanson 2008, 150). 

Konsekvenserna om samers ställning likställs med en etnisk minoritet skulle vara  
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”Att utöva kontroll över egna institutioner, specifika sätt att leva på samt ha inflytande 

över den egna ekonomiska utvecklingen är rättigheter som normalt sett inte kopplas 

samman med minoriteter [...] med andra ord slås det indirekt fast av ILO att 

ursprungsfolkens aspirationer är mer omfattande än de som normalt tillerkänns etniska 

minoriteter” (Johansson 2008, 125-126). 

  

En viktig del i policyprocesser och konflikter rörande samer blir således att samerna erkänns 

som ett urfolk och att deras rättigheter skyddas i linje med internationella bestämmelser över 

urfolksrättigheter. Den status och ställning urfolk tillskrivs är sammanlänkat med den identitet 

som förknippas med det urfolket. Identitet som koncept förstås som ett subjekt för historia, 

kultur och makt (Pietikäinen, 2003, 584). Pietikäinen (2003) menar att samisk identitet 

framställs med en kombination av tradition, dåtida och nutida politiska förhållanden samt 

territoriella grunder (584). Vilken identitet samer tillskrivs är således ett problem med påtaglig 

komplexitet som spelar en betydande roll vid formeringen av samer status och ställning. Vidare 

sker konstruktionen av samisk identitet i dagens samhälle genom försök till hierarkiska 

maktspel där samer undermineras och dessa försök har lett till att frågor om markrättigheter har 

väckts (Pietikäinen 2003, 584). 

Framing av urfolk i media 

Pietikäinen (2006, 583) argumenterar att nyhetsrapporteringen i media besitter en avgörande 

roll när det kommer till formandet av synen på människors egen och andras identiteter samt 

konstruktionen och relationen mellan ett ’oss och dem’. Denna teori stöds även av Yuksel-

Pecen (2018, 208) som hävdar att framing i media kan ge bränsle till konflikter samt förstärka 

och återinföra skiljaktigheter mellan grupper genom manipulation och stereotypisering. 

Därmed är framing i media onekligen relevant att studera vid konfliktsituationer. 

  

Ledman (2012) belyser att media besitter en betydande del av makten att definiera 

beståndsdelarna i samers representation (225). Vidare argumenterar hon att kunskapen i Sverige 

om problem för samer påverkas i stor utsträckning av media och att det således blir 

problematiskt eftersom journalister generellt sett har relativt bristande kunskap om problem för 

den samiska befolkningen (225).  En essentiell mekanism inom frameteorin anses vara hur 

tillgänglig information är, eftersom det antas att den information som är mer tillgänglig 

påverkar människors omdöme i större utsträckning än den information som inte är lika 
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tillgänglig (Schulman och Schweizer 2018, 157). Chong och Druckman (2007, 121) 

argumenterar för att framing kan användas som ett medel för manipulation genom att individer 

som befinner sig utanför den politiska processen blir mer sårbara för att få sina åsikter formade 

godtyckligt beroende på hur problem representeras.   

 

Media tenderar att få mer uppmärksamhet av att publicera dramatiska artiklar som är lätta att 

uppfatta (Pincus och Ali 2016, 85). Denna strävan efter att producera nyhetsartiklar som är 

dramatiska och lätta att uppfatta resulterar i polarisering (Ledman 2012, 225). Framing i media 

har vidare en manipulativ funktion, eftersom det kan styra offentlighetens uppmärksamhet i en 

specifik riktning i syfte att dölja förekommandet av manipulation som styr i en annan riktning 

(Pincus och Ali 2016, 85). Således besitter framing i media stor makt vid formandet av 

normativa diskurser i den offentliga arenan samt sociala maktstrukturer. Tidigare forskning 

visar även på att individer oftast ej enbart utsätts för endast en typ av framing av ett problem, 

utan för olika framings som konkurrerar med varandra i frågan (Chong och Druckman 2007, 

112). 

Frame teori 

Frameteorin ämnar generellt till att skapa förståelse för hur allmänna uppfattningar påverkas av 

hur konflikter representeras (Schulman och Schweizer 2018, 157). Merdelen av strukturen för 

denna studie kommer att utgå ifrån Grays (2004) teori om frame-based resistance to 

collaboration. Gray (2004, 166) argumenterar för att när samarbeten inte fungerar eller inte 

kommer till stånd kan det förklaras med hjälp utav att studera aktörers olika frames av frågan. 

Således avgör det sätt som aktörer använder framing på, i frågor och konflikter, huruvida 

samarbeten förklaras som framgångsrika eller ej (Gray 2004, 166). Följande grundantaganden 

kommer att vara en utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet: att svårigheten med 

att främja samarbeten bland annat innefattar juridisk lagstiftning på nationell och internationell 

nivå, skillnader i värderingar, en historik av misstro gentemot varandra, aktörernas olika 

kunskaper och erfarenheter samt en misstro till resultatens framgång i förslag om lösningar 

(Gray 2004, 166). Det viktigaste antagandet i Gray’s ramverk är dock att när framing av 

identiteter, karaktärisering, konflikter och samarbeten är starkt skilda mellan aktörer, påverkar 

det möjligheterna att hitta en gemensam lösning på ett ytterst negativt sätt (Gray 2004, 166). 

Framing kan dock också användas som ett medel för att både initiera och uppmana till konflikter 

(Gray 2004, 167). Gray’s ramverk härstammar från Gray’s studie om naturresursförvaltning i 
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nationalparker i USA, varav Gray beskriver fyra centrala delar. Dessa är framing av konflikter, 

samarbeten, identiteter samt karaktärisering och kommer att presenteras nedan. 

Framing av konflikter 

Framingen av en konflikt kan variera mellan olika aktörer och kan fånga både individers och 

gruppers meningsskapande av själva konfliktsituationen och antas därmed vara socialt 

konstruerat (Gray 2004, 167). Olika frames av en konflikt påverkar definitionen av huruvida 

ett problem existerar eller ej, vilka åtgärder som anses lämpliga att ta till, uppfattningen om vad 

den egna rollen i konflikten är samt formar vår etiska ställning i konflikten (Gray 2004, 167). 

Vidare förknippas framing av konflikter med att det finns skillnader i framing av tvister rörande 

problemet i frågan samt att det skiljer sig i vad som anses viktigt och hur man reagerar och 

svarar på problem (Dewulf et al. 2009, s156). I konflikter anses även framing ha en inverkan 

på hur framförhandlade avtal formas, vilken kvalitet de har, samt hur lösningen eller bevarandet 

av dessa konflikter kan se ut (Dewulf et al. 2009, s156). Vidare påverkar framing av konflikter 

förloppet av institutionella förändringar (Dewulf et al. 2009, s 156). 

Framing av samarbeten 

Enligt Gray (2004) finns det två anledningar till varför aktörer frivilligt ingår i 

multiorganiserade samarbeten. Den första anledningen är att de involverade parterna upplever 

en gemensam målsättning och den andra en strävan efter att lösa konfliktens motstridigheter 

(Gray 2004, 168). Det är även viktigt att ha i beaktande vad konfliktens rötter är. Utgår en 

konflikt från en inställning och uppfattning om att de berörda aktörerna besitter gemensamma 

mål redan från början, rotas inte sällan konflikten i meningsskiljaktigheter om hur 

implementeringen för att lösa konflikten ska formas på ett sätt där samtliga parters agenda 

inkluderas (Gray 2004, 168). Dock om utgångspunkten är själva konflikten i sig uppmuntras 

de berörda aktörerna använda sig utav konceptet reframing med målet att försöka förstå andra 

parters perspektiv av frågan för att kunna nå framgångsrika försök till samarbeten (Gray 2004, 

168). Reframing används som en teknik för att finna gemensamma lösningar i tvister genom 

eliminering av hårt språkbruk genom att förmedla budskapet på ett alternativt sätt samt att ta 

hänsyn till byggstenarna i de sociala aspekterna i konflikter (Dewulf et al. 2009,156). Därmed 

kan reframing fungera som en del i försoningsprocesser samt vid försök till samarbeten. 

Schulman och Schweizer (2018, 157) visar på effekter av reframing, som att när 

representationen av en konflikt eller ett event förändras så leder det ofta till stora förändringar 
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i uppfattningen av fenomenet. Reframing är dock ofta en svår uppgift som förutsätter en neutral 

tredje parts hjälp (Gray 2004, 168).  

Framing av identiteter och karaktärisering 

Framing av identiteter porträtterar aktörers egna uppfattning om sin identitet kopplat till deras 

sociala grupptillhörighet (Gray 2004, 170). Gray (2004) argumenterar för att den sociala 

grupptillhörigheten spelar en central roll i formandet av individers identiteter, vilket speglas i 

hur individer uttrycker sin egna identitet (170). Karaktärisering speglar individers eller gruppers 

syn på andra, där fokus ofta ligger på konstruktionen och reproduktionen av negativa 

stereotyper (Gray 2004, 173). När dessa negativa stereotyper åberopas av någon av de berörda 

parterna i konflikten reproduceras dessa negativa stereotyper, vilka i sin tur leder till att framing 

av motparten fortlöper på en bana som bekräftar negativa uppfattningar (Gray 2004, 173-174). 

Därmed leder ofta negativ stereotypisering till en negativ spiral. Vidare kan negativa 

stereotyper kan vara trögrörliga och förbli oförändrade i åratal (Gray 2004, 174). 

Operationalisering 

I tabellen (tabell 1) nedanför operationaliseras det teoretiska ramverket där den grundläggande 

strukturen är baserad på Gray’s ramverk. Ramverket innefattar framing av identiteter, 

karaktärisering, konflikter samt samarbeten. Vidare kompletteras Gray’s ramverk med olika 

kategorier av frågor som är hämtat från det teoretiska ramverket om tidigare forskning kring 

postkolonialism, samer samt framing av urfolk i media. Operationaliseringen utvecklas genom 

att kategorisera nyckelord som de facto letas efter i texterna. Dock även om dessa teorier och 

kategorier kan hjälpa till att förklara och producera en djupare förståelse av ramverket, existerar 

det ingen teori som har alla svar (Svensson 2016, 209). 
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Tabell 1 

Fenomen Teman Frågor 

Framing av 

konflikten 

a) Uttryck för 

samers kamp om 

rätten till 

självbestämmande 

Hur beskrivs maktrelationer och maktstrukturer 

i samhället? 

Uppfattas konflikten på samma sätt av olika 

aktörer? 
 

b) En tvist i 

äganderätt 

Anses konflikten grundas i en tvist om 

äganderätt? 
 

Identiteter i 

konflikten 

Parter (och deras 

identiteter) enligt 

media 

Vilka parter skriver NSD fram? Vilka 

identiteter kopplas till parterna? Vilket ansvar 

ges olika parter? 

Parternas självbild 

 
 

På vilket sätt kopplas självbilden till 

grupptillhörigheten? 

Vilken agens framför parterna att de besitter? 

  
Vilka egenskaper tillskrivs självidentiteten? 

Är det individen eller gruppen som är i fokus? 

Framing av 

karaktärisering 

Bild av motparten Vilka attribut och egenskaper 

tillskrivs motparten? 

Är motparten på lokal eller nationell nivå? 
 

Reframing Försök till 

samarbeten 

Framställs några försök till samarbeten och i så 

fall på vilket sätt? 
 

 

Metod 
Inledningsvis vill jag börja med att belysa det faktum att jag är medveten om att forskning kring 

samer har ett mörkt förflutet och att det än idag råder bristande tillit till forskare inom det 

samiska samhället. Jag har försökt att inte reproducera stereotyper av samer och koloniala 
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förhållanden i denna studie. Jag är medveten om att denna typ av forskning som rör urfolk med 

fördel skulle kunna innefatta fokusgrupper och semi- eller ostrukturerade intervjuer med samer 

för att få en mer etiskt medveten forskning, som ej gör grundantaganden baserat på bristande 

kunskap om samisk identitet och det samiska samhället. Anna-Lill Ledman (2012, 14) belyser 

i sin avhandling “Att representera och representeras - Samiska kvinnor i svensk och samisk 

press 1966-2006” att dagens forskning primärt sker ur ett västerländskt perspektiv och att det 

finns ett behov av att bedriva en mer etiskt medveten forskning, där urfolks preferenser lyfts 

fram.  

Design 

Denna studie är en fallstudie av Girjasmålet. Studien syftar ej i första hand till att kunna säga 

något generellt om framing av konflikter rörande urfolk, utan fokuserar på att försöka förankra 

och studera mer djupgående med ett specifikt exempel på ett fall där medias framing av 

konflikter rörande urfolk förekommer.  På det sättet kan teorier om mediaframing knytas ihop 

med postkolonial teori samt forskning om urfolk. I studier som är designade som fallstudier 

läggs stor vikt på fallets relation till relevant teori (Toshkov 2018, 235). Vidare är motiveringen 

till att studera enbart Girjasmålet för att fallet har fått en stor medial uppmärksamhet. Svensson 

och Arhne (2015, 22) framför att en fördel med att studera ett fall är att forskaren således kan 

komma gå på djupet samt upprätthålla kontinuitet av viss grad i studien. Om dock flera fall 

hade studerats skulle generaliserbara resultat kunna vara möjliga. Till skillnad från fallstudier 

fallerar ofta experimentella studier samt studier med ett högt antal observationer att gå på djupet 

med sina individuella fall och belysa deras substantiva samt verklighetsförankrade betydelse 

(Toshkov 2018, 234). Detta är en kvalitativ studie med en konstruktivistisk grund. En fördel 

med att använda sig av en kvalitativ metod är att den ofta är mer flexibel i forskningsprocessen 

än vad exempelvis kvantitativa metoder är (Ahrne och Svensson 2016, 15). Vidare ämnar denna 

studie till att fånga komplexiteten i fenomenet, genom att studera olika perspektiv och motiv 

bland aktörerna i Girjasmålet och således skulle användandet av en kvalitativ metod kunna 

bidra med en mer nyanserad bild av samhället (Ahrne och Svensson 2016, 19). Reliabilitet och 

intersubjektivitet är något som kan bli problematisk i kvalitativ forskning av den här karaktären, 

där exempelvis texter ska analyseras, eftersom att det finns en risk för att olika forskare gör 

olika tolkningar av samma texter och därmed kommer fram till olika resultat (Bjered, Demker 

och Hinnfors 2018, 105). Ytterligare en svaghet med kvalitativ forskning är att den har fått 

kritik för låg generaliserbarhet (Ahrne och Svensson 2016, 26). Dock kan generaliserbarhet i 
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fallstudier med en kvalitativ ingång uppnås genom förankring till teorifältet (Toshkov 2018, 

235), vilket denna studie ämnar göra. 

Frame analys 

Frame analys är vald som både teori och metod i denna studie. Pincus och Ali (2016, 94) 

argumenterar att applicerandet av frame teori och analys har stor betydelse och potentiellt kan 

bidra till framtida forskning samt att det finns många frågor som skulle kunna dra nytta av 

denna inriktning. Framing är både ett enkelt och ett komplicerat koncept på samma gång, 

eftersom vissa aspekter av verkligheten lyfts fram medan andra element exkluderas (Pincus och 

Ali 2016, 84). En fördel med att studera framing i media är att det kan bidra med ett 

övergripande tillvägagångssätt att förstå trender i nyhetsrapporteringar samt oenigheten som 

kan råda kring diskurser (Yuksel-Pecen 2018, 208). Att studera framing i media har dock även 

kritiserats eftersom frameperspektiv fallerar att belysa den politiska samt ekonomiska 

kontexten på ett djupare plan (Yuksel-Pecen 2018, 208). 

  

Kartläggningen av kategorier av olika frames baseras på de fyra frames som Gray (2004) 

behandlar i sin studie om varför samarbeten misslyckas i naturresursförvaltning i USA. Dessa 

kategorier av framing är framing av konflikter, framing av samarbeten, framing av identiteter 

samt framing av karaktärisering. Konflikter om naturresursförvaltning är ofta sammanlänkade 

med konflikter rörande urfolks rättigheter till mark och vatten. Genom att studera samma 

kategorier av framing har en kartläggning av medias framställning av vilka de centrala parterna 

i konflikten är, porträtteringen av konflikten, försök till samarbeten samt de berörda aktörernas 

identiteter och karaktärisering genomförts, för att kunna framföra aktörernas representationer i 

underkategorier. 

  

Framing av konflikter kan ske på olika sätt och Gray (2004, 167) påpekar att aktörers, som till 

exempel medias, framing av konflikter har en direkt inverkan på processen kring konflikten 

samt vilket utfall konflikten får. Inledningsvis kommer analysen att försöka att identifiera vilka 

som utmålas som aktörer i målet i media. För att kunna nå en djupare förståelse för processen 

kring Girjasmålet kommer aktörers olika framing av konflikten att tematiskt kategoriseras. Den 

ena kategorin är att (1) Girjasmålet ses som ett uttryck för samers kamp för rätten till 

självbestämmande. Den andra kategorin är (2) Girjasmålet som en rättslig process om vem som 

besitter rätten att ställa mark och vatten inom Girjas renskötselområde till förfogande. Eftersom 

Girjasmålet är en pågående process ämnar inte denna studie till att kunna förklara något möjligt 
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utfall, utan fokus ligger istället på hur framing av konflikten påverkar processen och 

uppfattningen av problemet som kommer att ligga i fokus. Framing av samarbeten kommer att 

analyseras genom att kartlägga hur polariserad konflikten framställs vara samt försök till 

reframing. För att kunna kartlägga förekomsten av reframing kommer framställning av 

konflikten att jämföras tidskronologiskt för att se huruvida framställningarna förändras på ett 

sätt som får konflikten att framstå som mindre polariserad.  

 

Framing av identiteter och karaktärisering har två komponenter, dels hur identiteter och 

relationer skrivs fram i media och dels hur de berörda ser på sig själva och motparten. Det 

sistnämnda kommer att urskiljas dels genom de uttalanden som individer gör med intentionen 

att spegla vilka de är och dels genom deras egna kommunikationskanaler, som exempelvis olika 

partsmedia. Dessa uttalanden kan bland annat innefatta att individer hävdar sin egen agens eller 

genom attribut och egenskaper som individer tillskriver sin egna grupptillhörighet. I syftet att 

fånga samt analysera framing av karaktärisering i Girjasmålet har aktörers definition av andra 

grupper än sin egen, främst genom konstruktionen samt reproduktionen av stereotyper, antagits 

reflektera vilken syn aktörerna har på varandra.  

Urval och material 

Ingången till analysen är uppdelad i två delar. För att studera de delar av Gray´s ramverk som 

behandlar framing av konflikter och samarbeten kommer analysen inledningsvis att 

utkristallisera vilka aktörerna i konflikten är, hur media framställer dem samt beståndsdelarna 

i konflikten i Girjasmålet. Detta kommer att ske genom att artiklar ur lokal nyhetsmedia 

analyseras ur ett medieperspektiv. Med nyhetsmedia menas artiklar i mainstreammedia som 

ämnar att informera och uppdatera allmänheten om aktuella händelser. Nyhetsartiklar kan med 

fördel användas i textanalyser som behandlar den diskursiva meningen texten tillskriver den 

politiska kontexten (Vromen 2018, 249). Urvalet till nyhetsartiklarna inleddes med en 

artikelsökning i Mediearkivet (http://web.retriever-info.com) på sökordet “Girjasmålet” vilket 

resulterade i totalt 710 träffar. För att smalna av artikelsökningen begränsades resultatet till att 

enbart visa källor som både fanns online samt i tryckt form, eftersom sådana media når större 

målgrupper. Flest sådana artiklar fanns i Norrländska Socialdemokraten (NSD) (totalt 50 

stycken artiklar). NSD är den största lokaltidningen i området som geografiskt omfattar Girjas 

sameby. Sammantaget gjorde dessa faktorer att NSD valdes. Urvalet fortsatte genom att sortera 

bort alla artiklar som innehöll mindre än 400 ord samt artiklar som inte kategoriserats som 

nyheter, eftersom längre nyhetsartiklar önskades i hopp om att finna mer djupgående och 
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analytiskt innehåll. Detta innebär att de utvalda artiklarna ej är representativa, men de visar ett 

exempel på hur ett nyhetsmedia ”framar” konflikten när de går på djupet. Totalt fanns det 18 

stycken artiklar i NSD som hade ‘nyheter’ som kategori samt innehöll mer än 400 ord. Därefter 

kategoriserades artiklarna i en tidsram i linje med den juridiska processen i Girjasmålet, i syfte 

att kunna studera huruvida reframing förekommer i lokal media. Artiklar valdes ut från 2016 

precis när domen från tingsrätten hade kommit, dock innan någon av parterna hade hunnit 

överklaga till hovrätten. Totalt fanns det tre stycken nyhetsartiklar från NSD med mer är 400 

ord i mediearkivet från den tidsperioden där två av de tre artiklarna slumpmässigt valdes ut till 

analysen. Därefter söktes artiklar ut efter överklagan till hovrätten hade skickats in år 2017 

varav totalt fyra stycken nyhetsartiklar som innehöll mer än 400 ord existerade. Av dessa fyra 

artiklar från år 2017 valdes två stycken ut i ett slumpmässigt urval till analysen. Slutligen valdes 

nyhetsartiklar ut som var skrivna efter hovrättens dom i januari 2018. Fyra nyhetsartiklar från 

2018 bestående av mer än 400 ord framkom varav två stycken, genom slumpmässigt urval, 

valdes ut till analysen. Därmed innefattar analysen av NSD sammanlagt sex stycken artiklar, 

fördelat på två stycken från vardera av åren 2016, 2017 och 2018.  

 

Syftet med detta tidskronologiska urval var att undersöka om medias framing av konflikten 

förändras över tid samt för att kunna analysera huruvida media utför försök till reframing. 

Merparten av de djuplodande nyhetsartiklarna som rapporterar om Girjasmålet i NSD innefattar 

citat från olika parter i konflikten. Den första delen av analysen studerar samtliga typer av 

framar för att hitta vilka aktörer som skrivs fram, hur de framställs samt även hur själva 

konflikten framställs. Därmed ligger analysens första del som grund för att identifiera vilka de 

centrala aktörerna som studeras i analysens andra del är.  

 

För att kartlägga den del av Gray’s ramverk som består utav framing av identiteter och 

karaktärisering kommer den andra delen av analysen att kartlägga aktörernas preferenser, 

självidentifiering samt karaktärisering av konflikten genom analyser av respektive aktörs 

partsmedia. Dessa publikationer, som på något sätt företräder parterna i konflikten kring 

Girjasmålet, skiljer sig från lokala dagstidningar på flera olika plan. Partsmedia har bland annat 

en mer homogen publik än dagstidningar har samt erbjuder ett mer begränsat innehåll jämfört 

med dagstidningar. Vidare är exempelvis NSD en lokal dagstidning som riktar sig till läsare på 

lokal nivå, medan de partsmedier som kommer att analyseras i studiens andra del är på nationell 

nivå.  
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Analysen visade att de aktörer som skrivs fram som centrala i NSD är staten, samer samt jägare. 

I NSD framställs inte enbart Girjas sameby som en central part, utan andra samebyar runt om i 

Sverige samt representanter från Svenska Samernas Riksförbund (SSR) lyfts fram som berörda 

parter och därmed antas merdelen av samer på den svenska sidan av Sápmi ses som en central 

part i konflikten. Även jägare skrivs fram i majoriteten av de djuplodade nyhetsartiklarna i NSD 

som centrala aktörer, till exempel lyfter flera artiklar fram kritik från representanter från olika 

Jägareförbund mot Girjas sameby. Vidare handlar Girjasmålet om jakt- och fiskerättigheter, där 

den svenska lagstiftningen (3 § Rennäringsförordning (1993:384) ) gör jägare till en central 

motpart. NSD skriver även fram den svenska staten som en central aktör i Girjasmålet, dels 

som Girjas samebys motpart i domstolen, men även genom att NSD låter representanter för 

staten träda fram i artiklarna. Dock kommer den andra delen av analysen inte att behandla 

statens preferenser samt självbild eftersom att det blir för omfattande och tidskrävande för den 

här typen av studie. Den tidigare forskning som redovisades i teoridelen visar också att staten 

inte har en tydlig samepolitik.  

De medier som anses som partsmedier som företräder jägare samt samer och därmed ingår i 

den andra delen av analysen är tidskrifterna Svensk Jakt och Samefolket. Inledningsvis kommer 

artiklar i Svensk Jakt att analyseras. I den här delen av analysen föreligger inget krav på att de 

artiklar ur partsmedia som ska användas för att beskriva parterna självbild samt karaktärisering 

måste vara nyhetsartiklar, utan även andra former av artiklar, som exempelvis debattinlägg 

kommer att användas. Svensk Jakt är en tidskrift för medlemmar i Svenska Jägareförbundet 

och kommer därmed att användas för att belysa jägares självbild samt jägares karaktärisering 

av samer. Urvalet av artiklarna i Svensk Jakt baserades på en artikelsökning i Mediearkivet på 

sökordet “Girjasmålet”, där totalt 12 stycken artiklar återfanns, varav fem stycken artiklar var 

skrivna under år 2018. Eftersom inget tidskronologiskt perspektiv behövdes i analysens andra 

del valdes tre utav de fem senast skrivna artiklarna under 2018 i ett slumpmässigt urval till 

analysen. Anledningen till att sökordet “Girjasmålet” fick styra urvalet var på grund utav 

förhoppningen om att således kunna fånga framing av karaktäriseringen av jägarnas motpart 

där teman som berör ämnet om konflikten i Girjasmålet återfinns i tidningen. Tidskriften 

Samefolket är den enda samiska tidskriften som har målgruppen vuxna samer på den svenska 

sidan av Sápmi och således kommer tidskriften Samefolket att användas för att belägga 

samernas självbild samt karaktäriseringen av samernas motpart i Girjasmålet. Urvalet till 

artiklarna i Samefolket baserades i ett första steg på vilket språk artiklarna var skrivna på. 

Samefolket blandar samiskt och svenskt språk i sina tidskrifter och i den här studien kommer 
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enbart artiklar som är skrivna på svenska att analyseras för att undvika misstolkningar i 

analysen. Samefolket finns inte i mediearkivet vilket leder till att artikelsökningen blir mer 

tidskrävande och svårtillgänglig. För att underlätta urvalsprocessen valdes de två första 

tidskrifterna, nummer ett och nummer två, av Samefolket som var skrivna under början av år 

2018 på grund utav att den senaste domen i Girjasmålet under samma tidsperiod hade fällts. 

Därmed var förhoppningen om att Girjasmålet skulle återfinnas som tema i artiklarna från de 

tidningar som tidsmässigt var skrivna närmast domen, för att således kunna fånga 

karaktäriseringen av samernas motpart i konflikten. Ur dessa två tidningar fanns det totalt fem 

stycken artiklar som berörde Girjasmålet, varav de tre (svenskspråkiga) längsta samt mest 

djuplodande artiklarna valdes ut i ett slumpmässigt urval. Samefolket finns enbart i tryckt form 

men Svensk Jakt finns både i tryckt och elektronisk form.  

Uppsatsens material består således av skriftliga texter i artiklar från tre olika tidningar. Valet 

att studera texter baseras på Boréus (2016, 157) argument att ”texter påverkar samhället”. 

Vidare bidrar texter till uppfattningen av samhället och synen på hur samhället borde vara samt 

relationen mellan olika grupper. Ytterligare en motivering till att studera texter är texternas 

kommunikativa aspekter: texter uttrycker budskap från den som producerar texten till den som 

läser texten (Boréus 2016, 157-158). Valet av material formar och begränsar analysen 

(Svensson och Ahrne 2015, 23). Vidare är det inte alla målgrupper som läser de utvalda 

tidningarna, där exempelvis ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och geografisk placering kan 

vara faktorer som utesluter stora grupper av individer. 

Resultat: Girjasmålet 

Historisk bakgrund 

Den historiska kontexten av tvisten i Girjasmålet är viktig att kartlägga för att kunna förstå 

dagens komplexa situation. Den svenska statens kolonialiseringsprocess gentemot samer 

inleddes under 1600- och 1700-talet, där bland annat marken på den svenska sidan av Sápmi 

ansågs outnyttjad och drivkraften var därmed att få svensk kontroll över områdena. Samebyar 

har sedan länge hävdat sina jakt och fiskerättigheter, dock har den svenska staten på 1980-talet 

fastställt att det är staten som är den rättfärdiga markägaren på den svenska sidan av Sápmi och 

därmed besitter suveränitet över samerna i rätten till jakt och fiske (Brännström 2018, 25, 27). 

Samers kamp om rättigheter över jakt och fiske fortsatte därmed. Sammanlagt 39 samebyar 

riktade sig år 1995 till Europarådets konvention för mänskliga rättigheter (EKMR) och 
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framförde talan om att Sveriges lagar rörande småviltsjakt och fiske var en kränkning av samers 

mänskliga rättigheter (Brännström 2018, 32). Att specifikt lagstiftningen kring småviltsjakt och 

fiske har stått, samt står, i fokus är ingen slump. Tidigare forskning visar på att just samernas 

bristande rätt till småviltsjakt och fiske anses vara det mest slående exemplet på den svenska 

statens försummelse av internationella bestämmelser om urfolks rättigheter (Mörkenstam och 

Lantto 2008, 40-41). Icke desto mindre ansåg EKMR dock att samebyarna inte rättsligt hade 

bestridit frågan tillräckligt i Sverige för att kunna pröva frågan i internationell domstol och 

EKMR påpekade vidare att talan kunde väckas av samebyarna i svenska domstolar (Brännström 

2018, 32). 

Domstolsprocessen 

Än idag förekommer det fortfarande att samer blir marginaliserade i beslutsfattande processer 

(Mörkenstam och Lantto, 2008, 40). Denna motstridighet har lett till svårigheter kring att fatta 

politiska beslut om upplåtelsen över jakt och fiske, vilket har resulterat i att samernas 

representanter har tagit till rättsliga åtgärder i form utav en stämningsansökan mot den svenska 

staten i syfte att pröva de samiska jakt- och fiskerättigheterna (Brännström 2018, 25). Denna 

stämningsansökan skickades in till Gällivare tingsrätt år 2009 och var början till det idag 

pågående och omtalade Girjasmålet. I tingsrätten 2016 vann samebyn och fick ensamrätt till 

småviltsjakt och fiske inom samebyns renskötselområde. Staten överklagade domen till 

hovrätten som i januari 2018 dömde att samebyn anses ha bättre rätt till jakt och fiske inom 

samebyns renskötselområde, men att samebyn inte besitter ensamrätt (Nilsson, Haupt och 

Persson, 2018). Hovrättens svårbedömda dom har under 2018 överklagats och ska därmed 

prövas i Högsta domstolen. 

Medias framing av Girjasmålet   

I syfte att kartlägga ett exempel på lokalmedias framing av konflikten används nyhetsartiklar 

från tidningen NSD. I det här fallet kommer konflikten att sönderdelas för att utforska vilka 

aktörerna i konflikten är samt vad konflikten handlar om enligt medias framing av Girjasmålet. 

Vidare kommer analysen att undersöka hur polariserad konflikten framställs vara i media samt 

huruvida försök till reframing utförs för att skapa en djupare förståelse för hur möjligheterna 

till samarbeten ser ut.  
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I februari 2016 vann Girjas sameby målet i tingsrätten i Gällivare, vilket resulterade i många 

skriverier i media. Två dagar efter att domen meddelats år 2016 skrivs i en artikel i NSD med 

rubriken “Byarna avvaktar rättsläget” (2016) fram hur några av samebyarna i Norrbotten 

resonerar efter att domen i Girjasmålet föll till Girjas samebys fördel. NSD skriver: 

 

“De flesta samebyarna i Norrbotten har inga planer i dagsläget på att driva en egen 

process mot staten. Det visar en rundringning som NSD gjort efter att domen föll i 

Girjasmålet. “– Vi är då inte i startgroparna att driva någon process utan vi avvaktar och 

ser vart det här tar vägen först. Jag hoppas att domen blir prejudicerande så samebyarna 

slipper ta ställning till om de ska driva ett eget mål”, säger Jakob Nygård, ordförande i 

Sirges sameby. Samma inställning har Kjell Åke Pittsa, ordförande i Unna tjerusj 

sameby, och Per-Anders Nutti, ordförande i Saarivuoma sameby. (Vikström, 2016)” 

 

I den här artikeln framhäver NSD att Girjasmålet inte enbart berör medlemmarna i Girjas 

sameby utan att Girjasmålet berör merdelen av samebyarna i Norrbotten på den svenska sidan 

av Sápmi.  NSD citerar enbart representanter från olika samebyar i Norrbotten i denna artikel. 

I ett citat av Kjell Åke Pittsa, som är ordförande i Unna tjerusj sameby, framgår att även SSR 

är inblandade i Girjasmålet: “Vi anser att vi redan är involverade eftersom Girjasmålet delvis 

drivs av Svenska samernas riksförbund[...]” (Vikström 2016). NSD pekar dock samtidigt på 

motstridigheter bland samebyordförandena gällande hur allmängiltig Girjasdomen är. Anita 

Juntti, ordförande i Vittangi sameby, intervjuas och menar att skogssamer ej berörs i lika stor 

utsträckning som exempelvis renskötande samer gör av domen i Girjasmålet (Vikström 2016). 

I samma artikel lyfter NSD fram Junttis perspektiv genom att skriva i artikeln att 

“Skogssamebyarna är inte direkt berörda av domen” samt citera Juntti om hennes tankar kring 

vad domen i Girjasmålet kan komma att innebära för Vittangi sameby: ”Nej vad jag förstår så 

innebär det ingenting för oss. Vi har heller inte talat mycket om det här” (Viktström 2016).  

Förutom när Juntti skrivs fram i NSD framas de resterande nämnda samebyarna i Norrbotten 

samt SSR som en central aktörsgrupp. Vidare pekas både staten och jägareförbundet utav 

representanterna för de samebyarna i Norrbotten som citeras i artikeln som samernas motpart i 

målet. Bland annat Lars Jon Allas, som är juridisk expert i Talma sameby, citeras i artikeln: 

“[...]Bollen ligger hos staten nu och jag tycker den borde ta konsekvenserna av domen och 

ändra lagen. Samebyarna ska inte behöva gå till domstol var för sig” (Vikström 2016). Vidare 

skriver NSD att “Allas har reagerat på uttalanden från jägarkretsar, bland annat Svenska 
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jägareförbundet” (Vikström 2016), där NSD därmed målar fram jägareförbundet som en av 

parterna i konflikten. 

 

Två veckor efter att artikeln ”Byarna avvaktar rättsläget” (Vikström, 2016) skrevs publicerar 

NSD artikeln “De går ihop mot Girjasdomen” (Rosengren, 2016). I artikeln väljer NSD att 

framföra åsikter rörande domstolsmålet från tre olika lokala jaktföreningar, samt en 

skoterförening, i Kiruna vilka hade skickat in en skriftlig uppmaning om att domen borde 

överklagas till hovrätten: 

  

”Den historiska domen väckte starka reaktioner på många håll. Kirunas- jakt och 

fiskeförening var ute samma dag och deklarerade att de tänkte protestera mot domen 

genom en skrivelse. Nu har den skickats in till Justitiekanslern, som har att ta ställning 

till hur staten ska gå vidare. –Det visar att vi är många, det är inte bara vi som förening 

som tycker så här. Det blir 5000 medlemmar om man räknar in alla fyra föreningar, 

säger Kurt Edin. De skriver att staten ska vara den självklara förvaltaren av jakt- och 

fiskerättigheter på statens mark och att en statlig förvaltning innebär en trygghet för 

medlemmarna och övrig lokalbefolkning. [...] -Skälet till att vi vill att domen ska 

överklagas är att det ska inte finnas någon etnisk grupp som bestämmer över andra. Alla 

människor, oavsett etnicitet, ska ha samma skyldigheter och rättigheter”, säger 

Johansson” (Rosengren, 2016). 

 

I den här nyhetsartikeln lyfts kritik mot Girjas samebys vinst i tingsrätten fram, genom att de 

lokala föreningarnas skriftliga uppmaning till överklagan återberättas i NSD. Vidare har NSD 

valt att intervjua och lyfta fram citat från en medlem i en av föreningarna i Kiruna. I slutet av 

artikeln finns ett kort motcitat av Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) förbundsjurist Jenny 

Wik-Karlsson som ifrågasätter vad de lokala jaktföreningarna egentligen kritiserar: “Den 

samiska rätten finns redan i dag, är det den man kritiserar?” (Rosengren 2016). Domen i 

Girjasmålet hade vid den här tidpunkten två veckor tidigare dömt Girjas sameby som den 

rättfärdigade ägaren av marken samt förvaltaren av jakt- och fiskerättigheterna inom samebyns 

renskötselområde. Samtidigt kastar NSD majoriteten av ljuset i den här artikeln på de lokala 

jaktföreningar i Kiruna som hävdar det motsatta, alltså att staten är den rättfärdiga markägaren 

och förvaltaren, och således framstår framing av konflikten i media som starkt polariserad. I 

den här artikeln syns framför allt dessa fyra föreningars åsikter om att det är för hela 

lokalbefolkningens bästa om staten ställer småviltsjakt och fiske till förfogande. Pietikäinen 
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(2003, 584) argumenterar dock att den statliga kontrollen är en del av hierarkiska maktspel om 

markrättigheter där samer undermineras. Samer tillskrivs en underlägsen ställning av 

jaktföreningarna som citeras i NSD där medlemmarna i Girjas sameby beskrivs som “någon 

etnisk grupp” (NSD 2016) istället för ett urfolk, vilket enligt Johansons (2008) forskning får 

betydande negativa konsekvenser för samernas ställning. Framing av samarbeten misslyckas 

här genom att inga försök till reframing framförs och kompromisser verkar inte vara ett 

alternativ.  Konflikten framställs i artikeln som dramatisk och nästintill provocerande, när 

exempelvis ordval som ”heligt förbannade” användes i artikeln för att beskriva 

föreningsmedlemmarnas reaktion till domsbeslutet (NSD 2016). Vidare bidrar artikelns rubrik 

”De går ihop mot Girjasdomen” (NSD 2016) till en dramatisk effekt, vilket kan ses som ett 

uttryck för Pincus och Ali’s teori (2016, 85) om att media ger bränsle till konflikter i syfte att 

sälja mer. Även Ledman (2012, 225) hävdar att medias dramatisering resulterar i att 

polarisering förstärks. Eftersom att förbundsjuristen för SSR citeras framkommer att det inte 

enbart är medlemmarna i Girjas sameby, utan att det även är samer utanför Girjas sameby som 

är aktörer i konflikten. Vidare nämns staten i artikeln, dock framställs lokala jägare som aktörer 

på samernas motsatta sida i konflikten. Dock skulle den här artikeln kunna syfta till att enbart 

lyfta fram att det finns motsättningar till domen i Girjasmålet utan att media själv lägger en 

värdering eller medvetet framar konflikten på ett vinklat sätt. 

 

I samband med att Girjasmålets förhandlingar fortskred i hovrätten under 2017 riktas allt mer 

uppmärksamhet mot statens ombud, Hans Forsell, som har fått kritik på bred front för sitt 

användande av ordet ’lappar’ i förhandlingarna i domstolen av bland annat 59 forskare i en 

debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter (Lundqvist 2017). I NSD (2017) ifrågasätts 

Forsells användande av benämningen ‘lappar’ på den samiska befolkningen: 

  

”Advokat Forsell sade att det i den här processen är svårt att inte benämna samerna som 

lappar när man pratar om saker från förr, flera hundra år sedan. Statens ombud försökte 

förklara. Han lyckades sisådär - många samer på åhörarplats höjde på ögonbrynen. -

Lappar eller samer är i praktiken samma sak, historiskt sett. I det här målet talar vi 

endast om samer, inget annat, sade Girjas samebys försvarare, advokat Peter Danowsky. 

Advokaten var förvånad över åklagarnas försök till förklaring. Även rättens ordförande, 

hovrättspresidenten Margareta Bergström, hade synpunkter på ombudets 

inledning. Justitiekanslern Anna Skarhed förklarade: - Vad staten menar är att det i 

processen, när vi pratar om saker som har hänt för länge sedan och då det i äldre texter 
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pratas om lappar, så måste vi använda den rätta benämningen, säger Anna 

Skarhed.  (Lundqvist, 2017).” 

  

I den här artikeln lyfter NSD kritik mot Forsell och hans användande av ordet ’lappar’ i 

domstolsförhandlingarna. Artikelns rubrik är “Ordstrid har nått hovrätten” (Lundqvist 2017) 

och artikeln inleds med ordet “KRITIK” (Lundqvist 2017) skrivet i stora bokstäver, vilket kan 

ses som ett uttryck för att NSD framställer Forsells språkbruk som olämpligt samt att tidningen 

tar avstånd från att begreppet ‘lappar’ används istället för ‘samer’. Enligt Ledmans (2012, 225) 

forskning har media en central roll i att definiera beståndsdelarna i samernas representation och 

när NSD väljer att kritisera uttryck som ‘lappar’ som tidigare forskning påvisar härstamma ur 

tidigare för givet tagna normer om samer som en underlägsen ras, anser jag att media gör försök 

till att stärka samers ställning, genom att förkasta den negativa stereotypiseringen av samer som 

tidningen hävdar drivs av Forsell. Historiska koloniala uttryck som ’lappar’ resulterar i 

reproduktionen av diskriminering mot samer, vilket enligt Mörkenstam och Lanttos (2008, 40) 

forskning påvisar leder till negativa effekter för samernas ställning i beslutsfattande processer. 

Å ena sidan kan det argumenteras att inga försök till samarbeten framförs i den här artikeln, 

eftersom att media porträtterar att det råder motsättningar parterna emellan i konflikten. Enligt 

Grays grundantaganden är problematiken med att gagna samarbeten bland annat på grund utav 

att det föreligger skillnader i värderingar mellan parterna, att det förekommer en historik av 

misstro gentemot varandra samt att parterna har starkt skilda erfarenheter (Gray 2004, 166). Å 

andra sidan kan försök till reframing argumenteras återfinnas i artikeln genom att den negativa 

stereotypiseringen av samer ifrågasätts i media och att fokus därmed istället ligger på att lyfta 

fram den kritik som finns mot den svenska statens historiska syn på samer samt de attribut som 

tidigare har tillskrivits samer, som samer idag anser vara diskriminerande och kränkande av 

deras mänskliga rättigheter som urfolk.  

  

I en artikel i NSD från 2017 med rubriken “Vem ska ha makten över markerna” (Dahlgren, 

2017) beskriver NSD vad konflikten i Girjasmålet, enligt tidningens mening, handlar om: 

 

“Vid förhandlingarna i Gällivare Tingsrätt blev det tydligt hur komplicerad och snårig 

sakfrågan är […] Sedan många år utövar staten i praktiken rättigheter till jakten och 

fisket i fjällvärlden. Samtidigt anger rennäringslagen att det är samerna som äger rätten 

till jakt och fiske i fjällen. Det är den här juridiska tvetydigheten som är grunden till 

samebyns stämning mot staten. Staten hävdar sin rätt som fastighetsägare över marken 
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och att staten i egenskap av fastighetsägare därför har jakt och fiskerätt på området” 

(Dahlgren, 2017). 

 

Här målar NSD fram samerna och staten som centrala aktörer i konflikten. NSD belyser de 

oklara juridiska aspekterna som en essentiell del av uppkomsten till konflikten. Enligt 

Johansons (2008, 59) teori om synen på makt som en grundpelare i relationen mellan stater och 

etniska grupper, kan NSDs definiering av konflikten som ett juridiskt oklart läge om vem av 

parterna som egentligen har mer rätt än den andra, ses som ett uttryck för en utmaning av den 

form av hierarkisering mellan staten och samer som enligt Johansson (2008) föreligger, 

eftersom att staten ej antas vara den självklara markägaren av NSD. Dock argumenterar 

Johansson (2008, 61) i sin forskning att idéer samt lagar om ägande av mark, som exempelvis 

i den här artikeln framställs vara det centrala temat, kolliderar med den samiska synen på 

ägande och gränsdragning av land. I artikeln citeras både en representant från Girjas sameby, 

Matti Berg, samt Justitiekanslern Anna Skarhed om deras tankar inför de dåvarande kommande 

förhandlingarna i hovrätten. Matti Berg menar att “Förändringarnas vindar blåser vad gäller 

synen på urfolk och mänskliga rättigheter. Vi skulle aldrig ha behövt hamna i domstol från 

första början (Dahlgren 2017)”. Vidare citeras Matti Berg i artikeln: “Jag blev kränkt när staten 

inledde med sin strategi. Från den stunden blev Girjas-målet politiskt laddat” (Dahlgren 2017). 

Framing av konflikten konstrueras till viss del som samers kamp om rätt till självbestämmande 

genom att NSD väljer att publicera ett flertal citat från Matti Berg i artikeln. Att konflikten 

framas genom att utrymme ges till företrädare för samerna kan ses som ett uttryck för 

Mörkenstam och Lanttos (2008, 41) forskning om att en plattform behövs där samer kan få sina 

åsikter hörda, för att möjliggöra utrymme att agera i linje med internationella rättigheter rörande 

urfolk. Dock behöver det inte innebära att tidningen framhåller det samiska perspektivet 

eftersom att fördelningen av antal citat som publiceras i artikeln är jämn mellan Justitiekanslern 

Anna Skarhed och Matti Berg, som båda citeras tre gånger och därmed får staten lika mycket 

utrymme i artikeln som samerna. Ett exempel på citat som NSD väljer att framföra i artikeln av 

Anna Skarhed är bland annat: “Från statens håll har aldrig ambitionen varit att kränka” 

(Dahlgren, 2017). Genom att belysa den kränkning som samer upplever erkänns samtidigt att 

kränkning mot samer har förekommit. Denna typ av erkännande och omformulering av ett 

budskap är enligt Dewulf et al (2009, 156) teori en reframing-teknik som används för att finna 

gemensamma lösningar i en konflikt genom att parter exempelvis förmedlar sitt budskap på ett 

annat sätt än tidigare. Vidare citeras Anna Skarhed: “– Vi vill pröva det här ända upp till högsta 

instans om det är nödvändigt. Det är en oerhört principiellt viktig fråga som behöver fastställas” 
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(Dahlgren, 2017). Direkt efter Skarheds citat skriver NSD (2017) “Där är parterna överens”, 

vilket enligt Gray’s (2004) ramverk om samarbeten skulle kunna tolkas som ett försök av NSD 

till reframing av konflikten, genom att belysa att båda parterna anser att frågan är viktig samt 

vill få rättsläget klarlagt.  

 

Samma dag under år 2018 som domen i Girjasmålet skulle släppas från hovrätten spekulerar 

NSD om huruvida domen kan komma gå vidare till högsta domstolen. Artikeln har rubriken 

“Dom faller i Girjasmålet - kan gå vidare till HD” (Lundqvist 2018): 

 

“Staten, genom Justitiekanslern Anna Skarhed har anlitat advokaterna Hans Forsell och 

Jonas Löttiger som ombud medan advokat Peter Danowsky representerat Girjas 

Sameby. Under båda förhandlingarna har ett digert processmaterial legat till grund för 

bedömning. Bara domen från Gällivare tingsrätt var på 260 sidor, varav 70 av dessa 

ägnas åt att förklara domskälen […] Det finns cirka 50 samebyar i Sverige som 

säkerligen är intresserad av dagens dom som är viktig av principiell karaktär. För att 

kunna göra samma resa som Girjas sameby har gjort krävs en diger historisk bakgrund 

varför det inte alls är säkerställt att alla samebyar per automatik får rätten till 

förvaltningen av fiske och småviltsjakt - om nu Girjas sameby får framgång i hovrätten” 

(Lundqvist 2018).  

 

I den här artikeln framhäver NSD att konflikten i Girjasmålet inte enbart berör de samer som 

är medlemmar i Girjas sameby utan att konflikten berör “[...] cirka 50 samebyar i Sverige” 

(Lundqvist 2018). Således målas samer upp av NSD som en central part i Girjasmålet. Vidare 

nämner NSD staten som samernas motpart genom att presentera specifika representanter av 

staten: “Staten, genom Justitiekanslern Anna Skarhed har anlitat advokaterna Hans Forsell och 

Jonas Löttiger som ombud” (Lundqvist 2018). Eftersom att NSD framar de aktuella parterna i 

konflikten i denna artikeln som medlemmarna av samtliga samebyar på den svenska sidan av 

Sápmi och staten, ställs staten i den här artikeln som motpart till inte enbart Girjas sameby, utan 

som motpart till samtliga samebyar i Sverige. Framing av konflikten föreligger genom NSD 

framhäver att Girjasmålet inte är en enkel fråga genom att NSD skriver fram att ett ”digert 

processmaterial” (Lundqvist, 2018) grundar domen. 
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I en nyhetsartikel som publicerades i NSD med rubriken “Namngivning är en form av makt” 

(Magnusson, 2018), från år 2018, någon månad efter att hovrätten meddelat sin dom i 

Girjasmålet, skriver NSD: 

 

“Det var inte bara rätt till land och vatten som behandlades under 

Girjasrättegången. Trots upprepade protester från det samiska samhället och 

själva hovrättspresidenten mot användningen av begreppet ”lapp” fortsatte statens 

företrädare och även samernas advokat att använda ordet som många uppfattar 

som direkt kränkande. Detta rönte kritik på bred front.”(Magnusson, 2018). 

 

NSD (2018) lyfter i den här artikeln fram kritik mot de diskurser och begrepp som tidigare 

forskning av bland annat Reimerson (2016) argumenterar bidrar till att koloniala förhållanden 

legitimeras. Vidare skriver NSD-journalisten i artikeln: “Att namnge något är att forma hur det 

uppfattas och när ett folk inte har möjligheten att kontrollera hur de beskrivs uppstår en 

maktskillnad mellan minoriteten och majoriteten” (Magnusson, 2018). Det tema där samers rätt 

till självbestämmande av den egna identiteten lyfts fram och framställs av NSD i den här 

artikeln faller i linje med Johansons (2008), Mörkenstam och Lanttos (2008) forskning som 

belyser vikten av att folkgrupper får makten att definiera sig själva, och att ett maktskifte 

således bör ske från den svenska staten till samer när det kommer till att definiera den samiska 

befolkningen. Konflikten målas upp i NSD som en del av något större än enbart en fråga om 

markrättigheter utan att Girjasmålet även är en fråga om maktrelationen mellan staten som 

majoritet och samerna som minoritet. Vidare skulle den här artikeln kunna vara ett uttryck för 

att journalisters kunskap om problem för den samiska befolkningen har ökat sedan Ledmans 

avhandling 2012, som menar på att journalister ofta förekommande har bristande kunskap om 

problem för den samiska befolkningen. Det här kan tyda på en förändring i den allmänna 

kunskapen och syn på urfolks mänskliga rättigheter. Eftersom att NSD väljer att frama 

konflikten på detta sätt skulle det eventuellt kunna ses som ett uttryck för att media går mot en 

trend där samer tillskrivs en högre ställning som urfolk idag än vad de historiskt sett har 

tillskrivits. 

Parternas preferenser, självidentifiering samt karaktärisering 

I syfte att kartlägga de beståndsdelarna av Gray’s ramverk som består utav framing av 

identiteter samt karaktärisering kommer analysens andra del att behandla de aktörer som 

framkom som centrala i den första delen av analysen av nyhetsartiklar som publicerats i NSD 
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genom att utkristallisera aktörernas självbild samt bild av motparten, för att således undersöka 

huruvida bilden av aktörerna i media överensstämmer med aktörernas egna. Enligt Gray’s 

(2004, 170) teori om hur framing av självbild samt karaktärisering kan studeras, betonas vikten 

av att studera det parterna uttrycker om sig själva samt andra och således kommer denna del av 

analysen att, istället fört att studera artiklar i NSD, att analysera material från partmedia med 

syftet att kunna säga något om parternas självbild och karaktärisering. De mest omtalade 

centrala parterna i Girjasmålet som NSD skriver fram är samer, jägare samt staten. De 

partsmedia som kommer att studeras är därmed tidskriften Samefolket och Jägareförbundets 

medlemstidning Svensk Jakt. Staten skrivs också fram i NSD som en central part i konflikten, 

genom att till exempel låta Justitiekanslern och statens försvarsadvokat komma till tals. Inget 

ytterligare material än dessa citat kommer dock att användas för att beskriva statens självbild 

eftersom det är för komplext (se diskussionen i metoddelen, s 15). Identiteter är dock komplexa 

att studera och de identiteter som skrivits fram i NSD samt i partsmedia kan vara förenklade, 

vilket kan leda till att en icke korrekt och allt för generell bild av parterna målas fram i media.  

 

I en debattartikel i Svensk Jakt skriven av ordförandena för Jägareförbundet i Västerbotten, 

Norrbotten och Mittnorrland, med rubriken “Att skilja på sak och person” (Samuelsson, 

Abramsson och Fahlander, 2018), kritiseras ett radioinslag från Sameradion och SVT Sápmi 

som handlar om överflygningar som jägareförbundet i Norrbotten har genomfört över Girjas 

sameby (2018): 

  

“Först och främst är det anmärkningsvärt att företrädare för en sameby angriper en 

enskild person i Jägareförbundet och ifrågasätter dennes ”trovärdighet” i sin 

yrkesprofession. Yrkesutövningen har inget med sakfrågan att göra. Vi kan tyvärr bara 

tolka det som att förmågan att skilja på sak och person är bristfällig och i värsta fall att 

man på det här sättet försöker kväva debatten om sakfrågan. Svenska Jägareförbundets 

många olika företrädare är helt vanliga medborgare som valt att engagera sig ideellt i 

en förening. Att duktiga och engagerade personer söker sig till förbundet är vi givetvis 

stolta och glada över. Deras engagemang och kunskap är en viktig resurs för den 

folkrörelse som förbundet är” (Samuelsson, Abramsson och Fahlander, 2018). 

  

I den här debattartikeln i Svensk Jakt beskrivs jägareförbundets självbild med attribut som 

engagerade, duktiga och kompetenta. Således framstår jägarna besitta agens att själva påverka 

sin nutida situation. Citatet ovan inleds med underrubriken “Vanliga medborgare” 
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(Samuelsson, Abramsson och Fahlander, 2018) och fortlöper med att syfta till medlemmar av 

svenska jägareförbundet, vilket ger intrycket av att jägareförbundet anser sig själva vara 

”vanliga medborgare” och därmed verka representativt för deras föreställning av vad som är en 

vanlig medborgare och inte. Vidare reflekterar jägareförbundets sin självbild som en betydande 

politisk rörelse genom att använda attribut som ’folkrörelse’ för att beskriva självbilden, där 

stor vikt läggs vid grupptillhörigheten som en del av identiteten. Detta faller i linje med Grays 

(2004, 170) teori att framing av identiteter tas i uttryck genom att aktörer identifierar sin 

självbild i förhållande till en specifik grupptillhörighet.  Själva debatten grundas på en incidens 

som inträffade på lokal nivå i Girjas sameby, där Svensk Jakt skriver: “Debatten som 

uppkommit efter Jägareförbundets Norrbottens överflygning av det för småviltjakt avlysta 

området inom Girjas sameby är märklig ur flera perspektiv” (Samuelsson, Abramsson och 

Fahlander, 2018). Enligt Gray’s (2004) teori om framing av karaktärisering förekommer i det 

här artikeln karaktäriseringen av ett ‘vi och dem’ genom att de tre ordförandena från de olika 

jägareförbunden benämner sig själva i detta sammanhang som “helt vanliga medborgare” 

gentemot motparten som beskrivs som ”företrädare för en sameby” (Samuelsson, Abramsson 

och Fahlander, 2018). 

  

I en artikel i Svensk Jakt (2018) som behandlar ämnet om ett ‘rewilding’, vilket är ett projekt 

om naturturism som stöttas och delvis drivs av Girjas sameby, skrivs det i tidskriften: 

  

”Samtidigt som acceptansen för jakt är rekordstor i Sverige, växer tankar om det 

motsatta. Att vi ska låta naturen vara i fred och få sköta sig själv. Människan ska 

bara besöka den som turist och betrakta naturens överflöd. Inte skörda av det. […] 

Rörelsen vill att naturen ska vara ursprunglig och orörd, trots det förutsätter 

rewilding mänsklig inblandning. Samtidigt som man vill låta naturen sköta sig 

själv, vill man återintroducera arter som vildhäst, visent och andra gräsätare. Att 

leva i och av naturen är inte aktuellt, förutom som turistguide och andra jobb 

kopplade till naturturismen, enligt rewildingrörelsen. En utopi i Sverige? Inte alls. 

Rewilding Lapland – Sveriges första rewildingområde – är en realitet sedan ett 

par år. Vad händer då där, hur ska Lappland kunna bli vildare än det redan är? 

[…] Inledningsvis fokuserar Rewilding Lapland på följande 

aktiviteter: Tillsammans med Girjas och Udtja samebyar skapa ett samarbete 

kring renens årstidsvandringar, skyddet av kritiska områden (framför allt 
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vinterbetesland) samt möjliggöra för besökare att uppleva natur och samisk 

kultur” (Gadolin, 2018). 

  

I denna artikel, med rubriken “Med naturen som religion” (Gadolin, 2018) kritiseras rewilding-

projektet genom att bland annat benämna det som “jaktfientligt” (Gadolin, 2018). Vidare lyfts 

citat av forskaren Carl-Gustaf Tuhlin, SLU, där Tuhlin argumenterar att “Min syn skiljer sig 

från rewildingrörelsen som bara vill titta på djuren” (Gadolin, 2018). Således verkar 

jägareförbundet motsätta sig rewilding genom att framställa det som att risken finns för att 

förbud mot fri jakt verkställs i samband med projektet samt att det därmed kan komma att 

innebära att jägarna ska låta naturen vara helt och hållet, vilket enligt debattartikeln motsätter 

sig jägarnas självbild som aktiva i naturens kretslopp som grundas på idén om att jakt är 

naturligt och ger “ett moraliskt övertag” (Gadolin, 2018). Genom att de som stöttar 

rewildingrörelsen, därav bland annat olika samebyar, beskrivs ha “naturen som religion” i 

denna artikel i Svensk Jakt (2018) konstrueras framing av karaktärisering av samer genom att 

måla upp en bild av samer som naturfolk som bor i ‘den orörda’ vildmarken genom att begrepp 

som “ursprunglig och orörd” (Gadolin, 2018) används för att beskriva det geografiska området 

som projektet skulle kunna komma att omfatta, därav bland annat Girjas samebys 

renskötselområde. Att frama samer som naturfolk som bor i vildmarken är enligt Reimersons 

(2015, 17-18) forskning ett exempel på den ofta förekommande stereotypisering av urfolk som 

mer primitiva och sammanlänkade med naturen samt att den mark som under lång tid har 

befolkats av urfolk ofta anses vara vildmark och att detta bland annat kan få negativa 

ekonomiska och sociala konsekvenser för urfolk. Vidare sammanfaller jägarnas syn på 

vildmark med den kritik som Johanson (2008, 61) belyser i sin forskning att den kolliderar med 

urfolks syn på mark och ägande som inte faller in i de privatiserings normer som är konstruerat 

av den liberala diskursen kring ägande. 

  

I ett opinionsinlägg i Svensk Jakt med rubriken “Krav på ensamrätt omöjliggör dialog” 

kritiserar Mikael Samuelsson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, SSRs stöttning i den 

rättsliga processen rörande Girjasmålet, med att bland annat varna för vad exempelvis förbud 

mot jakt kan medföra: 

 

”Illegal jakt ska motverkas. Forskningen (Henrik Andrén, SLU) ser ett samband mellan 

rennäring, begränsad tillgänglighet för allmänheten och illegal dödlighet på rovdjur. 

Vad gör rennäringen för att minska illegal jakt på våra stora rovdjur? Domstolsutslaget 
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från Hovrätten för Övre Norrland är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men 

kanske är det slutet på början – om du ställer upp och värvar en ny medlem! Svenska 

Jägareförbundet är en stark och trovärdig röst för jakten, jägarna och viltet. Vem gör 

jobbet annars?” (Samuelsson, 2018). 

  

I den här artikeln skriven av ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelson i 

Svensk Jakt (2018) föreligger framing av jägareförbundets självbild som en sammansvetsad, 

“stark” och “trovärdig” (Samuelsson, 2018) organisation som verkar representativ för 

“[...]jakten, jägarna och viltet” (Samuelsson, 2018). I artikeln kritiseras Girjas samebys strävan 

efter att ställa småviltsjakt- och fiskerätterna till förfogande inom samebyns renskötselområde 

genom att ordförande för jägareförbundet i Norrbotten ifrågasätter rennäringens ansvarstagande 

i att förhindra illegal jakt genom att ta stöd i forskning som påvisar samband mellan “rennäring, 

begränsad tillgänglighet för allmänheten och illegal dödlighet på rovdjur” (Svensk Jakt 2018). 

Vidare benämns Girjas samebys renskötselområde av jägareförbundet i artikeln som “statens 

mark ovan odlingsgränsen” (Samuelsson, 2018), vilket kan ses som ett uttryck för 

reproducering av postkoloniala förhållanden där jägareförbundet framställer att marken tillhör 

staten och därmed inte samerna. Pietikäinen (2003, 584) argumenterar att samisk identitet 

framställs som ett subjekt för bland annat nutida politiska förhållanden och territoriella grunder. 

Således framas karaktäriseringen av samer av jägareförbundet som en grupp som saknar 

territoriella rättigheter. Vidare påpekar Pietikäinen (2003, 584) i sin forskning att frågor om 

markrättigheter kan leda till hierarkiska maktspel där samer undermineras. Denna 

underordnade bild av samer som målas upp i den här artikeln genom territoriella argument kan 

ses som ett uttryck för Grays (2004, 173-174) teori om att framing av karaktärisering kan ske 

genom att negativa uppfattningar om motparten åberopas och reproduceras, vilket kan få som 

konsekvenser att jägarnas bild av samer blir trögrörlig samt förblir oförändrad under lång tid. 

  

För att studera framing av den samiska identiteten samt samernas karakterisering av motparten 

kommer artiklar ur partsmediet Samefolket att analyseras. Girjas samebys representant, Matti 

Berg, samt Girjas och SSRs advokat, Peter Danowsky, citeras i Samefolket angående tankarna 

kring processen kring Girjasmålet (2018): 

  

“[…] Hovrätten gör en inkonsekvent tolkning av historien, menar Danowsky. Å ena 

sidan underkänns statens argument men å andra sidan menar man att den senare 

tillkomna rennäringslagen inte strider mot den rätt som samebyar har. Resonemanget 
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anknyter till den långa linjen från 1886 där man ansåg att samer inte var kapabla att 

hantera upplåtelsen. Lagen stred mot samebyarnas rätt redan från början, säger Peter 

Danowsky.[…] -Det har satt tydligt strålkastarljus på hur svenska staten sett på samer 

historiskt och hur det tänket är så ingrott i rättssystemet. Som att vi har den bättre rätten 

men anses ändå inte kapabla att förvalta den rättigheten än idag, 2018. Såna saker bär 

man med sig, säger Matti Berg” (Stålhös, 2018). 

  

I den här artikeln i tidskriften Samefolket (2018) läggs stort fokus på att ifrågasätta normer och 

negativa stereotyper av samer idag, som enligt Reimersons (2015, 17) forskning legitimerar 

imperialistiska och koloniala förhållanden genom att samerna försöker få till en motdiskurs och 

hävda perspektiv av postkolonial karaktär. Stark kritik riktas mot den diskriminerande 

stereotypen om att samer inte har samma förmåga att förvalta mark och vatten som den svenska 

staten. Samer framställs av Matti Berg inte besitta den grad av agens som de själva anser att de 

borde ha. Framing av identiteten framförs i den här artikeln som att samer är offer för 

postkoloniala förhållanden och den orättvisa som förekommer än idag. Till skillnad från 

exempelvis artiklarna i tidskriften Svensk Jakt konstrueras framing av karaktärisering i den här 

artikeln i Samefolket på ett sätt där samernas motpart framställs som mer distanserad och 

abstrakt. ‘Den svenska staten’ och ‘rättssystemet’ är de som benämns som motpart. Vidare 

framkommer det genom citatet i artikeln en uppfattning om att det föreligger orättvisa 

maktstrukturer i samhället, där samer har en underordnad ställning gentemot staten. 

 

I en artikel i Samefolket med rubriken “Historiska trauman överlever generationer” 

(Lindstrand, 2018), som behandlar Girjasmålet med temat om den historiska 

koloniseringsprocessen gentemot samer samt vad det har för påverkan för samer idag, skriver 

Samefolket:  

  

”För samer gäller också att man vill skydda inte bara sin familj, utan också sitt folk. 

Som minoritet är man redan i utgångsläget utsatt och då vill man inte förvärra bilden av 

det egna folket eller öka på den egna bördan. För att stå ut har många samer tagit till 

kolonialstatens inställning och agerande. Man identifierar sig med förtryckarens 

värderingar och myndigheternas nedvärdering av en, vilket leder till en negativ 

självkänsla. Interna stridigheter och konflikter blir en följd av detta. Det uppstår en 

intern rangordning och utestängning inom gruppen” (Lindstrand, 2018). 
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Vad som framkommer i denna artikeln i Samefolket är att samernas identitet framas som att 

samerna är, samt har fallit offer för, förtryck som härstammar ur koloniala förhållande genom 

att begrepp som ’kolonialstaten’, ’historiska’ och ’generationer’ används. I den här artikeln 

lyfts komplexiteten med identiteter fram som att det inte existerar en homogen definition av 

den samiska identiteten utan att det även inom grupper föreligger stridigheter och 

hierarkisering. Samefolket framhäver även att det föreligger en brist till självidentifiering bland 

den samiska befolkningen på grund utav den svenska statens dåtida samepolitik: “Man ville ha 

en nation - ett folk” (Lindstrand, 2018), vilket enligt Mörkenstam och Lanttos (2008, 41) 

forskning visar att möjlighet till självidentifiering för urfolk är en grundläggande förutsättning 

för urfolks rätt till självbestämmande och att makten således borde ligga i urfolks egna händer 

att definiera sin identitet och inte att makten ligger i händerna på den stat som omger dem. 

Framing av karaktäriseringen sker på en mer abstrakt nivå, där staten framställs som hierarkiskt 

överordnad samer genom att begrepp som ’kolonialstaten’ och ’förtryckaren’ används i 

artikeln. I artikeln beskrivs “kolonialisering” (Lindstrand, 2018) som en förklaringsfaktor till 

historiska trauman i den samiska kontexten. Maktstrukturer i form utav hierarkisering beskrivs 

i Johansons (2008, 59) teori om makt som situationer där bland annat staten är den som 

definierar andra etniska gruppers ställning i samhället. Vidare föreligger framing av 

karaktäriseringen på en mer abstrakt nivå, där det inte explicit framkommer vem motparten är, 

dock genom begreppen ’kolonialstaten’ antar jag att det är den svenska staten som Samefolket 

syftar på. 

 

Samefolket publicerade artikeln “Vi är fångar med kolonial fotboja” som har ett liknande tema 

som artikeln ovan med huvudfokuset som ligger vid att påvisa hur samer än idag påverkas i 

stor utsträckning av den svenska statens kolonialiseringsprocess av samer. I artikeln skriver 

Blindt (2018): 

  

”[…] Det folkvalda parlamentet sametinget är det bästa exemplet som är helt 

konstruerat efter ett västerländskt synsätt på parlamentarism, eller för den delen 

rennäringslagen som befäster den rasistiska samepolitik som förts under 1900-talet där 

man gör skillnad på same och same. Jag tänker att alla vi samer borde lära oss att se 

denna mörkrets fiende på dess strukturer och förstå vad den har gjort med oss som folk. 

Våga erkänna att även lagar som säger sig vilja skydda vår särart kan bygga på rasistisk 

och kolonial grund. Rättigheterna ryms kanske inte inom lagbokens pärmar utan finns 

skrivna i fångstgropar, barktäkterna och härdarna. Vi ska vara stolta och använda vårt 
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språk och vår historia, vårda våra traditionella kunskaper och göra motstånd.” (Blindt, 

2018). 

  

I den här artikeln i partsmediet Samefolket (2018) framhävs en stark kritik och misstro 

gentemot de rådande samhällsstrukturerna. Jag anser att framing av den samiska identiteten 

porträtteras som dels att samer är offer för kolonialism samt att samer som urfolk diskrimineras 

än idag och att detta präglar den svenska statens juridiska system. Det går även i linje med 

Reimersons (2015, 25, 17) teori om att postkoloniala förhållanden förekommer där urfolk faller 

offer för ojämlika maktstrukturer i samhället som samordnas med de politiska och juridiska 

system som råder. Dock framing av identiteter sker i den här artikeln även genom att framhäva 

stolthet över det samiska, att värna om den samiska kulturen samt de unika traditionella 

kunskaper som samer besitter bland annat genom citat som säger att “Vi ska vara stolta” (Blindt, 

2018). Genom att framställa den samiska identiteten som stark och unik görs försök att utmana 

statens definition av samer. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för Mörkenstam och Lanttos 

(2008, 41) forskning om att en förutsättning för urfolks rätt till självbestämmande är att de 

själva bör identifiera sin identitet för att således utmana statens suveränitet. Framing av 

karaktärisering i den här artikeln är till synes otydlig i den mån om att ingen specifik lokal 

motpart definieras utan särpräglade beskrivningar som exempelvis “mörkrets fiende” där till 

och med paralleller dras till fiktiva seriemördare genom uttryck som “seriemördarens 

mörkerglasögon” (Samefolket 2018) används för att beskriva en mer abstrakt motståndare som 

inte framställs mena väl. Enligt Grays (2004, 173-174) teori om framing av karaktärisering sker 

det ofta genom reproduktionen av negativa stereotyper i processer, vilket får som effekter att 

motparten hamnar i en negativ spiral där negativa uppfattningar bekräftas. I detta fall är det 

tydligt, trots den abstrakta nivån, att det föreligger starkt negativa uppfattningar om motparten, 

vilket Gray (2004, 174) argumenterar kan förbli oförändrade under en mycket lång tid. 

  

Sammanfattningsvis skiljer sig samerna och jägarnas självbild åt i varandras respektive 

partsmedier. Ett exempel på hur självbilden skiljer sig åt mellan grupperna är synen på den egna 

agensen, alltså vilken möjlighet parterna har att påverka sin nutida samt framtida livssituation 

(Nayar 2010, 4). Jägarna framställs i Svensk Jakt som att de som grupp besitter en självklar 

agens och att de har både makt och medel att driva frågor. Dock framställs samer i Samefolket 

inte besitta den agens som de anser sig vara berättigade till. Ett annat exempel på hur självbilden 

mellan samerna och jägarna skiljer sig åt är gruppernas möjlighet att identifiera sig som de 

själva önskar, där samer har en påtagligt begränsad möjlighet till självidentifiering jämfört med 
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jägarna. Även framing av karaktäriseringen skiljer åt i den mån att jägarna framställer 

karaktäriseringen av samer på en mer lokal nivå där den samiska ställningen och agensen 

ifrågasätts och att negativ stereotypisering förekommer samt samers ställning undermineras. I 

Samefolket framställs motparten som abstrakt, och till skillnad från framställningen i Svensk 

Jakt, ej specifikt på lokal nivå.  

 

Diskussion 

Hur framställs Girjasmålet i lokal media? Vilka aktörer målas upp som 
parter i konflikten? 

Girjasmålet framställs i de djuplodande nyhetsartiklarna i lokal media som en polariserad 

konflikt där många citat från representanter för olika parter i konflikten lyfts fram. Delvis 

framhävs Girjasmålet i lokal media även som en del av en större kontext, där bland annat 

rättsprinciper, historia, förvaltningsfrågor, samiska rättigheter samt problem för den samiska 

befolkningen lyfts fram i artiklarna och kopplas ihop med Girjasmålet. Således återfinns 

kopplingar till komplexiteten samt kontexten kring konflikten i de djuplodande 

nyhetsartiklarna. Hade dock korta nyhetsartiklar, eller till exempel andra former av artiklar, 

som exempelvis ledarsidor eller debattinlägg, analyserats i analysens första del hade eventuellt 

en mer förenklad eller kanske en ännu mer polariserad bild av Girjasmålet framställts.  

 

De centrala parterna i Girjasmålet som NSD skriver fram i sina nyhetsartiklar är främst samer, 

jägare samt staten. I flertalet artiklar påpekas att det ej enbart är Girjas sameby som är 

involverade samt påverkade av konflikten, utan att konflikten är en principiell och symbolisk 

fråga som berör de flesta samer på den svenska sidan av Sápmi. Att jägare framställs som 

centrala parter i konflikten av NSD framgår genom att bland annat jägares kritik mot 

tingsrättens dom 2016 lyfts fram, citat av representanter från jägareförbundet skrivs fram i lokal 

media, samt att jägareförbundet nämns som Girjas samebys motpart i flertalet av artiklarna som 

analyserades. Den svenska staten kommer fram som en central part genom att företrädare för 

staten får komma till tals i NSD samt att staten benämns som Girjas samebys motpart i 

konflikten i flertalet av artiklarna.  

 

Även om media, i linje med Pincus och Ali (2016, 85) forskning, tenderar att ge bränsle till 

konflikten genom att dramatisera sin nyhetsrapportering om Girjasmålet, sker det inte alltid. I 



 33 

analysen har det dock framkommit att framingen av konflikten i Girjasmålet ibland är 

polariserande i media, vilket faller i linje med Yuksel-Pecen (2018, 208) teori som hävdar att 

framing i media kan ge bränsle till konflikter och således förstärka samt återinföra 

skiljaktigheter mellan grupper. 

Hos vilka aktörer läggs orsaks- och lösnings-ansvaret på i konflikten? 

Ur analysen av artiklar i NSD framgår att konflikten framställs som polariserad samtidigt som 

ingen part framställs i artiklarna att ha tagit på sig ansvar for att ha orsakat konflikten. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att synen på konflikten och vad den anses handla om 

skiljer sig åt mellan parterna och att lokal media således porträtterar en framställning av 

konflikten som inte är nyanserad, där synen om att konflikten är en del av samers kamp om rätt 

till självbestämmande är på ena sidan och att konflikten handlar om äganderätt till mark på 

andra sidan. Enligt Johansons (2008, 264) forskning framhävs kritik mot den svenska staten 

genom att staten inte har ratificerat ILO-konventionen nr 169 och således medverkar till 

uppkomsten av konflikter på lokal nivå som bottnar i stridigheter kring vilken ställning och 

vilka rättigheter samer har. Dock skulle det kunna argumenteras att det förekommer i analysen 

ur de senare nyhetsartiklarna i NSD under år 2017 och 2018 medvetna eller omedvetna försök 

att framföra lösningsansvar på konflikten i form utav reframing av problemet. Från att beskriva 

en eldig konflikt under 2016 nämns under 2018 bland annat erkännande av statens misstag att 

kränka den samiska befolkningen under de rättsliga förhandlingarna. Att aktörer har en 

gemensam målsättning samt strävar efter att lösa de motstridigheter som föreligger är enligt 

Gray’s (2004, 168) teori de två anledningarna till varför olika parter i en konflikt frivilligt väljer 

att ingå i multiorganiserade samarbeten. Att döma av analysen av medias framing av 

samarbeten har varken någon av Gray’s två anledningar till frivilliga samarbeten uppfyllts till 

fullo även om det går att urskilja en vag trend mot att media bereder en väg till att lösa de 

motstridigheter som råder parterna emellan genom reframing. Om medias reframing av 

Girjasmålet fortsätter på detta spår och slutligen utvecklas till den grad där representationen av 

konflikten förändras betydande finns det, enligt Schulman och Schweizers (2018, 157) 

forskning, chans att det sker framgångsrika förändringar i den allmänna opinionen av 

problemet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att förutsättningar skapas för att bedriva 

framgångsrika multiorganiserade samarbeten. 
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Ses Girjasmålet som ett led i kampen om samernas självständighet i 
medieframställningen? Hur uttrycks det i så fall? 

Det går att urskilja en trend i medierapporteringen att framställa Girjasmålet som ett led i 

kampen om samernas självständighet i de senare nyhetsartiklar i NSD från 2017 och framåt. 

Den här trenden kan bero på att media har anammat det samiska perspektivet på konflikten allt 

mer ju längre fram de juridiska förhandlingarna fortskridit, som till exempel det perspektiv som 

framställs i tidskriften Samefolket. Att Girjasmålet ses som ett led i kampen om samernas 

självständighet uttrycks bland annat genom att mediediskursen rörande konflikten i de 

djuplodade nyhetsartiklarna försöker fånga kontexten kring målet genom att innefatta 

jämförelser och kritik mot den koloniala historien samt nutida postkoloniala förhållanden 

mellan den svenska staten och samer. Dock konflikten framställs inte som ett led i kampen om 

samers självständighet i jägarnas partmedia, Svensk Jakt. Chong och Druckman (2007, 112) 

argumenterar att det ofta förekommer en konkurrens mellan olika framings av ett problem.  

  

Vidare påvisar den här studiens resultat att medias framing av konflikten har haft ett skift från 

vad tidigare forskning säger om medias framing av urfolk, där bland annat samernas ställning 

undermineras, problem för den samiska befolkningen inte lyfts fram samt att manipulation 

förekommer genom negativ stereotypisering av urfolk, till att anta det samiska perspektivet i 

allt större omfattning. Det samiska perspektivet har bland annat anammats av media genom att 

lyfta fram den kritik som förs mot den svenska statens diskriminering mot samer, kasta ljus på 

problem som den samiska befolkningen har i samhället samt genom att ifrågasätta de 

maktstrukturer som baseras på hierarkiska uppfattningar om att samer är underminerade den 

svenska staten. 

Hur ser de utmålade parterna på sig själva och motparten? 

Genom att analysera partsmedia för samer och jägareförbundet framkommer det att starkt skilda 

aspekter av Girjasmålet framhävs av de två grupperna. Tidskriften Samefolket skildrar 

samernas syn på Girjasmålet som en oerhört viktig och symbolisk fråga om den ställning samer 

tillskrivs i dag på den svenska sidan av Sápmi samt att den ställningen är starkt skild från den 

grad av erkännande som den samiska befolkningen anser sig ha rätt till. Den maktrelation i 

form av hierarkisering som råder mellan den svenska staten och samer, där staten besitter 

suveränitet över den samiska befolkningen som tillskrivs en underlägsen ställning på grund 

utav postkoloniala förhållanden, utmanas här av samerna i Girjasmålet genom den framing av 
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identiteter och karaktärisering som föreligger i partsmediet Samefolket. Således blir 

Girjasmålet för samerna inte enbart en fråga på lokal nivå, utan konflikten blir ett uttryck för 

samers kamp om rätt till självbestämmande där den svenska staten ställs till svars. I lokal 

mainstream-media framställs denna syn på Girjasmålet som ett uttryck för samers kamp om rätt 

till självbestämmande allt mer ju längre de juridiska förhandlingarna i konflikten fortskrider.  

  

Intressant nog skiljer sig jägarnas syn på Girjasmålet markant från samernas. I jägareförbundets 

medlemstidning, Svensk Jakt, får Girjasmålet en helt annan innebörd genom att fokus placeras 

primärt på en lokal nivå och förenklas till att handla om en fråga om äganderätt. Statens 

suveränitet över samer tas i försvar och samernas ställning förminskas därmed genom bland 

annat negativ stereotypisering av samer som, enligt Reimerson (2015, 17) legitimerar koloniala 

förhållanden. Exempel på den stereotypisering som beläggs i jägareförbundets syn på 

konflikten är den att mark som under lång tid har brukats av samer beskrivs som vildmark. 

Enligt Reimersons (2015, 17-18) forskning kan stereotypen att den mark länge har brukats av 

samer anses vara vildmark, få långtgående negativa konsekvenser för den samiska 

befolkningen. Även om mainstream media lyfter fram båda sidorna av konflikten i Girjasmålet 

och publicerar citat från de berörda parterna, syns en utveckling som rör sig längre ifrån 

jägarnas syn på konflikten, och istället alltmer närmar sig samernas syn på konflikten.  

Vad kan resultaten säga om forskningsfältet? 

Vad resultaten skulle kunna säga om forskningsfältet är att media spelar en roll i framing av 

Girjasmålet. Gray (2004, 167) argumenterar nämligen för att framing av konflikter har en direkt 

verkan på det utfall konflikten får.  Den här studien har påvisat att media i vissa fall försöker 

ge bränsle och dramatisera konflikter, vilket stöds av Yuksel-Pecens (2018, 208) forskning som 

även hävdar att detta kan leda till förstärkning samt återinföring av skiljaktigheter mellan olika 

grupper. Även Ledman (2012, 225) stödjer denna teori i sin forskning som argumenterar att 

dramatisering i media kan resultera i att polarisering förstärks. Genom studiens analys har jag 

funnit att media har en tendens att frama nyhetsartiklar på ett dramatiskt och förenklat sätt vilket 

skulle kunna bero på att nyheter är en vara som olika medier vill sälja in i syfte att få flera 

läsare. Dock är medias roll inte enbart negativ för hur konflikter mellan grupper framas utan 

media har en viktig del i att sprida information till allmänheten. Detta stöds av Schulman och 

Schweizer (2018, 157) som menar att grad av tillgänglighet till information är ytterst relevant 

att ha i beaktande vid forskning som använder sig utav frame teori, eftersom den information 

som är tillgänglig i högre grad påverkar individers omdöme än information som inte är lika 
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tillgänglig. Således besitter media en viktig roll i att förmedla kunskap. Vidare kan medias 

framing av konflikter och samarbeten, genom att exempelvis bidra till reframing, fungera som 

en sorts medling mellan grupper i en konflikt. I nyhetsrapporteringen av Girjasmålet finns en 

växande trend mot reframing, vilket skulle kunna tyda på att NSD bidrar till att bereda vägen 

till möjliga försoningsförsök. 

  

Gray’s ramverk har både varit användbart och begränsande i den här fallstudien av Girjasmålet. 

Enligt Gray’s (2004) teori ska studier av aktörers olika frames av en konflikt kunna förklara 

varför samarbeten inte fungerar eller inte kommer till stånd (166). Till viss del anser jag att det 

blir tydligt i den här studien att anledningen till varför grupper inte kommer överens grundas i 

att de har skilda syner på dels konflikten, men också deras självbild samt karaktärisering av 

andra och att dessa skilda frames, reproducerar en negativ spiral av negativa uppfattningar och 

stereotypisering av motparterna. Dock har Gray’s ramverk även varit begränsande eftersom att 

den bara skrapar på ytan av konflikter samt att det har varit svårt att applicera en teori och metod 

som härstammar i den forskning Gray (2004) bedriver om konflikter rörande 

naturresursförvaltning i USA. Även om Gray’s forskningsfält om naturresursförvaltning inte är 

helt skilt från forskning om konflikter rörande urfolk blir det svårt att gå på djupet och fånga 

komplexiteten i mitt specifika fall genom att använda hennes ramverk. Jag har dock försökt att 

komplettera Gray’s ramverk i min studie genom att applicera forskning och teorier om urfolk, 

medias roll i framing samt postkolonialism i försök om att konstruera en metod som fungerar 

att applicera på mitt specifika fall. 

Avslutning 
Den här studien har ämnat att fylla den kunskapslucka om forskning rörande specifika 

konflikter i norra Sverige som Johanson (2008) argumenterar existerar, genom att plocka isär 

och analysera konflikten i Girjasmålet. Uppsatsens primära syfte var att bidra till förståelsen av 

urfolkskonflikter genom att studera medias framing av Girjasmålet i relation till berörda parters 

självbild och karaktärisering av motparten. Studiens resultat visar att Girjasmålet framställs 

som polariserad i NSD. Vidare får ett samiskt perspektiv allt mer fotfäste i mediaframingen. 

De aktörer som orsaks- och lösningsansvaret läggs på i konflikten skiljer sig mellan de två 

partsmedia som undersökts och NSD. I partsmediet Svensk Jakt läggs både orsaks- och 

lösningsansvaret på motparten och i partsmediet Samefolket framgår staten som motpart på en 

abstrakt nivå och därav läggs orsaks- och lösningsansvaret på staten. För samerna framgår det 
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tydligt att Girjasmålet är en del av deras kamp om rätt till självbestämmande. Jägarna ser dock 

inte Girjasmålet som ett led i kampen om samers självständighet utan ser istället att konflikten 

handlar om vem som besitter markrättigheterna, och därmed även har rätt att förvalta 

småviltsjakt och fiske.  Studiens resultat visar även att framing av karaktäriseringen sker genom 

stereotypisering av motparten.  

  

I denna studie har försök gjorts att bidra till forskningen om samers situation på den svenska 

sidan av Sápmi genom att studera en del av den mediakontext som omger konflikten i 

Girjasmålet. Vidare har den här studien försökt att bidra till urfolksforskning i ett större 

perspektiv genom att studera mediaframingens roll, vilket Pincus och Ali (2016) argumenterar 

att det råder brist på forskning om. I den här studien har ytan skrapats på konflikten i Girjasmålet 

och för att verkligen belägga konflikter rörande den samiska befolkningen samt vilken roll 

media spelar i framingen av urfolk på ett djupare plan behövs ytterligare forskning inom 

området. Den här studien skulle således kunna vidareutvecklas genom att exempelvis 

komplettera frame analys med semistrukturerade intervjuer för att få en mer omfattande och 

djupgående analys samt uppnå triangulering. Studien har ej nått en hög grad av generalisering, 

dock genom att förankra studiens analys i relevant teoribildning har försök gjorts att på så sätt 

kunna nå en viss grad av generaliserbarhet. Syftet med denna studie var att gå på djupet och få 

en bättre förståelse av komplexiteten kring konflikten i Girjasmålet. Hade den här uppsatsen 

haft en mer kvantitativ och jämförande karaktär hade troligtvis mer generaliserbara resultat 

kunnat uppnås, dock hade då risken funnits att studien inte fångade upp komplexiteten på 

samma sätt som i en kvalitativ studie av denna karaktär. 

  

Den större betydelsen för Girjasmålet i svensk same-politik är att Girjasmålet är ett försök att 

pröva samers rättigheter på nationell nivå, vilket är ett tillvägagångssätt som urfolk 

framgångsrikt har använt i andra länder. Urfolk i bland annat Kanada, Nya Zeeland samt 

Australien har vänt sig till nationella domstolar, där politisk förändring till urfolks fördel har 

drivits på domstolsmål (Zachrisson 2004, 9). Att detta mål kommer upp nu tyder på att det sker 

en förändring i synen på urfolk och mänskliga rättigheter. Tidigare forskning visar nämligen på 

en internationell trend där erkännande av urfolks rättigheter börjar etableras (Zachrisson 2004, 

9). Får därmed Girjasmålet ingen större framgång på nationell nivå finns det en möjlighet att 

samebyar på den svenska sidan av Sápmi driver frågan om sina mänskliga rättigheter som 

urfolk i internationell rätt igen. 
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Vidare forskning om Girjasmålet samt andra specifika konflikter rörande samer i norra delarna 

av Sverige skulle behövas för att kunna öka förståelsen kring varför dessa konflikter uppstår 

samt vilka effekter dagens svenska same-politik får för den samiska befolkningen. Vidare 

framförs från studiens teoretiska ramverk att media besitter en betydande roll i framingen av 

urfolk och att det finns behov av mer forskning om framing i media. 
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[1] Jag anser inte att det finns raser, men att det är ett begrepp som används i vissa 
sammanhang för att beskriva den diskriminering och exploatering som en del grupper, bland 
annat samer, utsätts för. 
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