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internationella urfolksårtionde i Jokkmokk.
Datumet valdes för att hedra minnet av 
det första samiska landsmötet som hölls i 
Trondheim den 6 februari 1917. För första 
gången samlades hundratals samer från 
norr till söder över nationsgränserna för 
att diskutera gemensamma frågor.
Pionjären och sydsamen Elsa Laula 
Renberg var en av initiativtagarna 
tillmötet. Det andra landsmötet hölls i 
Östersund i februari 1918. 2017 och 2018 
firades hundraårsjubileum till minne av de 
första samiska pionjärerna. 

Den samiska flaggan är gemensam för 
alla samer. Den antogs av Samerådets 
13:e samekonferens i Åre 1986. Flaggan 
är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn 
i Norge. Cirkeln är en symbol för både 
solen och månen. Solringen är röd och 
månringen är blå. Flaggans färger kommer 
från den samiska dräkten. 

Samerna är ett av världens ursprungsfolk 
och det enda urfolket i Europa. Gemen-
samt för världens urfolk är att de levt på 
samma plats genom historien, före det att 
länderna koloniserats. De har en egen 
kultur, eget språk och egna sedvänjor som 
skiljer sig från samhället runtomkring.

Ett urfolk åtnjuter ett folkrättsligt skydd 
genom till exempel internationella 
konventioner som FN och Europarådet 
antagit och som Sverige anslutit sig till. 
Ett urfolk har rätt att bevara sin kultur. Ett 
folk har också politiska rättigheter och 
samerna omnämns numera som ett eget 
folk i Sveriges grundlag. 

En vanlig uppskattning är att det finns 
ca 100.000 samer i Sápmi. Några 
folkräkningar på etnisk grund görs 
inte i Norden och därför är siffrorna 
uppskattningar. Hur många som själva 
identifierar sig som samer är svårt att veta.
Det här är ungefärliga siffror över
antalet samer:

• 20 000-40 000 i Sverige
• 50 000-65 000 i Norge
• ca 8 000 i Finland
• ca 2 000 i Ryssland

Sedan 1993 firas Samefolkets dag eller 
samernas nationaldag den 6 februari över 
hela Sápmi. Det första firandet skedde 
i samband med inledningen av FN:s 

Samerna - ett urfolk 
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Under samma konferens antogs även 
sången Sámi soga lávlla (Samefolkets 
sång) som officiell samisk nationalsång. 
Texten är skriven av sjösamen Isak Saba 
(1875-1921) som var född i nordnorska 
Nesseby. Isak Saba var den första same 
som valdes in i norska Stortinget. Melodin 
är komponerad av Arne Sörlie. Texten 
speglar den nationalromantiska tid som 
den kom till under. 

Vers 1
 

Nordvart genom Karlavagnen
ser du Samelandet skymta: 
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, 
sjöar sträcka sig vid sjöar, 
bergens branter, fjällens toppar 
höja sig mot själva himlen, 
bäckar brusa, skogar susa, 
tvärbrant stupa stålgrå uddar 
strävande mot stormigt hav.

Tips!
Låttexten i sin helhet och på de samiska språken finns att skriva ut som ett sånghäfte:

www.samer.se/nationalsang
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Sápmi betecknar det geografiska område 
där samerna traditionellt har bott, och 
själva folket. Ordet ”same” är en härledning 
från Sápmi. Sápmi är en nation utan 
stats- och riksgränser. Det ursprungliga 
bosättningsområdet sträcker sig från insjön 
Femunden i Norge och Idre i Dalarna i 
syd, upp till Ishavet i norr och Kolahalvön 
i Ryssland i öster. Den samiska kulturen 
och det samiska samhället visar en stor 
kulturell mångfald som beror på olikheter 
mellan regionerna. Längs norska kusten 
är fiske en basnäring medan renskötsel är 
viktigt i andra områden.

På den här kartan är Sápmi indelat i 
språkområden som korsar riksgränsen 
i väst-östlig riktning. Det är också i den 

riktning som de nomadiserade samerna 
flyttat, och till viss del än idag rör 
sig, när renarna vandrar mellan olika 
betesområden. Gränserna för det samiska 
bosättningsområdet är inte exakta när 
det gäller geografin. Speciellt svårt är det 
att markera en sydgräns för samernas 
utbredning. Det finns arkeologiska spår 
efter samisk verksamhet långt söder om 
det område vi markerat, även i Värmland 
och Västergötland.

Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie  

Läs mer
 

Livet i Sápmi för flera tusen år sedan:
www.samer.se/fangstfolket
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I sametingslagen finns en definition på 
vem som är same. För att bli upptagen i 
röstlängden till Sametinget säger lagen 
att det samiska språket i släkten är viktigt 
och att du själv ska anse dig vara same. Du 
eller dina föräldrar, far- eller morföräldrar 
ska ha eller ha haft samiska som språk i 
hemmet. Bestämmelser om rösträtt och 
den samiska röstlängden finns i Same-
tingslagen (1992:1433).

I tidigare lagar uttryckte staten att endast 
de som hade renar, och ägnade sig åt ren-
skötsel, var samer. Sedan sametingslagens 
tillkomst är det nu språket som är iden-
titetsmarkör. Frågan om vad som skapar 
en identitet är komplex. I stora drag kan 
man säga att det handlar om tre delar: ens 
ursprung, ens uppväxt och individens eget 
val. Om man har samiska förfäder men 
inte själv uppfattar sig som same eller inte 
vill vara same, så är man inte same. Man 
kan även ha dubbla identiteter: Till exem-
pel kan man vara både same och svensk 
och växla kulturella koder i olika samman-
hang. Gamla uttryck som ”halvsame” och 
”kvartssame” borde inte längre användas, 
de är kvarlevor från tiden då staten försök-
te dela in sin befolkning utifrån raser.

Vem är same?

Tips! 
Följ det samiska stafettkontot 
@mittsapmi på Instagram



8

Den traditionella samiska dräkten kallas 
kolt. Den är en etnisk markör och mycket 
personlig. Den visar vem man är och 
varifrån man kommer. Den är en viktig 
sammanhållande symbol som mest 
bärs vid festliga tillfällen och högtider. 
Utseendet varierar mellan olika områden 
och familjer. Kolten kan berätta om 
personens ursprung, kön och civilstånd. 
Koderna ligger i dekorationerna och 
detaljerna och det är noga i vilken ordning 
färgerna kommer. 

Förr tillverkades de flesta kläder i
hemmen. Grundmaterialet kom från ren
och andra pälsdjur. Av päls, skinn och
senor gjordes både kläder, handskar, skor
och sytråd. Vadmal, ylletyger och ullgarn
köptes av handelsmän. Sommartid var det 
vanligt att använda en kolt av renskinn 
eller blommigt bomullstyg. På vintern 
hade man en kolt av vadmal eller kläde 
(ylletyg), eller en päls av renskinn. 

I dag kan kolten sys av kläde, siden, 
sammet eller syntetblandningar. 
Bottenfärgen varierar. Kolten påverkas av 
modet, särskilt festkoltarna. Kvinnokolten 
kan vara lång eller knäkort. Till kolten 
hör bälte, skor och skoband samt sjal 
eller barmkläde som täcker hals och 
bröst. Dessutom används broscher, 
silverspännen, smycken, handskar, 
skinnbyxor och olika sorters mössor. 

Dräktskick

Den sydsamiska kolten kallas gapta.  
Detaljerna och längden skiljer sig 
åt på kvinnans och mannens koltar. 
Både kvinnor och män bär barmkläde 
med broderier i pärlor eller tenntråd. 
Manskolten är vanligen delad fram. Kanten 
är tillsammans med kragen dekorerad 
med kläde. Kvinnokolten är V-ringad. Både 
mans- och kvinnobälten har tenntråds- 
eller pärlbroderier. Vid speciellt högtidliga 
tillfällen används silverbälten.

Den lulesamiska kolten kallas gábdde. 
Kolten är lite stramare och urringningen  
V-ringad. Manskolten är kortare än 
kvinnokolten och har krage. Innanför 
V-ringningen används ett barmkläde som 
skydd för halsen och bröstet. Barmklädet 
dekoreras med kläde i olika färger, vitt 
renskinn och ibland tenntrådsbroderier. 
Till kolten används ett vävt bälte.

Den nordsamiska kolten kallas gákti. 
Den dekoreras med kläde i rött och gult. 
Till några av de nordsamiska koltarna 
används även olika dekorationsband. 
Den manliga kolten är kortare och har 
krage. Männen har oftast ett bälte i 
svart läder med silverknappar. Kvinnorna 
använder sidensjalar som hålls ihop med 
silverbroscher. Kvinnobältet är antingen 
vävt eller sytt av skinn eller kläde. 
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Duodji

Läs mer
 

www.samer.se/draktskick 
www.samer.se/duodji

Samer har i alla tider tillverkat sina 
redskap och sytt sina kläder. Produkterna 
har skapats utifrån material som fanns i 
naturen: rötter, björknäver, skinn, senor, 
renhorn med mera. Man har tillverkat 
de bruksföremål man behövt, så som 
knivar, förvaringskärl och kläder. Under 
nomadtiden, när de samiska familjerna 
flyttade med sina renar fanns det inte 
plats för saker man inte behövde. Allt 
man förde med sig fyllde en funktion och 
föremålens former var anpassade till det 
flyttande livet.

Duodji är en vital del av den samiska 
kulturen både som näring, binäring, 
kulturbärare och identitetsskapare. 
Duodji är allt från bruksföremål till  
konsthantverk. Duodjins betydelse 
och behov har förändrats i det samiska 
samhället allteftersom förändringar 
skett i storsamhället. Duodji är i dag inte 
detsamma som förr, även om produkten 
kan vara densamma. Samerna har varit 
öppna för intryck av möten med andra 
folk. Det har påverkat duodjin, samtidigt 
som man hållit fast vid traditionerna. 

På Samernas Utbildningscentrum kan man 
studera duodji. Det finns också möjlighet 
att utbilda sig inom duodji på Samiska 
högskolan i Kautokeino.
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färskt kött, oftast ryggbitarna, en bit färsk 
lever, tunga, blodpalt och blodkorv. Till det 
äter man potatis och mjukt, segt bröd och 
dricker buljong. 

Det torkade renköttet är en delikatess. På 
vårvintern saltar man köttet, röker det och 
hänger upp det ute för att lufttorka. I vissa 
områden är det torkade köttet enbart 
saltat. Rökt renkött kallas suovas och steks 
i tunna skivor. 

De traditionella samiska maträtterna har 
inte förändrats. Samtidigt utvecklar de 
som jobbar med samisk mat nya maträtter. 
Samisk gourmetmat har blivit en del i en 
ny trend, påverkad av influenser utifrån. 

Har du t ex smakat carpaccio på renkött 
någon gång? Recept finns på vår hemsida.

Maten är en del av ett folks kultur.
Den traditionella samiska matkulturen 
baseras på renkött, älgkött, fisk, örter 
och bär. Av renen tog man vara på allt 
och de kunskaperna lever fortfarande. 
Även huvudet, klövar, märgben och blod 
kommer till användning. Tarmarna och 
renens fyra magar kan man rengöra och 
använda vid tillverkning av korv. Fisk som 
sik, röding, harr och öring äts både färsk, 
saltad, torkad och rökt.

Förr i tiden hade många samer egna 
fjällkor och getter. Även renen mjölkades. 
Ost tillverkades i låga formar. Mjöl och 
salt inköptes av handelsmän. Örter och 
bär kompletterade kosthållningen på 
sommaren. Kvanne, torta och fjällsyra 
är exempel på smakrika örter som vi 
använder. Hjortron, lingon och blåbär är 
fortfarande en naturlig del av kosten. 

Eftersom renen är ett naturbetande djur 
har den ett mineralrikt kött med järn, 
selen, kalcium och andra mineraler. Fettet 
är av typen Omega 3. Fetthalten ligger 
i genomsnitt på 3 %. Proteinhalten är 
hög. Renkött innehåller både A, B, C och 
E-vitamin. Om man tar tillvara inälvsmaten 
(blod, lever m.m.) förstärks vitamin- och 
mineralinnehållet. Renblod kan användas 
till palt, plättar och blodkorv.

En vanlig maträtt är en kokgryta med 
renkött. När man slaktat en ren kokar man 

Läs mer
 

www.samer.se/mat
www.slowfoodsapmi.com

Smak på Sápmi - en bok om samisk 
mat med recept, Slow Food Sápmi 
ISBN 978-91-981636-0-5

Matkultur
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Blodplättar med stekt  
bacon och rårörda lingon

 För 30-40 små plättar:

•   2 ägg
•   4 dl renblod
•   2 dl vatten
•   2 dl vetemjöl 
•   0,5 tsk salt
•   2 tsk sirap

Vispa äggen och rör ihop med 
de övriga ingredienserna till en 
smet. Stek sedan i smör, gärna i 
plättjärn. 

Servera med rårörda lingon och 
knaperstekt bacon. Är också 
goda att äta kalla med riktigt 
smör.
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Samiskan kan delas upp i tre huvud-
språk: sydsamiska, centralsamiska och 
östsamiska. Inom dessa språk finns ett 
flertal varieteter och dialekter.  
I Sverige talas nordsamiska, lulesamiska, 
sydsamiska, umesamiska och pitesamiska. 
De språkgränser som finns på sidan 6 visar 
de traditionella samiska språkområdena. 
Idag bor det förstås sydsamer i norr och 
nordsamer i söder. 

Samiskan tillhör den finsk-ugriska språk-
familjen. Finska och samiska härstammar 
troligen från ett gemensamt urspråk. 
Från detta urspråk utvecklades finska och 
samiska åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr. 
eller tidigare.

Samiskan började användas som skrift-
språk mycket sent. De flesta äldre samer 
har inte fått lära sig läsa eller skriva på 
samiska. Skolspråket var svenska och 
det samiska språket var inte ens ett 
skolämne förrän 1962. På grund av det 
språkliga förtrycket av minoritetsspråk 
under 1900-talet är det många samer 
som inte kan tala samiska. På 60- och 
70-talen var det många samiska föräldrar 
som inte pratade samiska med sina barn. 
Deras negativa upplevelser av att vara 
samiskspråkig i den svenska skolan gjorde 
att de ville bespara sina barn den smärtan. 
Barnen berövades sitt modersmål. Många 
lider av det som vuxna och skulle gärna 
vilja ta tillbaka sitt språk. 

De samiska språken

Läs mer
 

www.samer.se/sprak 
www.sametinget.se/sprak

Dagens samiska ungdomar är stolta över 
sin bakgrund. Allt fler vill lära sig samiska 
och använder samiskan i det dagliga livet. 
Det bidrar till språkets fortlevnad. Det 
saknas statistik på hur många som talar de 
samiska språken men en uppskattning är 
att ca 17 000 personer talar nordsamiska, 
varav ungefär 6 000 bor i Sverige. Ca 800 
personer talar lulesamiska i Sverige och 
Norge. Ca 700 personer talar sydsamiska i 
Sverige och Norge.

Umesamiska är ett samiskt språk mitt-
emellan lulesamiska och sydsamiska 
som nästan dog ut, men 2016 erkändes 
det umesamiska skriftspråket officiellt. 
Liknande strävanden görs för pitesamiska.

Minoritetsreformen har förstärkt de 
samiska språkens ställning. Barn har större 
möjligheter att lära sig samiska och äldre 
har rätt till äldreomsorg på samiska.
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Det skrivna ordet

Historiskt sett har det skrivits en del 
om samer men väldigt lite har skrivits 
av samerna själva. Den skrivna samiska 
litteraturen är inte gammal. Det var först i 
början av 1900-talet som de första verken 
gavs ut. År 1910 publicerades Muitalus 
sámiid birra (En berättelse om samerna) av 
Johan Turi. Turi ville berätta om samernas 
liv för de människor som börjat kolonisera 
Sápmi och inte verkade veta något om 
samer. 1917 kom boken ut på svenska. 

År 1937 utkom boken Jåhttesáme viessom 
(En nomad och hans liv), skriven på 
lulesamiska av Anta Pirak (1873-1951). 
Boken beskriver jokkmokkssamernas 
traditioner och liv vid den tiden. 

Den samiska konstnären Nils Nilsson Skum 
(1872-1951) lämnade efter sig mer än  
3 000 teckningar och målningar med motiv 
från renskötsel och samiskt liv. 1938 gavs 
hans bilder ut med kommentarer i boken 
Sáme siida – samebyn. Boken Valla renar, 
beskriver traditionell renskötsel i ord och 
bild. Efter detta hände mycket lite på 
bokfronten under flera decennier. 

Under 1970-talet växer en ny medveten-
het om det samiska arvet och identiteten 
fram. Dikter och böcker börjar utges. 
En känd samisk poet på svensk sida är 
Paulus Utsi (1918-1975). När han var barn 
drabbades familjen av tvångsförflyttningen 
av karesuandosamer. Familjen tvingades
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flytta från Karesuando till nya betesmarker 
nära Jokkmokk. Som vuxen tvingades han 
flytta när nya vattenmagasin byggdes för 
att nyttja Luleälvens vattenkraft. Flera av 
hans dikter ger uttryck för det samiska 
folkets kamp och vanmakt; andra handlar 
om kärleken till naturen och renen.

En av de mest kända samiska poeterna 
är multikonstnären Nils-Aslak Valkeapää, 
ofta kallad Áillohaš (1943-2001). Áillohaš 
bodde både i Finland och Norge. Han gav 
ut åtta diktsamlingar och fick Nordiska 
rådets litteraturpris för sin bok Beaivi, 
áhžášan (Solen, min far) 1991. 

Ann-Helén Laestadius (1971-) är en 
svensk-samisk författare från Kiruna som 
startade sin karriär som journalist. Hennes 
första bok SMS från Soppero skrevs 2006. 
År 2016 utkom ungdomsromanen Tio över 
ett för vilken hon fick Augustpriset 2016 
och Norrlands litteraturpris 2017.

Lästips
Ungdomsromaner av Ann-Helén 
Laestadius: 

• SMS från Soppero
• Hej vacker
• Ingen annan är som du
• Hitta hem
• Tio över ett

Den muntliga traditionen är mycket 
gammal; jojken, myter och legender har 
förts vidare från generation till generation.
Det är sägner om människor, djur och 
väsen. Det är berättelser om världens 
skapelse och om stjärnorna på himmelen. 
Vissa sägner har anknytning till bestämda 
personer eller platser. 

Många sägner handlar om djur, fåglar 
och fiskar. Fåglar kan varsla om död 
och berättelserna handlar då om hur 
människorna klarar sig när de hör eller 
möter en sådan fågel. 

Det finns berättelser om vålnader som 
t.ex. ähpár, som är våldnaden efter ett 
barn som blivit dödat av sin mor. Ett 
sådant spökbarn gråter och skriker och 
vill ha ett namn. Rávga är en drunknad 
människas skugga, som lever i en sjö eller 
bäck. De ansågs vara farliga, eftersom 
de försökte dra ned de levande till sig i 
vattnet. En vanlig person i samiska sägner 
är Stallo. Stallo är stor, stark och dum. 
Stallo tillfångatar samiska barn för att 
äta upp dem. Men barnen lyckas alltid 
överlista Stallo och bli fria.

De underjordiska, ulda eller gadniha, ser 
ut som människor och flyttar med sina 
renar, som samerna. På sydsamiska kallas 
de underjordiska för saajve. De kunde 
byta ut sina barn mot människornas barn. 
Därför var det viktigt att döpa barnet så 

Muntlig tradition
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fort som möjligt och lägga till exempel en 
psalmbok eller ett silverföremål i vaggan. 

Tjuderna var rövarband som gjorde 
härjningståg bland samerna, plundrade, 
brände och dödade. I berättelserna får vi 
veta hur samerna lurar rövarbanden och 
lyckas undkomma dem.

Samernas musikstil, jojken, sägs utgöra 
den äldsta musikformen i Europa. Jojken 
är minnets tradition. Vi jojkar inte om 
något, utan vi jojkar något - vi blir en 
del av det vi jojkar. Det är en blandning 
av ljud och ord. Med jojken skapas 
en känslomässig förbindelse mellan 
människa, djur och natur. Man jojkar döda 
släktingar, glömda platser och dramatiska 
händelser, för att de inte ska försvinna 
ur den gemensamma minnesbanken. 
Personjojkar handlar om personer. Det är 
den som jojkas som äger jojken. Inom det 
samiska området finns tre huvudsakliga 
jojkdialekter: 

• Den sydsamiska jojken kallas vuollie. 
• Den nordsamiska jojken kallas luohti. 
• Skoltsamernas tradition kallas leu´dd. 

Under en tid var jojken skambelagd och 
få vågade jojka offentligt. På 70-talet 
återupplivas jojken som musikform. Idag 
blandar flera unga samiska artister jojk 
med modern musik.

Det finns lite skrivet om samernas gamla 
religion och hur de uppfattade världen. 
De skriftliga källorna är oftast från svenska 
präster med uppdrag att kristna samerna. 
Genom arkeologiska fynd och språkliga 
undersökningar vet vi att samerna utbytte 
kunskaper med övriga nordiska folk, både 
på det materiella och andliga planet. Den 
ursprungliga samiska naturreligionen  
påverkades genom inflytande av skandi-
naverna och deras religion, både forn-
nordisk tro och kristendom, främst kato-
licismen. Att leva sida vid sida har gjort att 
bägge grupper färgats av varandra.

Genom myter och minnen som upp-
tecknats ser vi allmängiltiga företeelser 
som berör hela Sápmi. Vi vet en del om 
nåjdens roll i den samiska religionen, om 
sejter i naturen och om djurceremonier. 
Det finns namn på gudar och gudinnor, 
var och en med viktiga funktioner. Den 
äldsta skriftliga uppgiften kommer från 
ett norskt historieverk från 1100-talet. 
Där berättas om hur en nåjd genom sin 
trumma försätter sig i trance för att rädda 
en sjuk person. Även tecknen på trumman 
beskrivs. Från slutet av 1600-talet finns 
mer detaljerade berättelser om den 
samiska religionen, nedskrivna av präster. 

Försöken att kristna samerna gick hand 
i hand med kungamaktens strävan att 
erövra områdena i norr. Religionen 
användes som ett politiskt maktmedel,

Samisk religon
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precis som på andra håll i världen. 
Under århundraden levde den gamla 
samiska naturreligionen sida vid sida med 
kristendomen, men under 1700-talet 
tvingades samer överge sina riter och 
religiösa föremål. Kyrkan betraktade jojk 
som trolldomskonst. Hundratals trummor 
samlades in och brändes. Barn användes 
för att ange föräldrar och släktingar. 
Nåjder hotades till tystnad eller dömdes 
till döden för att avskräcka samerna  
och få dem att foga sig. 

På 1800-talet tror man att de flesta  
samer döpte sina barn, vigdes och 
begravdes inom kyrkans ramar. Från den 
här tiden talar samerna om sin tradition-
ella religion som förfädernas religion. 
Samerna hade blivit kristnade. Men det 
hände att samer i hemlighet använde sin 
spåtrumma för att fråga om råd.

Många riter, myter och kunskaper gick 
förlorade. Andra kunskaper levde kvar 
i förtäckt form. Bäst bevarade är de 
vardagsnära handlingarna och tankarna 
som alla hade kunskap om. Precis som för 
många andra ursprungsfolk är vissa fjäll 
och platser heliga, vilket platsnamn på 
kartor vittnar om.

Läs mer
 

www.samer.se/religion Trumma av Fredrik Prost.
Foto: Hans-Olof Utsi
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Historisk kalender

11 000–5 000 f Kr
Arkeologer har hittat tusentals boplatser 
längs ishavskusten och i inre Norrland. 
Det är de första spåren efter människor i 
Sápmi.

1 500 f Kr 
När vildrensjakten blev det viktigaste 
försörjningssättet växte sijddasamhället 
fram. En sijdda består av flera familjer som 
samarbetar, t ex vid jakt.

98 e Kr
Den romerske historieskrivaren Tacitus 
skriver i sin bok Germania om ett folk han 
kallar fenni. De jagar, äter örter, klär sig i 
djurskinn och sover på marken. ”Finner” 
är ett annat ord för samer.

550 e Kr
Den bysantiske historieskrivare Prokopius 
berättar om olika folk i Skandinavien. 
Skridfinnerna åker skidor, klär sig i 
djurskinn och ger spädbarnen märg att 
suga på. Både män och kvinnor jagar.

890 e Kr
Den norske bonden Ottar berättar för 
kungen av Wessex (England) att han äger 
600 tamrenar som sköts av samer. 

900 e Kr
Isländska vikingasagor berättar om skinn-
handel med samerna och hur samer och 
andra nordbor umgås. 

1300
Svenska kungar börjar hävda rätt till 
områden norr om Hälsingland. De 
uppmuntrar kolonisation för att kunna 
hävda att området är svenskt och att de 
därmed har rätt till handel med samerna.

1328
Birkarlarna nämns för första gången i 
skrift. De har rätt att bedriva handel och 
ta upp skatt av samerna. Vissa samer 
beskattas både av Danmark-Norge, Sverige 
och Ryssland.  

1389
Ärkebiskopen i Uppsala blir uppmanad 
av drottning Margareta att missionera 
i lappmarken eftersom hon anser att 
samerna behöver en kristen tro.

1526
Gustav Vasa dikterar i ett brev till 
lagmannen att svensk lag om rätten till 
jakt och fiske ska gälla i lappmarken. 

1535
Gustav Vasa utser lappfogdar som ska 
ersätta birkarlarna och ta upp skatt.

1543
Gustav Vasa uppmanar befolkningen i 
Ångermanland och Umeå socken att inte 
våldföra sig på samernas jakträtt.  Gustav 
Vasa bekräftar samernas egendomsrätt 
samt jakt- och fiskerättigheter inom och 
utom lappmarken.
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1606
Kung Karl IX kallar sig även Lapparnas 
konung till Danmarks stora förargelse.
Han beslutar att kyrk- och marknads-
platser ska inrättas i lappmarkerna.
 
1671-1673
En kartläggning av lappskattelanden görs. 
Kartan är bevarad och visar att all mark 
ca 6-7 mil från kusten upp till fjället var 
indelad i samiska skatteland.

1685 och 1693
Karl XI befaller att lagmansting ska hållas 
i lappmarkerna för att granska samernas 
avgudadyrkan. Den samiska religionen 
skulle krossas, nåjdernas trummor skulle 
brännas, seitar skulle rivas och samiska 
heliga platser skulle skändas. 

1723 och 1732
En förordning  säger att samer som 
befinner sig utanför lappmarken 
omedelbart ska skickas tillbaka.
Samer fördrivs från Hälsingland, 
Gästrikland, Västmanland och Dalarna. 

1732 
Carl von Linné gör sin lapplandsresa. 
Han möter samer redan i Jättendal, 
Hälsingland, som berättar att de var födda 
vid havssidan och ville dö där.
 
1751
Riksgränsen mellan Sverige och Norge 
fastställs.  Ett tillägg i gränstraktatet 
kallas Lappkodicillen. Den reglerar 

den gränsöverskridande renskötseln. 
Lappmarksgränsen ska skydda samernas 
marker mot nybyggare vid kusten som 
jagar och fiskar på deras marker. 

1809
Efter det att Sverige förlorat Finland 
genom 1809 års krig stänger Ryssland 
gränsen mellan Finland och Norge. Det får 
konsekvenser för samerna.

1853-1871
Många samer från Kautokeinoområdet 
i Norge flyttar till Karesuando och blir 
svenska medborgare. Under perioden 
1853–1871 kommer 69 familjer med drygt 
20 000 renar till Karesuando.

1873
På 1860-talet utarbetas odlingsgränsen, 
avsedd som ett slutgiltigt skydd för de 
samer som lever på renskötsel, jakt och 
fiske. Odlingsgränsen beslutas av Sveriges 
riksdag år 1873.

1868
Antropologen Gustaf von Düben gör en 
resa genom Lappland. Hans fru Lotten 
dokumenterar hela expeditionen genom 
att fotografera. De återvänder även med 
ett antal samiska kranier. 

1886
Den första renbeteslagen införs. Skatte-
fjällen benämns renbetesfjäll. Den 
individuella rätten till mark och vatten 
överförs till lappbyn som en kollektiv rätt.  
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Lagen ska reglera förhållandet mellan 
jordbruk och renskötsel.

1904
Det lapska centralförbundet bildas med 
Elsa Laula som ordförande. Förbundet blir 
inte långvarigt, men Elsa Laula har betytt 
mycket för den samiska rättskampen. 

1910 och 1923
Vattenfalls första kraftstation i Stora 
Luleälv vid Porjus i Jokkmokks kommun, 
byggs. Suorvadammen byggs. Samiska 
boplatser och renbetesmarker dränks 
under vattenmassor. 

1913
Nomadskolereformen införs. Barn till 
renskötande samer måste gå i speciella 
nomadskolor för att inte påverkas av 
civilisationen. Barn till bofasta samer 
måste gå i den svenska folkskolan.

1919
Den första renbeteskonventionen reglerar 
de svenska samernas sommarbetesmarker 
i Norge. Karesuandosamerna blir av 
med stora delar av sina betesmarker 
och följden blir tvångsförflyttningar till 
sydligare samebyar i Sverige. 

1922
Det rasbiologiska institutet inrättas i 
Uppsala under ledning av läkaren Herman 
Lundborg. Samer fotograferas, mäts och 
bedöms i forskningens namn.  Böcker och 
fotografier finns kvar i arkiv i Uppsala.
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1928
En ny renbeteslag avskaffar lappbyarnas 
självständighet. Jakt- och fiskerätten ska 
delas med staten och ett system med 
lappfogdar och lapptillsyningsmän inrättas.
 
1937 
Fram till 1937 tvingas ca 80 samiska 
familjer med sina renar att flytta till nya 
områden längre söderut. Förflyttningarna 
får stora konsekvenser för det samiska 
samhället, i vissa fall konflikter som ännu 
inte är lösta.

1966 
Det så kallade Skattefjällsmålet inleds 
i Östersund 1966. Samebyarna hävdar 
äganderätt till de gamla skattefjällen i 
norra Jämtland. Målet avgörs först 1981.

1971
Ny renbeteslag innebär att samebyarna 
omvandlas till en form av ekonomisk 
förening. Lagen vidmakthåller upp-
delningen renskötande samer och icke-
renskötande samer med olika rättsstatus.

1977 
Den svenska riksdagen bekräftar att 
samerna är ett ursprungsfolk i Sverige.

1981
Högsta domstolen avgör Skattefjällsmålet 
som inleddes 1966. Samebyarna får 
inte gehör för sitt krav om bättre rätt 
till land och vatten. Men trots det 
negativa domslutet säger domen att ett 

Foto: Carl-Johan U
tsi
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Filmtips 
 

Kautokeinoupproret av Nils Gaup 
Sameblod av Amanda Kernell

nomadiserat folk kan förvärva äganderätt 
till land och vatten genom långvarigt bruk, 
så kallad urminnes hävd. 

1986
En reaktorolycka i Tjernobyl, Ukraina, 
orsakar radioaktivt nedfall över Sápmi. 
Första året kasseras 73 000 renar på grund 
av för höga cesiumhalter. Fisket, vattnet, 
bären, viltet och svampen förgiftas.

1992
Riksdagen antar propositionen om 
den fria småviltsjakten på samernas 
marker trots motstånd från samer och 
naturorganisationer. Samma dag beslutar 
riksdagen att inrätta Sametinget. De är 
dock tydliga med att det inte ska vara ett 
organ för självstyre.

1993
Det svenska Sametinget invigs av kung 
Carl XVI Gustaf i Kiruna. Sametingets 
första beslut är en misstroendeförklaring 
mot regeringens sätt att hantera jakt- och 
fiskefrågorna.

1997 och 2011 
104 markägare i Nordmalingstrakten 
stämmer samebyarna Ran, Vapsten 
och Umbyn och hävdar att samebyarna 
inte har rätt till vinterbete i området. 
Högsta Domstolens slutgiltiga dom i 
Nordmalingsmålet 2011 klargör grunderna 
för samernas renskötselrätt och bekräftar 
samebyarnas sedvanerätt till vinterbete. 

2000
Den första samiska språklagen. Samer får 
rätt att använda samiska i kontakt med 
myndigheter och domstolar, och rätt till 
barn- och äldreomsorg på samiska.

2007
Urfolksdeklarationen (UNDRIP) antas 
av FN:s generalförsamling. Den anger 
en miniminivå för hur urfolksfrågor bör 
behandlas av medlemsstaterna.

2010
Från 2010 gäller lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. De fem 
nationella minoriteterna omfattas. De 
ska ges möjligheter att lära sig, utveckla 
och använda sitt språk och behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige.

2009, 2016 och 2018
Girjas sameby lämnar in en stämnings-
ansökan mot staten 2009 med yrkande att 
de har ensamrätt till jakt och fiske inom 
sina året-runt-marker. Gällivare tingsrätts 
dom 2016 säger att Girjas har ensamrätt 
till jakt och fiske på sina marker. Hovrätten 
instämmer 2018, men deras dom är 
otydligare. Målet är överklagat till HD.
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Kolonisation av Sápmi

Kolonisation är när en stat tar ett 
område som man inte äger i besittning. 
Kolonisation innebär ofta ett makt-
övertagande som inte är begränsat till 
land. Det handlar om en ojämn makt-
fördelning där kolonialmakten under-
ordnar folket som lever i området. För 
samernas del har det traditionellt samiska 
området blivit koloniserat - av Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Ryssland.

Den kolonisationsprocess som inleds på 
1300-talet uppmuntras av Gustav Vasa 
och av kungarna på 1600-talet. Under 
1600-talet är Sverige ständigt i krig, 
särskilt mot de nordiska grannländerna 
och skattetrycket på samerna ökar. När 
silver upptäcks i Nasafjäll uttrycker kronan 
förhoppningar om att Norrland ska bli 
Sveriges Västindien, en alldeles egen 
koloni som ska ge nya resurser till ett 
kungarike som har dålig ekonomi.  

”Jag behöver ingen  
koloni – jag har ju Norrland”!  

 

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654)

Gävle är den första stad som grundas 
i Norrland år 1446. Under 1500-talet 
tillkommer Hudiksvall, Härnösand och 
Umeå. Under 1600-talet växer Luleå, 
Piteå och Sundsvall. På 1800-talet bildas 
Haparanda, Skellefteå och Örnsköldsvik. 

Samerna drivs både norrut och västerut. 
Det uppstår ibland konflikter mellan 
nybyggare och samer om fiskerätt och 
betesmarker. På 1700-talet vinner samer, 
men på 1800-talet får oftast nybyggarna 
rätt i tingsrätten, eftersom de är bosatta 
och odlar marken, vilket anses vara 
mer värt. Då hade kolonisationen fått 
ny styrka. Det är födelseöverskott och 
brist på jord och människor söker nya 
försörjningsmöjligheter. Teknikutveckling 
och bättre kommunikationer gör att 
man enklare kan utvinna eftertraktade 
naturtillgångar som silver, järnmalm, 
vattenkraft och skog. 

Kolonialstaten rättfärdigar övertagandet 
av land och naturresurser genom att 
beskriva samerna som primitiva vildar som 
är dömda att gå under. I rasbiologins spår 
ses samerna som ett lägre stående folk 
som behöver kontrolleras och styras av 
majoritetssamhället för sitt eget bästa.

Herman Lundborg som grundade det 
rasbiologiska Institutet i Uppsala 1922, 
skrev redan 1919: 

”...det är självklart att svenskarna, såsom 
förhållandena gestaltar sig i nutiden, 
ej längre kunna stå till svars med att 
låta Lappland nu som förr ligga nästan i 
händerna på ett fåtaligt nomadfolk. Rikets 
välstånd och säkerhet fordrar ett bättre 
tillvaratagande av naturrikedomarna i 
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denna del av landet. Dessa rent svenska 
intressen gå mången gång i en annan 
riktning är nomadernas. Det blir då de 
senares lott att ge vika.”

I vår tid gäller kampen de arktiska 
områdena. Många länder är intresserade 
av de naturresurser som finns i och under 
havet och i fjällkedjan. Utländska bolag 
söker efter malmfyndigheter och får 
tillstånd att provborra i känsliga områden. 
Allt detta sätter stor press på det samiska 
samhället och särskilt på de familjer som 
lever av renskötsel och andra traditionella 
näringar och känner att deras livsunderlag 
gungar under fötterna.

Sverige räknas inte som något ”riskland” 
när det gäller mänskliga rättigheter och 
det finns inga etiska riktlinjer som innebär 
att särskild hänsyn ska tas till urfolket 
samerna. Inte heller har internationella 
överenskommelser ännu införts i  svensk 
lagstiftning i någon större utsträckning.

Att Sverige har en kolonial historia är 
överraskande för många. Det första steget 
är att bli medveten om vad som faktiskt 
har hänt och lära sig mer om samernas 
och Norrlands historia.

 
 

Kartan till höger är ett utsnitt från en karta ritad 
1594. Gränsen för Sverige går söder om Umeälven.
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Renskötselområdet

Renskötselområdet utgör ungefär hälften 
av Sveriges yta. Det bedrivs renskötsel i 
sammanlagt sex län i Sverige: Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, 
Dalarnas och Gävleborgs län. Sametinget 
är ansvarig myndighet för rennäringen.

De 51 samebyarna indelas i fjäll-, skogs- 
och koncessionssamebyar. Ett normalt 
år flyttar fjällsamebyarna med renarna 
på somrarna till fjällen och på vintrarna 
till barrskogar österut. Senaste tidens 
klimatförändringar försvårar traditionell 
renflyttning och betestillgång. Skogs-
samebyarna stannar i skogslandet året 
om. I Tornedalen bedrivs koncessions-
renskötsel som innebär att det krävs 
ett tillstånd (koncession) för att bedriva 
renskötsel. Koncessionshavaren sköter 
renar åt dem som äger jordbruks-
fastigheter i området.

Kartan till vänster visar samebyarnas 
renbetesområden. Hela det blåmarkerade 
området på kartan består av renbetes-
marker; sommar- och vinterbetesmarker.  
Vinterbetena sträcker sig ända ner mot 
kusten. De vita sträcken visar ungefärliga 
gränser mellan samebyarna. Vissa 
områden kan användas av flera samebyar.

I Härjedalen finns områden där same-
byarna förlorade sin vinterbetesrätt i det 
så kallade Härjedalsmålet. Dessa områden 
har vi inte redovisat eftersom områdena 

nyttjas som renbete genom avtal med 
markägarna. 

Lappmarksgränsen är markerad med 
grått. Lappmarksgränsen fastställdes 
1751 i samband med gränsdragningen 
mellan Norge och Sverige för att skydda 
samerna mot de nybyggare vid kusten som 
både jagade och fiskade på deras marker. 
Gränsöverenskommelsen innehåller även 
ett tillägg som kallas ”Lappkodicillen”.

Odlingsgränsen är markerad med grönt. 
Den drogs upp på 1800-talet som ett 
slutgiltigt skydd för de samer som levde 
på renskötsel, jakt och fiske eftersom 
lappmarksgränsen inte respekterades. 
Väster om odlingsgränsen skulle det inte 
tas upp några nya nybyggen. Marken var 
ämnad för renskötsel. Men den gränsen 
respekterades inte heller när malmen och 
vattenkraften skulle utvinnas.

Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna 
omfattas inte av lappmarksgränsen. 
Det är med största sannolikhet för att 
dessa områden var för betydelsefulla 
för statsmakten.  Även i andra områden 
som Västmanland, Hälsingland, Dalarna 
och Värmland har det funnits samer 
men dessa tvingades flytta norrut till 
lappmarkerna i olika omgångar. 
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Samebyn

En sameby är inte en samling kåtor på 
ett fjäll.  En sameby är ett geografiskt 
område där renskötsel bedrivs. Samebyn 
är organiserad som en ekonomisk och 
administrativ sammanslutning med en 
egen styrelse.  Samebyarnas områden 
följer renens naturliga vandringar 
från skog till fjäll, eller mellan olika 
skogsområden. Rätten att bedriva 
renskötsel i Sverige tillkommer enligt 
rennäringslagen det samiska folket, men 
för att få utöva den rätten måste man 
vara medlem i en sameby. Av alla samer 
i Sverige är det ungefär 10 % som är 
medlemmar i någon sameby. 

Renskötare får bedriva renskötsel, fiska 
och jaga inom sitt område. Man har också 
rätt att uppföra stugor och anläggningar 
för rennäringen samt ta bränsle för hus-
behov och slöjdvirke. Renskötselrätten 
grundar sig på urminnes hävd, det vill säga 
en äganderätt som förvärvats för att man 
jagat, fiskat och nyttjat renbetesmarkerna 
under lång tid utan att någon hindrat en. 
Renskötseln regleras i rennäringslagen.

Samebyns landområde är uppdelat i året-
runt-mark och vinterbetesmark. Året-
runt-marker är de områden där renskötsel 
får utövas under hela året. Rennäringen i 
Sverige bedrivs både på privat mark och 
på mark som staten hävdar äganderätt till. 

När svenska staten antar renbeteslagar i 
slutet på 1800-talet så definierar staten 
samtidigt vem som är same: den som är 
nomad och håller på med renar. På den 
tiden var många samer renägare, men det 
fanns även samer som levde på jakt och 
fiske. När markerna koloniseras händer 
det att även samer tar upp nybyggen och 
börjar odla mark, de blir gårdsbrukare. 
Under svåra nödår i början av 1900-talet 
dog många renar av sjukdomar och svält. 
En del samer tvingades lämna renskötseln 
och försörja sig på annat sätt, men då 
räknades de inte som samer enligt lagen. 

Idag ser vi samerna som ett eget folk, 
oavsett om man äger renar eller inte. 
Internationell lagstiftning utgår från folket, 
inte från en näring. Urfolk har rätt till 
skydd för sin kultur. Därför vill Sametinget 
att alla berörda samer ska höras, till 
exempel vid exploateringar, och inte bara 
samebyarna.

Många samer har en stark känsla för 
sin hembygd och sina förfäders marker, 
även om de själva vuxit upp någon 
annanstans. Idag pratar vi om att öppna 
upp samebyarna för alla samer, men det 
är både en politisk process och en fråga 
för samebyarna själva. De renskötande 
samerna kämpar för renskötelns över-
levnad och är oroliga för de praktiska 
konsekvenserna.

Samer utanför samebyn
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Samiskt näringsliv bygger på samisk 
tradition och kunskap.  Det finns både 
traditionella näringar såsom renskötsel, 
jakt, fiske och duodji  - och nya näringar 
som turism, media, mathantverk 
och design. Gemensamt är det nära 
samarbetet mellan näring, miljö och 
kultur. Samiska näringar av småskalighet 
och lokal anpassning. Självklart finns 
det även samiska företagare inom alla 
branscher som inte alltid tar samma 
tydliga avstamp i de traditionella 
näringarna, till exempel inom transport, 
detaljhandel, IT och konsulttjänster. De 
flesta samiska företagare kombinerar olika 
verksamheter.   

Renskötseln är intimt sammankopplad 
med den samiska kulturen och har 
under tusentals år utvecklats från jakt 
på vildren till dagens renskötsel. En 
renskötare är inte bara företagare utan 
även bärare och förvaltare av ett kulturarv. 
Renskötseln är även ett uttryck för ett 
samiskt levnadssätt, vilket innebär att 
renskötselföretagandet har en annan 
innebörd än vad ett vanligt företag har. 
Kring den enskilde renskötaren finns 
familjen, släkten och samebyn för att 
renskötselarbetet ska fungera. 

Många samer har någon form av 
anknytning till duodji.  Duodji har ett 
starkt symbolvärde för den samiska 
identiteten. Den traditionella duodjin är 

sedan länge etablerad. Design av kläder, 
smycken och heminredning är relativt nya 
områden. 

Enskilda samer har under lång tid arbetat 
med turism. Idag växer antalet samiska 
turistföretag som erbjuder aktiviteter 
med renar, besök i kåtor eller visten, 
eller jakt och fiske.  Även på de samiska 
gårdsbruken bedrivs en kombination av 
djurhållning, jakt, fiske och turism. 

Samisk mat har fått mer uppmärksamhet 
och resulterar i fler matförädlingsföretag, 
nya matprodukter och restauranger med 
samisk profil.

Även kulturprodukter av olika slag 
som musik, jojk, teater, bokutgivning, 
tidningsutgivning, multimedia, foto, 
film, konst, museiverksamhet etc. är 
en betydelsefull del av det samiska 
samhällslivet och berikar och synliggör 
den, och inte minst – skapar samiska 
arbetstillfällen.

Samiska näringar

Läs mer
 

www.samer.se/naring 
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Rättskamp

Den samiska rättskampen har pågått 
under flera hundra år. Enskilda samer har 
stämt nybyggare som gjort intrång på de-
ras skatteland, för att skydda sina fiskesjö-
ar och sin mark. Enskilda och organisera-
de samer har skrivit och uppvaktat kungar 
för att få gehör för sina rättigheter. Elsa 
Laulas protestskrift ”Inför lif eller död? 
Sanningsord i de lappska förhållandena" 
författades för mer än 100 år sedan. 

Sedan 1966 har samebyar processat i 
domstol om rätten till land och vatten. 
De har också blivit stämda av privata 
markägare vilket resulterat i kostsamma 
domstolsprocesser. 

Samiska aktivister ses som en ny företeel-
se i Sápmi men historiskt är det inte nytt. 
Dagens samiska konstnärer, musiker, för-
fattare och filmskapare  tar plats i majori-
tetsmedia. Det ger hopp för det samiska 
samhället och i synnerhet för unga samer. 

Frågor som lyfts av samiska konstnärer, 
musiker, författare och filmskapare  hand-
lar bl a om livet i Sápmi, förhållandet till 
naturen, motstånd mot exploateringar 
och miljöförstörelse, förtryck, diskrimine-
ring och rätten till självbestämmande. De 
högljudda protesterna mot en ny gruva i 
Gállok utanför Jokkmokk väckte uppmärk-
samhet över hela världen. 

Samer i alla åldrar protesterar mot  
provborrningarna i Gállok 2013. 

Foto: Tor Lundberg Tuorda
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I ett demokratiskt styrelseskick som det 
vi har i Sverige bestämmer majoriteten. 
Minoriteter har små möjligheter att nå 
fram i demokratiska församlingar. Positiv 
särbehandling används då för att minska 
orättvisor. Även nationella minoriteter ska 
ha möjlighet att bevara språk, kultur och 
traditioner på liknande sätt som svenskar. 

Sametinget i Sverige är ett organ som 
ska företräda det samiska folket. Syftet 
med att skapa Sametinget var ”att 
förbättra samernas möjligheter att 
verka för en levande samisk kultur”. Av 
riksdagsbeslutet framgår att Sametinget 
ska likna en statlig myndighet, men med 
en folkvald ledning. Sametinget är till sin 
uppbyggnad både ett folkvalt organ och 
en statlig myndighet. Någon liknande 
konstruktion har ingen annan myndighet. 

Sametingsvalet äger rum vart fjärde 
år. Då väljer de samer som anmält sig 
till sameröstlängden de 31 ledamöter 
som ska företräder folket. Det folkvalda 
organet samlas till plenum tre gånger per 
år. Sametingets styrelse är ytterst ansvarig 
för Sametingets verksamhet.

Sametinget samarbetar med sametingen 
i Norge och Finland genom Samiskt 
Parlamentariskt Råd (SPR). 

Sametinget har fyra kontor runt om 

Läs mer
 

www.sametinget.se/sametinget
www.sametinget.se/politik

Sametinget i Sverige

i svenska Sápmi; Kiruna, Jokkmokk, 
Tärnaby och Östersund, där ett femtiotal 
tjänstepersoner arbetar. 

Myndigheten har arbetsuppgifter 
som spänner över vitt skilda områden 
som samiskt näringsliv, rennäring, 
rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, 
samhällsplanering, miljö och klimat, 
samisk kultur och samiskt kulturarv, 
traditionell kunskap, samiskt språkarbete, 
språklig revitalisering, hälsa och 
information om Sametinget och samer. 

Sametingets verksamhet styrs av riksdag 
och regering genom lagar, förordningar 
och anslag. Sametinget kan ses som en 
expertmyndighet för samiska frågor, men 
är (ännu) inte ett organ för självstyre. 

Foto: M
arie Birkl
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Det finns olika typer av rasism; som till 
exempel kulturrasism, exploateringsrasism 
och utrotningsrasism. Man kan även skilja 
på rasism och ”rasialism”.  Rasialism är 
till exempel när en komiker utklädd till 
same spelar på alla fördomar mot samer, 
eller när bilder sprids med en gammal 
samekvinna som använder en tvättbräda 
tillsammans med texten ”tvättlapp”. 
Eller TV-reklamen med en vilsen same 
i kolt som på besök i storstaden tror att 
djurgårdare också är samer. Människor 
kanske inte menar nå’t illa, det är ”bara” 
ett skämt, en kul grej eller en dum fråga 
– men kan likväl tas illa upp av den som 
drabbas. 

”Din lappdjävel som lever på 
bidrag och är emot all utveckling, 

du tillhör stenåldern.”

Ibland kallas detta även för vardagsrasism, 
men rasism som man möts av var dag är 
verkligen inte något att ta lättsamt på. 
Rasialism är inte rasism, men rasism bygger 
vidare på rasialistiska föreställningar. 

”En lärare menade att mina 
koncentrationssvårigheter  

berodde på att jag var anpassad 
för ett liv till fjälls.”

Rasifiering är när man tillskriver människor 

med annan bakgrund än ens egen stereo-
typa och fördomsfulla egenskaper. Nästa 
steg är avhumanisering. Om någon annan 
inte ens är en riktig människa, är det inte 
långt till nästa steg: att koppla skillnaderna 
till makt och privilegier.

”Jag hade kolt på skolavslutningen. 
Blev mordhotad.”

Johan Galtung är en norsk professor och 
freds- och konfliktforskare. Galtungs 
våldstriangel går ut på att det finns tre 
sorters våld i samhället: direkt våld, 
strukturellt våld och kulturellt våld. Direkt 
våld skadar människor, som krig och andra 
våldsamheter. Det kan vara land grabbing, 
tvångsförflyttningar, assimilering och 
folkmord. Strukturellt våld syftar på social 
orättvisa och ojämlika förhållanden som 
är inbyggda i samhällsstrukturen. T ex 
att ingen får lära sig något om samer och 
samisk historia i skolan. Samiska forskare 
ifrågasätts för att de är samer och anklagas 
för att vara partiska, medan svenska 
forskare är opartiska. Kulturellt våld 
osynliggör och rättfärdigar både direkt och 
strukturellt våld. 

”I våran by skjuter vi renarna 
som trampar på våran gård.”

Koloniseringen av samer skedde genom 
skolan, genom media, genom lagar, genom

Rasism och diskriminering
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kyrkan, forskningen och politiken. 
Nomadskolereformen 1913 och renbetes-
lagen 1928 skiljde på renskötande och 
icke-renskötande samer. Lagen diskrimine-
rade även samiska kvinnor. Samisk kultur 
ses ofta som en del av svensk kultur. Våra 
marker kallas för Europas sista vildmark, 
fastän den har bebotts av oss samer i 
tusentals år. Koloniseringen i Sápmi har 
pågått så länge att vi till och med betraktar 
oss själva och vår kultur med svenska 
glasögon.  

”Du kan inte vara same, för 
du har ju inga renar.”

De flesta svenska jounalister kan inte 
mycket om samer och innehållet blir ytligt 
eller exotiserat. Barn får läsa samiska två 
timmar i veckan, men alla andra ämnen är 
på svenska. På TV sänds samiska nyheter 
en kvart om dagen medan svenska nyheter 
sänds dygnet runt. 

Att säga: ”Du kan ju inte bli 
arg bara för att jag säger lapp” 
betyder: ”Ditt människovärde 
existerar inte, och din rätt till 

självdefinition är obefintlig.”

Ett koloniserat folk diskriminerar ofta sig 
självt och faller lätt in i offerrollen. Därför 
behöver vi också dekolonisera oss själva!

Lär dig mer
 
Föreläsning om dekolonisering:
https://urskola.se/Produkter/ 
205830-UR-Samtiden-Dekolonise-
ring-av-Sapmi-Dekolonisering-av-Sapmi 

Broschyr:
Fördomar och förklaringar, Samiskt  
informationscentrum,  
ISBN 978-91-981500-0-1

Instagram:
#vardagsrasismmotmigsomsame
En kampanj initierad av Sameradion 
& SVT Sápmi. Den blev även en bok ur 
vilken citaten till vänster är hämtade.

Samelandets Historia av Björn Forseth är 
en historiebok för unga. Utgången från 
förlaget men kan finnas på bibliotek.
ISBN 91-646-1203-1

Så länge vi har marker av Lennart 
Lundmark. Om Sveriges samepolitik 
under 600 år, från medeltiden fram till 
modern tid. ISBN 91-518-3453-7

Stulet land: svensk makt på samisk 
mark, en bok av Lennart Lundmark.
ISBN 97-89-1744198-7-0

Tusen år i lappmarken - juridik, skatter, 
handel och storpolitik av Lilian Ryd 
och Tomas Cramér, är en skildring 
av Nordskandinaviens komplicerade 
förflutna. ISBN  97-89-1866213-0-8 



Samiskt informationscentrum är en del av 
Sametinget. Vi är en kunskapskälla som ansvarar 
för saklig, relevant och intressant information om  
samer ut till det svenska samhället med särskilt 

fokus på barn och ungdomar.

www.samer.se
 

Under fliken Skola finns lektionsunderlag och  
resursmaterial för lärare!


