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Abstract
Intentionen med denna uppsats var att, genom att göra en semiologisk analys av myten 

om samerna och deras symbiotiska förhållande till renarna, få klarhet i vilka konsekvenser 

denna stereotyp har, och har haft, för det samiska folket. 

   Undersökningen visar inte bara negativa konsekvenser, så som nedvärdering och 

förskjutning, utan att bilden även har en positiv sida. Idag när myten mer eller mindre 

avslöjat sig själv, givetvis mycket tack vare mytkonsumenternas ökade intresse och 

förståelse för ursprungsbefolkningar, blir stereotypen avmytifierad – d.v.s. den blir åter en 

symbol för samerna och det samiska. Samerna kan nu själva, i förmedlandet av den egna 

historien, använda sig av bilden och medverka till att den förändras.
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Inledning

I min uppsats De bevingade samerna gjorde jag en semiologisk analys av de mytiska 

samerna i Selma Lagerlöfs klassiska läsebok Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige. Jag kom i min undersökning fram till att Lagerlöf, för Sveriges skolbarn, 

presenterade två helt olika myter om samerna. En, dold myt, i allegorisk form där hon 

var skarpt kritisk till den undanträngning av samerna som den kulturdarwinistiska ”lapp 

skall vara lapp” myten förespråkade, och en tydlig myt, där hon öppet legitimerade 

denna förskjutning av den etniska minoriteten. I den tydliga myten saknar det 

nomadiserande renskötarfolket kultur och identitet, vilket leder till att de reduceras från 

reella till fiktiva, från ursprungsfolk till sagoväsen. De osynliggjorda samerna som bara 

var lyckliga tillsammans med sina renar blev i Lagerlöfs version enbart ett exotiskt 

inslag, likt ett norrsken, i den norrländska landskapsbilden.1

    I denna uppsats tänker jag titta närmare på den stereotypa bilden av det symbiotiska 

förhållandet mellan samerna och deras renar, vilken verkar vara någon slags allmän 

uppfattning, inte bara i Nils Holgersson, utan även hos gemene man och i den skrivna 

historien. 

   Jag kommer i min undersökning att använda mig av Roland Barthes semiologiska 

system för att undersöka myten om samerna och renarna. Semiologin kan användas i en 

mängd olika syften, med olika tillvägagångssätt, för olika människor utan att för den skull 

ge en slutgiltig och definitiv version av myten. Barthes representerar den tolkning av det 

mytiska som jag kommer att använda mig av i min undersökning, nämligen naturalisering 

av historiska och politiska förhållanden, där mytiska föreställningar bland annat bidrar till 

att upprätthålla skillnader och gränser mellan olika grupper.2 Mycket av det som 

presenteras i uppsatsen kommer således att vara mina egna uppfattningar och tolkningar, 

och bör därför behandlas som just det.

Min uppgift blir inte att berätta myten, eftersom den redan tillhör den allmänna 

uppfattningen, men däremot att genom en analys försöka avslöja den. Det är inte 

avslöjandet i sig som är viktigt eftersom många idag känner till de övergrepp som den 

svenska staten, genom århundraden, begått mot det samiska folket. Men det är 

naturligtvis en förutsättning eftersom man, för att kunna se konsekvenserna av den 

stereotypa bilden måste analysera myten om samerna och renarna, som bygger på just 

denna bild. För att inga missförstånd ska uppstå vill jag tillägga att myten i min uppsats är 
1  Strandglim, 2010, uppsatsen De bevingade samerna
2  Barthes, 1969, 212- 218



en synonym för svenskarnas verklighetsbeskrivning av samernas historia.

   Jag kommer i min undersökning att använda mig av begreppet samer och inte lappar, 

eftersom jag har fått en känsla av att det äldre begreppet lappar ofta uppfattas som 

nedlåtande. Undantag är då jag citerar texter ur litteraturen. 

Syfte och frågeställning

Syftet med undersökningen är att, med hjälp av Barthes semiologiska mytsystem, 

analysera myten som handlar om det symbiotiska förhållandet mellan samer och 

renar, och på så sätt försöka få klarhet i den oföränderliga bildens betydelse för den 

samiska kulturen. Eftersom en stereotyp ofta är en negativ och fördomsfull 

föreställning om t.ex. människor som tillhör en viss kultur, folkgrupp eller religion, är 

min intention med undersökningen även att försöka finna om denna bild kan ha 

bidragit med något positivt för samerna. Frågan som jag ska besvara är följande: Vilka 

konsekvenser har den, genom historien, efterhängsna och stereotypa bilden av 

samerna och deras renar haft för det samiska folket, och vilken betydelse har den 

bilden idag?

Material och metod

Utgångspunkt för denna litteraturstudie är den stereotypa bild av samerna som följt dem 

genom historien, och den myt som baseras på denna bild. 

   När det gäller stereotypen så studerar jag den konkreta och omedelbara bilden, d.v.s. 

illustrationer både i böcker och på bokomslag från 1500-talet och framåt. Johannes 

Schefferus monumentala verk Lapponia från 1673 är en av de böcker jag tittar på. Andra 

böcker är Selma Lagerlöfs skolbok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och 

Zacharias Topelius barnbok Sampo Lappelill.

   Segraren skriver alltid historien heter det, och samernas historia, eller myten om 

samerna är, enligt mig, inget undantag. Samernas historia är nästan uteslutande skriven 

av icke-samer för icke-samer, till skillnad från den svenska historien som är skriven av 

svenskar för svenskar. Det som förenar dessa båda historier, tror jag, är en romantiserad 

framställning av svenskarna och det svenska.

    Med hjälp av fakta- och historieböcker, lagar och vetenskapliga undersökningar, samt 

trovärdiga och auktoritära berättelser, som exempelvis uttalanden av Hjalmar Lundbohm, 

Kirunas grundare och samernas talesman i lappmarksfrågorna, berättar jag 



historien/myten om samerna som jag upplever att den i allmänhet framställs. Jag har inte 

begränsat mig till en specifik historia, utan försöker se historien ur flera olika perspektiv för 

att se vidden av dess ensidighet. Historien kan ju skrivas lite olika beroende på vilken 

tidsepok, eller vilken specifik situation mytskaparen vill lyfta fram. Givetvis har jag i 

grunden använt mig av en specifik berättelse för att myten inte ska bli ett godtyckligt 

hopkok av splittrade historier. Denna berättelse kompletterar jag sedan med andra 

trovärdiga beskrivningar, bl.a. Nationalencyklopedin, Svensk uppslagsbok och Den 

svenska historien, som ställer sig bakom denna berättelse. Jag har utgått från Isakssons 

När staten stal marken, eftersom jag tycker den sammanfattar det mesta av den litteratur 

jag läst på ett mycket bra sätt. 

   I analysen av myten om samerna och renarna försöker jag finna det historiska 

förhållandet mellan dessa två tillsynes oskiljaktiga grupper. Ruongs Samerna i historien 

och nutiden och Kvenangens Samernas historia, samt Lundmarks Stulet land och Så 

länge vi har marker är viktig litteratur i detta avsnitt. Anledningen till detta är att jag 

upplever detta material, trots att dessa böcker naturligtvis också är vinklade, som betydligt 

mer objektivt och nyanserat än det som jag använder för att berätta myten om samerna 

och deras renar.

   För att strukturera upp undersökningen och framför allt för att begränsa analysdelen från 

allt för stora utsvävningar har jag, som mall, använt mig av Roland Barthes semiologiska 

mytsystem som finns beskriven i Mytologier. Genom att hålla mig innanför dessa historiska 

och politiska ramar försöker jag finna verkligheten bakom den avpolitiserade myten och se 

vilken betydelse bilden av samerna och renarna både har haft, och har för samerna i det 

moderna samhället. Är den bara av ondo eller gäller ordspråket: inget ont som inte har 

något gott med sig? Jag ställer den stereotypa bilden i myten mot den historiska bilden av 

samerna och renarna, och analyserar sedan myten med hjälp av det semiologiska system 

som presenteras nedan.

Roland Barthes semiologiska mytsystem

Begreppet semiologi skapades av Ferdinand de Saussure och avsåg en vetenskap för att 

studera tecken, d.v.s. någonting som stod för någonting annat. Han var enbart intresserad 

av semiologin som lingvistiskt redskap och skapade sina semiologiska termer med språket 

som förebild.3

3  www.ne.se/Saussure Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/Saussure


Barthes mytsystem bygger på Saussures modell, och kan ses som en vidareutveckling av 

denna. Det första semiologiska systemet kallar Barthes för objektspråk, eftersom myten 

använder detta för sina syften. Språkets tecken blir objekt för myten. Det andra systemet 

kallar han för metaspråk, därför att det är ett andra språk, i vilket man pratar om det 

första.4  Poängen med denna indelning är att det blir möjligt att göra samma semiologiska 

analys på både text och bild. 

   Enligt Barthes upplever alltid mytkonsumenten myten från en subjektiv synvinkel. 

Analysen är alltså subjektiv ur båda de semiologiska systemen och rör sig helt enkelt om 

att presentera en möjlig tolkning bland många. Vikten i uppsatsen ligger alltså på det 

teoretiska planet, men därmed inte sagt att analysdelen är oviktig. Barthes teoretiska 

modell beskriver hur den mytiska helheten skapas utifrån en enkel mening i det första 

semiologiska systemet. Genom denna semiologi i två nivåer ges en struktur för koppling 

mellan del och helhet, mellan ordval och myt samt mellan fakta och värdering.5 Jag är 

övertygad om att utan semiologins strukturerade schema hade det blivit betydligt svårare 

att avslöja myten.

objektspråk

De semiologiska systemen är uppbyggda av tre termer: 1. betecknande, 2. betecknad, och 

3. tecknet, som är den fullständiga förbindelsen mellan de två första termerna.6  Här är ett 

exempel: jag ser i fyra olika böcker, från fyra olika århundraden, samma bild. Bilden, som 

är den första termen, föreställer samer och renar som befinner sig på fjället. Upprepningen 

av bilden sammanfogar de tre och gör dem till en symbol, ett begrepp (den andra termen) 

för den samiska kulturen. När bilden, det betecknande och begreppet, det betecknade 

möts i tecknet, som är den tredje termen, får bilden sin mening: Samer = ett i fjällen 

hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk. 

   Genom att bilden av samer och renar kopieras om och om igen blir den en slags stämpel 

som befäster bilden av den samiska kulturen som oskiljbar från rennäringen. Något som 

myten tar fasta på i följande semiologiska system som Barthes kallar metaspråk.

4  Barthes, 1969, s 212
5  Barthes, 1969, s 209-226
6  Barthes, 1969, s 209



Metaspråk

Mytsystemet, eller metaspråket, är uppbyggt på samma sätt som objektspråket och tar vid 

där detta slutar. Objektspråkets slutliga term, tecknet, som blivit fulltecknat och fått sin 

slutliga mening (samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt och nomadiserande 

renskötarfolk), blir utgångspunkt för metaspråkets betecknande, som i Barthes system fått 

namnet form.

Här nedan visas ett schema över det inbördes förhållandet mellan de två systemen.

Kursivt är språkets nivå.

Fet stil är mytens nivå

1. Betecknande                     2. Betecknad

       3. Tecken = 1. Betecknande                    2. Betecknad
                                 (Mening)/(form)                             (begrepp)

                                                          3. Tecken
                                                  (betydelse)

Mytens betecknande är alltså samtidigt både mening och form, på nivån av det första fylld 

och i det andra tom. Meningen är redan fullständig, den kräver kunskap, ett förflutet, ett 

minne, en jämförande ordning av fakta, idéer och beslut. Betydelsen som finns i meningen 

skulle mycket väl kunna vara tillräcklig om inte myten tog den och gjorde den till en tom 

parasitisk form, dvs. ett första ursprungligt och historielöst material. Den nya historia som 

utspelar sig utanför formen är nu det betecknade begrepp som ska uppta allt. Begreppet 

är inte bara historiskt utan även avsiktligt. Begreppet är själva drivkraften som uttalar 

myten.7

   När bilden övergår i mytens form fjärmar den sig allt mer från det den skulle kunna bli; 

den tömmer sig, blir fattig, historien försvinner, bara bokstaven består. Dess nya form 

kräver en betydelse som kan fylla den. Utanför formen äger en historia rum, det 

betecknade, som ska absorbera allt. I motsats till formen är begreppet ingalunda abstrakt, 

det är fyllt av en bestämd situation.8 Denna historia, vilken jag återkommer till i min analys, 

som kan vara t ex den aktuella tidens politiska eller religiösa förhållanden är begrepp som 

7  Barthes, 1969, s 214-218
8  Barthes, 1969, s 214-215



mytkonstruktörerna eller mytavläsarna måste förhålla sig till, dels för att kunna göra myten 

trovärdig och dels för att kunna förstå och avslöja den. Detta, tycker jag, visar att mytens 

semiologiska systems andra tecken tydligt markerar att en analys av myten inte är helt 

godtyckligt subjektiv, utan att det faktiskt finns regler och ramar att förhålla sig till. 

   Det finns flera olika sätt att avläsa myten på och därmed även att avslöja den, men jag 

har, för enkelhetens skull, valt att bara nämna det sätt som jag själv kommer att använda 

mig av.

   Som nämnts tidigare är mytens betecknande av dubbel natur. Den är samtidigt både 

mening och form, fylld på den ena sidan men tom på den andra.

Om jag anpassar till ett tomt betecknande, låter jag begreppet fylla mytens form utan 

någon tvetydighet och jag finner mig i ett enkelt system där betydelsen blir bokstavlig.9 

Genom att lägga in den historiska tidpunktens faktiska, eller i alla fall mer objektiva 

politiska eller religiösa förhållanden i metaspråkets begrepp, blir, i mitt tycke, 

mytkonstruktörens avpolitiserande avsikt ofta väldigt tydlig och lätt att avläsa.

Disposition

Efter inledningen och dess underrubriker börjar jag undersökningen med att titta historiskt 

på den oföränderliga bild som blivit en symbol för hela den samiska kulturen. Jag fortsätter 

sedan med att gå igenom samerna och renarnas gemensamma historia så som den i 

allmänhet framställs. I undersökningens tredje del analyserar jag, med hjälp av det 

semiologiska systemet, myten om samerna och renarna. Denna analys följs av en 

diskussion. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

Tidigare forskning

Intresset för samer som folk har alltid varit stort. Det finns många publikationer om de 

samiska befolkningarna i Norden som vittnar om detta. Inom svensk forskning har fokus 

för det mesta legat på de mer traditionella delarna av samernas liv, varvid jag tycker mig 

märka att historien ”glömts” bort. Samen som en renskötande och jojkande individ boende 

i en kåta på fjället är, vågar jag påstå, tyvärr fortfarande en förhärskande bild bland många. 

   Under senare tid har emellertid forskningen tagit en annan riktning. Jag har noterat att 

allt fler fokuserar på det historiska förhållandet mellan samerna och staten. Några exempel 

på detta är Lennart Lundmarks Så länge vi har marker, Svante Isakssons När staten stal  

9  Barthes, 1969, s 225-226



marken och Samerätt av Bertil Bengtsson. Ett ökat intresse för att forska kring samernas 

ursprung och religion tycker jag mig också märka. Detta är något som jag tror ligger i tiden 

och kommer att återkomma till detta senare i uppsatsen. Ett bra exempel är boken Bissie 

– studier i samisk religionshistoria av Hans Mebius, som används som kurslitteratur inom 

religionsvetenskapen.

   Vad beträffar forskning kring stereotypen, så är den betydligt mera sparsamt undersökt. I 

sin bok Det ohyggliga arvet, som är den enda bok jag funnit som genomgående behandlar 

detta tema, använder sig Christian Catomeris av denna bild för att visa hur den användes 

mot samerna under rasismens tidevarv kring förra sekelskiftet. Detta väckte mitt intresse 

och jag kände att jag ville gå lite längre än att bara konstatera att stereotypen använts som 

ett vapen i den kulturdarwinistiska ”lapp-skall vara-lapp” politiken.

 

Stereotypen
Den mest efterhängsna bilden av samerna är utan tvekan den att deras förhållande till 

renarna och rennäringen är oskiljaktigt. I detta avsnitt tittar jag lite närmare på bakgrunden 

till denna stereotyp. De tydligaste exemplen är, tycker jag, alla de illustrationer som genom 

århundraden florerat i litteraturen. Den äldsta versionen förekommer på den karta över 

Skandinavien som Olaus Magnus gav ut i Venedig 1539.10 Genom Johannes Schefferus 

monumentala verk Lapponia, 1673, som översattes till flera olika språk blir den en modell 

och ett måste i många utländska skildringar av samerna. Schefferus uppdrag när han 

skrev boken var att visa omvärlden verklighetens samer och inte de fiktiva framställningar 

som fanns i utländsk propaganda, där det påstods att Sveriges krigssegrar vunnits med 

hjälp av trolldom, d.v.s. lapsk magi.11 I förordet till den svenska översättningen av 

Lapponia, som likt originalutgåvan pryds med en framsida föreställande två samer och en 

ren, skriver Ernst Manker att Schefferus med en modern etnologisk metod lyfte fram det 

nomadiserande renskötarfolket i en realistisk dager, fri från den myt och fabelvärld som de 

ditintills levt i.12

10  Catomeris, 2004, s 209
11  Schefferus, 1956, s 13 (förord av Bengt Löw)
12  Schefferus, 1956, s 7 (förord av Ernst Manker)
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Motivet återkommer under 1700-talet till exempel på omslaget till Linnés Flora Lapponica. 
14 I den växande barnboksgenren är den ett givet motiv och återfinns bland annat i 

Zacharias Topelius Sampo Lappelill från år 1860.15 I den andra delen av Lagerlöfs 

klassiska geografiläsebok, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, från 1907 

hittar vi återigen samma motiv.16 Förklaringen till bildens framgång är förstås dess exotiska 

kvalitéer. Det okända vilddjuret som tämjs och utnyttjas av en lika okänd folkgrupp, växer 

sakta men säkert fram som ett både ofrånkomligt och effektivt fungerande varumärke eller 

symbol för den samiska kulturen. Utifrån denna symbol för det samiska är jag övertygad 

om att mytskaparna/historieberättarna har byggt sina egna trovärdiga berättelser om 

samerna och deras historia.

Myten
Under denna rubrik berättar jag samernas och renarnas gemensamma historia, så som 

jag upplever att den i allmänhet framställs för svenskar, skriven av svenskar.

   Med utgångspunkt i objektspråkets slutgiltiga tecken, som jag beskrev under rubriken 

Objektspråk, har nu myten fått en mening att parasitera på: Samer = ett i fjällen 

hemmahörande exotiskt och nomadiserande renskötarfolk. Det är dessa ”fakta” som 

myten utgår ifrån. Historien bakom saknar betydelse för mytkonstruktören. Med dessa 

”fakta” som bakgrund kan historien berättas på följande sätt: Det går inte att med säkerhet 

fastställa när samer började domesticera renar. I början tillfångatog och tämjde man renar 

13  Schefferus, 1956, omslagsbild
14  Catomeris, 2004, s 210
15  Topelius, 1989, s 59
16  Lagerlöf, 2006, s 503



och använde dem som lockrenar vid jakt på vildrenar, man lärde sig snart också att 

använda sig av dessa tama renar som lastdjur.17”De sågo mycket vildrenar och började 

fånga och vakta dem. Om vintern i skogarna, där det var djup snö, började man förfölja 

dem och ränna efter dem på skidor, tills vildrenarna tröttnade, och så tog man de spakaste 

av dem; men nog var det iallafall svårt att hålla dem kvar. Och när man fått några tämjda 

eller lugna, så har det varit lätt att med dem fånga flera”.18

   Den verkliga nomadiserande renskötseln anses tillhöra ett senare stadium, som 

uppstått, sedan man upphört med den rena djuriska rovdriften och med hunden som hjälp 

kunnat utveckla sina metoder att i jaktvårdssyfte öva tillsyn över renflockarna.19 Samerna 

var inte på något sätt underutvecklade, i själva verket var deras kultur utvecklad helt i nivå 

med livsbetingelserna. Det dagliga livet kunde vara en hård kamp mot en bister natur, 

oväder och rovdjur, men det hade också sina ljusa stunder. När livet inte stördes av 

ingrepp utifrån fortgick det i en lugn rytm, släktled efter släktled.20

   Det var först på 1600-talet som grunden för dagens rennäring lades. Vid den tiden fanns 

så kallade lappskatteland, områden som enskilda familjegrupper använde och som de 

betalade en liten skatt för till kungen, men de ägde inte marken.21

   Anledningen till att rennäringen tog fart berodde på att fångstsamhällets befolkning hade 

blivit så stor mot slutet av 1500-talet att det krävdes att extra födoämnen fördes in i 

lappmarken. När det inte längre gick att försörja sig på enbart jakt och fiske valde samerna 

att gå över till rennomadism, eftersom det gav betydligt större avkastning än jakten och 

fisket.22 Vid denna tid då befolkningen ökade började det bli trångt längs med den 

norrländska kusten och i landets södra delar. Man föreställde sig att stora områden i 

Lappland skulle kunna odlas upp och beskattas. Svenskarna uppmuntrades därför att 

flytta hit och bryta ny mark.23 I täten för denna kolonisering av Sapmi24 gick Johan Graan 

som var den mest framstående och högutbildade bland 1600-talets samer. Han försäkrade 

att samerna inte skulle bli undanträngda från sina områden utan att de skulle få behålla sitt 

land och sina fiskevatten. Samernas näringar och nybyggarverksamhet kunde existera 

sida vid sida, eftersom de använde markerna på olika sätt. Lappmarksplakatet från 1673 

införde ett system som gav nybyggare möjlighet att ta upp nybyggen i områden som dittills 

17  Svensk uppslagsbok band 17, 1950, s 826
18  Turi, 1987, s 6
19  Svensk uppslagsbok band 17, 1950, s 827
20  Den svenska historien 6, 1967, s 121
21  Isaksson, 2001, s 20
22  Lundmark, 1998, s 40
23  Nationalencyklopedin band 12, 1993, s 128-131
24  Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av 

Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och 
norrut. Detta område kallas Sápmi (Sameland). 



bara nyttjats av samer. Det fanns i lappmarken utrymme för båda kategorierna och 

konflikter mellan grupperna behövde således inte uppstå. De kunde bedriva sina näringar 

sida vid sida utan att störa varandra.25 Att det redan då fanns ett symbiotiskt förhållande 

mellan renar och samer kan Schefferus intyga: ”När lappen dör, dö ofta hans renar, var de 

än är, vare sig han har många eller få”.26

   Enligt missionären och kyrkoherden Pehr Högström är renskötseln fullt utvecklad på 

1700-talet. ”Kort sagt: Renen är hans alt. När han mister honom är hans wälfärd förspild. 

Så länge han ha renar, frågar han ej stort efter fiska eller andra näringssätt.”27

Under första halvan av 1800-talet växte många nybyggen i lappmarkerna till stora 

hemman. Det blev nödvändigt att avskilja statens ägor ordentligt från böndernas. Denna 

uppdelningsprocess kallades avvittringen. Man såg till att små och svaga hemman 

tilldelades lämpligt stora områden av statens skogar. Renskötarnas rätt glömdes inte bort 

vid avvittringen. Man såg till så att alla skattefjäll fick sina gränser ordentligt bestämda och 

att inga nybyggen fick tas upp här.28

   1886 bestämdes i renbeteslagen att skattefjällen var sommarland, där nomaderna fick 

vistas hela året om, och att de dessutom hade rätt att under vintern vistas på marker 

utanför renbetesfjällen, som de hade besökt av gammal sedvana. 1891 utvidgades 

renbetesfjällen genom att kronan köpte in hemman som låg i vägen för renskötseln och 

upplät dem åt renskötarna. Rennäringen hade räddats och jordbrukarna hade fått så 

mycket mark av staten att de skulle klara sig bra. Ingen tycktes ha någon anledning att 

vara missnöjd. Nu fick samerna äntligen sina egna nomadskolor som skulle skydda dem 

från försvenskning.29 Enligt Johan Turi (1854-1936) som själv var same, så hade de 

tidigare så kallade femårsskolorna fungerat bra så länge barnen var små och inte behövde 

arbeta för sin föda. ”Men skolan fördärvar ändå lappbarnen; de få nog god lärdom, men de 

lära sig mycket onödigt också; och så är det, att de i mycket få bondenatur, och blir borta 

från lapparna under den bästa lärotiden, och då lära de sig bara till bondeliv och lappliv 

lära de inte alls. Deras natur förändras också, lappnaturen tappas bort och bondenaturen 

kommer istället.”30

   Hjalmar Lundbohm, LKAB:s disponent och staden Kirunas grundare, som var samernas 

talesman i lappmarksfrågorna skriver i sitt PM angående nomadskolan, precis som Turi, 

25  Kvenangen, 1996, s 50
26  Schefferus, 1956, s 363
27  Högström, 1980, (facsimileutgåva efter originalet från 1747) s 84
28  Ruong, 1982, s 60-61
29  Isaksson, 2001, s 22
30  Turi, 1987, s 19-20



att samernas nomadiserande renskötarkultur måste skonas från försvenskning.31 

Disponenten bestämde således att inga samer fick anställas vid gruvorna.32

I mitten av 1900-talet började Norrlands inland avfolkas i takt med att 

vattenkraftsutbyggnaderna upphörde, skogsmaskinerna tog över skogsarbetarnas jobb, 

jordbruken blev för små, och renskötselns lönsamhet minskade.33

   Sakta började en ny medveten samepolitik växa fram, där statens politik gentemot 

samerna, och likaså historieskrivningen började ifrågasättas. Mycket kretsade kring 

rennäringens villkor, men även kultur och utbildning, samt språkfrågor diskuterades. 

Svenska samers riksförbund hävdade att rennäringen var av central betydelse för hela det 

samiska samhället. ”Vi är ett folk med gemensamt språk och gemensam historia”.34 

Språkforskare påpekade att samernas språk var mycket rikt på ord och begrepp som hade 

direkt koppling till renskötseln, bland annat en mängd olika ord för olika sorters snö, en 

terminologi som utvecklats under mycket lång tid, vilka var viktiga när möjliga 

betesområden skulle beskrivas om vintrarna.35

   De samiska rösterna började höras allt mer i samhällsdebatten. Rennäringen hade hela 

tiden fått flytta på sig när avverkningar och utbyggnad av vattenkraften skövlat 

betesmarkerna.36

1971 kom en ny rennäringslag. Samebyarna fick nu i högre grad sköta sina egna 

angelägenheter. Lappfogdeväsendet avskaffades, vilket ansågs vara ett stort steg bort 

från det statliga förmynderiet. Renarnas flyttleder, beteshagar o.s.v. kartlades och 

förklarades vara av riksintresse, vilket innebar en statushöjning för rennäringen.37

   ”Även om den samiska kulturen förändrats åtskilligt i samband med möten med 

grannfolkens teknologi och kultur, så utgör fortfarande renen – grunden i samernas 

kultur”.38

Ungefär så kan historien om samerna och deras förhållande till renarna skrivas. En 

trovärdig historia, baserad på fakta, forskning och trovärdiga beskrivningar som egentligen 

inte behöver ifrågasättas, eftersom den framstår som sann. Myten döljer, enligt Barthes, 

31  Åström, 1965, s 125-126
32  Åström, 1965, s 127
33  Isaksson, 2001, s 22
34  Ruong, 1982, s 261
35  Isaksson, 2001, s 23, Ryd, 2001, s 7-8
36  Isaksson, 2001, s 23
37  Isaksson, 2001, s 24
38  Kjellström, 2000, s 65



ingenting och den förkunnar ingenting: den vanställer; myten är varken en lögn eller 

bekännelse: den är en böjning.39

Analys
Myten är berättad, men syftet och de bakomliggande omständigheterna är fortfarande 

oklara. I och med att historien sträcker sig genom flera olika århundraden kan ju syftet 

variera lite beroende på bl.a. den aktuella politiska, eller religiösa situationen i landet. 

Myten om samerna har skapats under en lång period, och det är oklart om de som 

anammat och nedtecknat myten under 1900-talet har varit medvetna om det 

bakomliggande syftet eller syftena med att berätta historien med utgångspunkt i en 

stereotyp bild. Konstruktörerna har haft ett syfte med sina berättelser, men både 1900-

talets historieskrivare och vi som konsumenter saknar förankring i den aktuella kontexten. 

Därför tänker jag gå igenom historien, århundraden för århundraden, med början på 1600-

talet. 

1600-talet

Metaspråkets form, som genomgått en naturalisering, d.v.s. förvandlats från historia till 

natur, förenas med det betecknade begreppet i tecknet, som i detta fall är den svenska 

stormaktstiden, där myten får sin mening. Den historiska situationen förser myten med en 

bestämd verklighet, som den genom kompromiss kan tänja och böja, rasera och 

återskapa, så den kan presenteras som en trovärdig och naturlig historia.40

   ”Som ett led i utvecklingen valde 1600-talets samer att övergå från sina traditionella 

näringar, renskötsel, jakt och fiske, till renodlad rennomadism, eftersom rennäringen gav 

den allra största avkastningen. Detta innebar också att de kunde driva sin näring sida vid 

sida med de svenska nybyggarnas verksamhet, eftersom de nyttjade marken på olika sätt” 

(s 13).

   Mytens avsikt är inte att dölja, utan att tydliggöra. Men för att kunna se mytskaparnas 

avsikt måste man först se det icke-avpolitiserade historiska begreppet, för att i meningen 

kunna se syftet.

1600-talet innebar inte enbart att Sverige genom deltagande i trettioåriga kriget blev en 

europeisk stormakt. Detta var också prövningarnas tid, då många människoliv spilldes till 

följd av alla krig som kostade stora summor pengar, vilket ledde till en allt sämre ekonomi. 
39  Barthes, 2007, s 222
40  Barthes, 2007, s 221-224



De svenska bönderna tyngdes av ständigt nya pålagor i form av skatter och 

utskrivningar.41

   För samernas del blev krisen ett faktum när kronan, istället för att ta ut pälsverk i skatt, 

började ta ut renar och torrfisk, eftersom de tillgängliga resurserna inte kunde fylla 

behoven. Den mest rationella lösningen blev att utvidga tamrensstammen och att i högre 

grad försöka livnära sig på renkött. De allra flesta samerna övergick till rennomadism för 

att klara sig ur krisen. När processen väl var igång fanns det ingen väg tillbaka.42 Alla renar 

blev genom lag privatägda och vildrenen upphörde på så sätt. De samer som inte hade 

möjlighet att öka sina renhjordar fortsatte istället att vidareutveckla jakten, fångsten och 

fisket, ofta i kombination med småskaliga jordbruk. Dessa bofasta samer blev de första 

samerna som levde året om i fjälltrakterna.43

   Den nomadiserande majoriteten förhöll sig inte till platsen och jorden på ett sådant sätt 

att de kunde placeras in som vanliga svenskar. Inte heller bekände de sig till samma 

gudar, vilket gjorde att de att de inte kunde säkra statens anspråk på territoriet i norr. Detta 

innebar att staten försökte locka svenska bönder norrut för att börja odla ödemarken. En 

jordbrukande stationär befolkning innebar att man kunde hävda territorial rätt i landet.44 

Genom lappmarksplakatet från 1673 försökte man stimulera kolonisationen genom att ge 

nybyggarna särskilda förmåner. De behövde inte betala någon skatt alls under de första 

femton åren, och de skulle dessutom slippa militärtjänstgöring. Nybyggen fick tas upp på 

samernas skatteland utan att samerna tillfrågades. Det blev mer och mer så att samen 

endast ägde rätt till renbete, fiske och jakt på sitt eget land. Denna rätt till landet gällde 

bara så länge han behövde området för bete åt sina renar.45 Samernas rätt, att med 

sedvanans rätt bruka sitt land försvagades allt mer under kolonisationen. Denna sedvana 

hade tidigare varit så stark att även domstolarna erkände att de som brukade landet hade 

ensamrätt till det. Dessutom tyngdes samerna av allt högre skatter vid 1600-talets slut, 

vilket ledde till att en del tvingades fly till Norge eller Ryssland46, medan andra lämnade 

renskötseln och blev nybyggare, d.v.s. jordbrukare.47

Genom att jämföra denna något mer nyanserade berättelse om samerna med myten, 

tycker jag att det utkristalliserar sig ett par tydliga syften i myten. Det första och 

grundläggande är den idealbild av Sverige som historieskrivarna vill förmedla, ett enat och 

41  Signums svenska kulturhistoria, 2005, s 10-15
42  Lundmark, 1998, s 40
43  Sametinget, rapport 2008:1, s 4
44  www.samer.se – Kolonisation 2010-04-15
45  Kvenangen, 1996, s 50-51
46  Ruong, 1982, s 50-52
47  Isaksson, 2001, s 21
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välmående Sverige, utan några interna stridigheter eller konflikter. I detta krigens tidevarv 

är det naturligtvis också viktigt att kunna vidmakthålla sina territorier, vilket visar sig i nästa 

syfte, där det gäller att visa vem som är svensk och vem som inte är det. Något som skulle 

komma att bli påtagligt när jordbrukskolonisationen på allvar satte igång. Med hjälp av den 

stereotypa bilden visar myten att rennomadismen var ett naturligt steg i samernas 

utveckling. 

1700- och 1800-talet

Myten , d.v.s. den historia jag berättade tidigare och som jag anser, efter den research jag 

gjort,vara svenskarnas verklighetsbeskrivning av den samiska historien, säger:

”Under 1700-talet levde de nomadiserande renskötarna och nybyggarna sida vid sida och 

bedrev sina näringar utan några större konflikter. När sedan rennäringen började minska i 

lönsamhet i takt med att jordbruket expanderade, gick staten in och köpte in hemman som 

låg ivägen för renskötseln och gav dem åt nomaderna. På så sätt räddade man 

rennäringen.”

Historien berättar:

Lappfogdeinstruktionen år 1695 medförde en ny skatteordning för att motverka samernas 

landsflykt och för att uppmuntra dem att flytta tillbaka. Kolonisationen av Sapmi hade i stort 

sett uteblivit och samerna hade fortfarande stor ekonomisk betydelse för omvärlden. Deras 

produkter var eftersökta och värderades högre än böndernas.48 Samerna var goda 

slöjdare och tillverkade bl.a. båtar, slädar, ackjor, kistor, korgar, tennbroderier och diverse 

klädesplagg.49 1700-talet blev samernas bästa tid, eftersom rennäringen expanderade och 

blev lönsam.50 

   För att främja kolonisationen upprepades det i lappmarksreglementet år 1749 

nybyggarnas rätt till skattefrihet. Det var nu jordbrukskolonisationen verkligen satte fart. I 

takt med nybyggarnas frammarsch minskade samernas inflytande. Nybyggarna vidgade 

sina domäner och utökade sina nybyggen. Det började uppstå konflikter i Sapmi. Mot 

slutet av 1700-talet hade den ökade kolonisationen medfört ett ökat behov av mark. Detta 

ledde till konkurrens om markerna, vilket i sin tur begränsade samernas rörelsefrihet. Detta 

ledde till avvittringen.51

48  Kvenangen, 1996, s 52
49  Högström, 1980 (facsimileutgåva efter originalet från 1747), s 78-93
50  Lundmark, 2008
51  Kvenangen, 1996, s 49-58



   I början brydde man sig inte om hur det gick med samernas rätt. Bönderna fick sina 

stora hemmansskogar, och de togs från lappskattelanden utan att samerna fick något i 

stället. Samerna insåg den fara som hotade deras rätt och började protestera högljutt. År 

1841 kom ett kungligt brev som blev en vändpunkt. Där påpekade kungen att samernas 

rätt inte fick glömmas vid avvittringen.52

   I början av 1880-talet började renbetesfrågan och samernas förhållande till de bofasta i 

Sverige att utredas. Detta resulterade i 1886 års renbeteslag.53 Denna lag innehöll två 

grundläggande stadganden, för det första erkände nu staten samernas ensamrätt till 

renskötseln och för det andra kollektiviserade lagstiftarna rätten till betesmark. Genom att 

lagstiftarna slog samman enskilda samers skatteland och skattefjäll till stora 

sammanhängande betesmarker bildades det så kallade lappbyar, inom vilka nu samerna 

skulle bedriva kollektiv renskötsel. I § 5 av renbeteslagen 1886 föreskrevs att inom 

sommarbetesområdet fick inga andra samer vara förutom de vilka själv erhållit rätt därtill 

eller vilkas förfäder tillhört lappbyn, eller på annat sätt ägt rätt att vistas inom dess område. 

Renbetesrätten gick från att ha varit grundad på den enskildes rätt till ett skatteland, till att 

vara en kollektiv rättighet där renbetesrätten var gemensam för alla medlemmar i 

samebyn.54 De samer som av olika omständigheter hade varit tvungna att ta upp små 

nybyggen i fjällskogarna hade inte längre laglig rätt att bruka de marker (skatteland) som 

de ansåg sig äga. Det här ledde så småningom till att de jordbrukande samerna förlorade 

sin samiska identitet.55

Genom 1600-talet, 1700-talet och en bit in på 1800-talet länkar den stereotypa bilden ihop 

renen och samen allt mer och mer, och når mot slutet av 1800-talet sin absoluta 

effektivitet. Mytkonstruktörerna behöver i metaspråkets betecknade inte längre nämna 

samerna vid namn. Bilden i det språkliga systemets betecknande går rakt igenom båda 

systemen och visar tydligt sin mening i andra systemets tecken. Det råder ingen tvekan 

om att samerna och renarna är ett, utan ren ingen same och vice versa. Myten visar den 

stores värnande om den lille, men det går inte att ta miste på de rasistiska undertonerna. 

Statens ”hjälpande hand”, som jag uppfattar den, var att försöka avgränsa och kontrollera 

samerna. I och med bl.a. jordbrukets expansion var rennäringen inte längre lika viktig för 

ekonomin, vilket gjorde att samerna inte längre var önskvärda eftersom de stod i vägen för 

utvecklingen. Lagstiftarna vid denna tid måste, enligt mig, antingen ha trott, på den 

52  Ruong, 1982, s 60-61
53  Kvenangen, 1996, s 91
54  SFS 1886:38
55  Kvenangen, 1996, s 91



stereotypa bilden som sann och grunden för samernas kultur, eller så ville de helt enkelt 

hjälpa myten på traven genom att lagstadga det som var mytens syfte, nämligen att 

vanställa verkligheten. Jag tror på det senare alternativet. Lagen från 1886, där de 

renägande samerna mer eller mindre tvingades kvar vid sina näringar, fick stora 

konsekvenser för de icke renägande samerna, som vid denna tid var i majoritet, eftersom 

de i laglig mening inte längre betraktades som samer. De förlorade inte bara sin identitet 

utan också sina hävdvunna jakt och fiskerättigheter.56

1900-talets första del

Den politiska inledningen på 1900-talet spann vidare på slutfasen av 1800-talets 

undanträngning av samerna, men blev nu öppet rasistisk. Myt och historia blev ett. Myten 

behövde inte längre kompromissa med den aktuella politiska situationen, eftersom den 

verklighet myten ville tydliggöra, om än något lågmäldare, var den samma som politikerna 

förmedlade. Under 1900-talets inledning hade kulturdarwinismen ett starkt inflytande på 

den svenska samepolitiken. Enligt denna högsta vetenskap vandrade folk från olika 

kulturstadier mot allt högre nivåer. Renägande nomader befann sig långt ner, medan vita 

västerlänningar befann sig högst upp.57 Enligt kulturdarwinismen pågår, precis som 

Darwins teori om det naturliga urvalet, en ständig maktkamp i samhället där endast de 

starkaste överlever, vilket leder till en utveckling mot allt högre stående samhällsformer. 

Resonemanget, som var som mest utbrett vid sekelskiftet 1900, kan i förlängningen leda 

till t.ex. rasistisk politik.58

   Så här förklarade kyrkoherden och skolinspektören Vitalis Karnell, som var den som 

myntade det politiska slagordet ”lapp skall vara lapp”, i en tidningsenkät 1906:

”Gynna gärna lapparna på alla sätt i deras näring, gör dem till sedliga, nyktra och 

nödtorftigt bildade människor, men låt dem aldrig läppja på civilisationen i övrigt. Det har 

aldrig varit och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp skall vara lapp.”59

   

Om vi tittar på det semiologiska schemat utifrån min tolkning kan vi se hur stereotypen, 

genom den paternalistiska och värnande myten, blivit ett med den öppet rasistiska 

samepolitiken. Trots en framtoning om att vilja skona/rädda samernas kultur råder det 

ingen tvekan om att syftet är assimilering. Nomadskolans utveckling byggde alltså på 

ideologin ”lapp skall vara lapp”, och att samerna av den anledningen borde hållas 
56  Catomeris, 2004, s 211
57  Lundmark, 1998, s 92
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isolerade från det övriga samhället.

1. Betecknande (bilden av samen och renen i fjällen)                2. Betecknad (symbol)

       3. Tecken = 1. Betecknande                           2. Betecknad
                                 (Mening)/(form)                             (begrepp)

(Samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt        (Den politiska ”lapp skall vara lapp”   

och nomadiserande renskötarfolk)                            perioden)

                                                          3. Tecken
                                                  (betydelse)                                                                    Samerna är 

starka som renskötare i fjällen, vilket är det enda de duger till, förövrigt är de svaga och 

mindervärdiga.

Innan jag går vidare med 1900-talets andra del och 2000-talets inledning skulle jag kort 

vilja gå igenom hur den stereotypa bilden av samerna använts av svenskarna fram till 

denna tidpunkt. Jag har valt att dela upp denna sammanfattning i tre delar.

1. Essensialiseringen: Den verkliga grunden till, att senare i historien, kunna urskilja vem 

som var svensk och vem som var same lades under 1600-talet, då samerna mer eller 

mindre tvingades till rennomadism för att kunna överleva. När rennomadismen väl kommit 

igång fanns det ingen återvändo. När invandringen av jordbrukande svenskar i Sapmi på 

allvar kom igång under mitten av 1700-talet kunde man enkelt, med den framväxande 

stereotypen, peka ut skillnaden mellan svenskar och samer. Vid denna tid var bilden av 

samen och renen ingen negativ bild, vilket jag tror berodde på samernas ekonomiska 

betydelse för staten.

2. Separationen: Vid 1800-talets början, då konkurrensen om markerna hårdnade, 

använde man sig, vid avvittringen, av den stereotypa bilden till att ta avstånd från 

samerna. Det var iförsta hand svenskarna som fick hjälp, samerna brydde man sig inte så 

mycket om. Det hade nu på allvar blivit ”vi” och ”dom”.

3. Hierarkiseringen: Under rasismens tidevarv, i slutet av 1800-talet och i början på 1900-

talet, används denna negativa bild till att nedvärdera samerna och visa dem som en lägre 

stående ras. Detta ger svenskarna, som står högre i utvecklingen, rätt att förpassa dem ut 



i den norrländska periferin.60

1900-talets andra del och 2000-talet

Under rubriken Myten, där jag beskriver samernas historia, så som den framställs för 

svenskar skriven av svenskar, står det att: när renskötselns lönsamhet minskade i mitten 

av 1900-talet började en ny medveten samepolitik växa fram, där bl.a. statens samepolitik 

och historieskrivningen ifrågasattes. Många frågor kretsade kring rennäringen som var av 

central betydelse för hela det samiska samhället. De höjda samiska rösterna bar frukt och 

ledde till 1971 års rennäringslag. Denna lag innebar inte bara en statushöjning för 

rennäringen utan också att samerna nu slapp lappfogdeväsendet, vilket gjorde att de i allt 

större utsträckning kunde sköta sina egna angelägenheter utan inblandning av statligt 

förmynderi.

Hur uppfattades då lagen från 1971, som förövrigt är gällande än idag, av samerna själva. 

Så här skrev Ruong, som var med och grundade SSR (svenska samers riksförbund) 1950: 

”Genom 1971 års renbeteslag utgör samebyarna numera ekonomiska föreningar med 

styrande, beslutande och kontrollerande organ. Samerna ansvarar för renskötseln. 

Administrativt är renskötseln underställd så som näring jordbruksdepartementet och 

lantbruksstyrelsen. Enligt ordalydelsen i lagen är markerna ovan odlingsgränsen 

förbehållna de renskötande samerna. Denna bestämmelse är dock ihålig, då upplåtelser 

och undantagande av mark kan ske utan samernas och samebyarnas uttalade vilja, 

såsom jakt och fiske, gruvdrift, vattenkraftsutbyggnader, skogsbruk mm. Ur allmän samisk 

synpunkt är det också ett minus att de icke renskötande samerna i kärnområdena är 

avstängda från allt inflytande på upplåtelseärendenas gång. Detta sammanhänger med 

rennäringslagens konstruktion och dess syfte, mål och mening, nämligen att ge skydd 

endast åt renskötande samer, medan de icke renskötande ställs utanför. Rennäringslagen 

är en skarp kniv som delar samefolket i två från varandra skarpt åtskiljda grupper, vilket 

inverkar menligt på sammanhållningen bland samer som etnisk grupp”.61 

Ruong får medhåll av Bengtsson i dennes juridiska översikt över samerätten.62

   Snart skulle även den växande turismen av människor som skulle leva friluftsliv och 

vildmarksliv ställa till problem. Det uppstod en hel del konflikter mellan de renskötande 

60  Begreppen essensialiseringen, separationen och hierarkiseringen har jag lånat från Filosofiskarummet i P1, som 
sändes 2007-04-15.

61  Ruong, 1982, s 62
62  Bengtsson, 2004, s 48-54



samerna och turistnäringen. Vid insamling och urskiljning kunde turister åstadkomma 

betydande problem för renskötarna. Detta har så småningom lett till ökad medverkan av 

samerna själva i turistnäringen, vilket mildrat konflikten63. 

   Samernas traditionella näringar är jakt, fiske och renskötsel, men idag försörjer sig 

majoriteten av de ca 20000 svenska samerna på annat sätt. Endast omkring tio procent av 

de svenska samerna lever idag på renskötsel.64 Enligt SSR är turismen en av de större 

samiska näringarna. Idag finns en internationell trend med ett växande intresse för 

ursprungsbefolkningar, vilket placerar den samiska turismen rätt i tiden. Samiska jakt- och 

fisketraditioner levandegörs. Bruket att tämja renar och spänna dem för släde har 

återupptagits. Det samiska köket med renkött som huvudingrediens har blivit populärt, 

framförallt kåtarökt suovas. Den samiska turismen erbjuder idag olika aktiviteter som till 

exempel deltagande vid renskiljning och kalvning, lassokastning, vandring med renar, 

deltagande i samiskt vardagsliv, samisk mat och jojkuppvisning mm.65

   I Sverige har intresset för samisk turism vuxit fram först under senare år och blivit ett 

komplement eller en alternativ sysselsättning för samerna. Denna utveckling innebär både 

möjligheter och hot. En turistisk satsning som fokuserar på urbefolkningar innebär stora 

möjligheter att öka allmänhetens kunskap om samerna, och kan även minska riskerna för 

motsättningar och diskriminering. Bland hoten finns en ytlig kommersialisering och 

disneyfiering av samerna.66

   67

När myten försöker böja det historiska/politiska begreppet i metaspråket, som handlar om 

samerna och renarna under 1900-talets andra hälft, uppstår ett problem. Mytens 

63  Sveriges Turistråd, 1989, s 138-154
64  Lundmark, 2008, s 7
65  www.sapmi.se, samisk turism 2010-05-04
66  www.etour.se, Turism- hot eller möjlighet för den samiska kulturen, 2010-05-10
67  Renskiljning. Bilden hämtad från första sidan på det samiska företaget H-G Partapuoli siidas hemsida 2010-05-06.
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betecknande har nu blivit en tilltrasslad enhet av det språkliga systemets fyllda mening och 

metaspråkets tomma form, vilket ger en tvetydig betydelse.68 Om myten bara använt sig av 

grundläggande ”fakta” och den tomma formen: samer=ett i fjällen hemmahörande exotiskt 

och nomadiserande renskötarfolk, så hade myten fortfarande kunnat vara både trovärdig 

och intakt i sitt förmedlande att samerna och deras renar själva vill och bör förpassas bort 

från civilisationen. Problemet uppstår, som jag uppfattar det, när mytkonstruktörerna 

oavsiktligt ger samerna en historia i sina försök att stärka banden mellan samerna, 

renarna och fjällen. ”Vi är ett folk med gemensamt språk och gemensam historia.” Man ger 

till och med ordet snö som exempel för att visa hur och varför det samiska språket 

utvecklats genom historien. Tidigare mytskapare har som vi tidigare sett inte givit samerna 

och renarna någon historisk bakgrund, utan bara konstaterat att, med utgångspunkt i 

stereotypen, samer, renar och fjällen hör ihop. En treenighet. Nu har plötsligt den 

stereotypa bilden fått en historia, vilket naturligtvis leder till mytens fall i en tid då intresset 

för ursprungsbefolkningar ökar.

Diskussion
Av undersökningen har det framgått att stereotypens födelse ägt rum under 1600-talet, då 

samerna övergav sitt traditionella förhållningssätt gentemot renarna och gav sig in på en 

mer kommersiellt inriktad rennomadism, för att klara de krav som ställdes vid denna tid. 

Sedan dess har denna bild varit en trogen följeslagare. Oavsett om man som Schefferus 

skrev om samerna och renarna i slutet på 1600-talet (sid 10), som missionären Pehr 

Högström i mitten på 1700-talet (sid 10), eller som polarforskaren Kjellström kring 

sekelskiftet 2000 (sid 12), är det symbiotiska förhållandet mellan dessa två grupper väldigt 

tydligt.  Men trots denna enkelriktning förefaller nu en ny era stå för dörren – turismen. Jag 

tror att i ett sekulariserat samhälle där vi allt mer fjärmar oss från den religion som vi av 

kulturen varit bundna till, tycks ett intresse vakna för andra kulturer och religioner. Där 

ibland minoriteternas. Detta är något som jag tror kan gynna samerna, inte bara 

ekonomiskt, utan jag tror även att turismen kan leda till ökad kunskap om samernas 

ursprung, kultur och religion.

Eftersom myten är avslöjad och den stereotypa bilden inte längre har något syfte, utan 

återigen har blivit en symbol, kan samerna använda sig av denna bild som reklam för sig 

själva. Användandet av den exotiska bilden lockar inte bara turister, utan medverkar också 

68  Barthes, 2007, s 221



till att neutralisera bilden. Den stereotypa bilden är, enligt min uppfattning, inte längre en 

stereotyp utan ett varumärke, och samerna kan själva medverka till dess slutliga mening. 

Så här tolkar jag dagens bild utifrån Barthes objektspråk.

1. Betecknande (bilden av samen och renen i fjällen)     2. Betecknad (symbol)

                                                                                                             

       3. Tecken =?

En fara ligger naturligtvis i att den samiska kulturen kan komma att exploateras i mer eller 

mindre oseriösa former.69

Sammanfattning
Efter att ha analyserat myten om samerna med hjälp av Roland Barthes semiologiska 

system, för att se vilka konsekvenser den efterhängsna bilden av samerna och deras renar 

har haft genom historien, har jag kommit fram till följande: Samerna kom under 1600-talet 

allt mer att förknippas med renskötsel, men det var först under 1700-talet, då invandringen 

av jordbrukande svenskar på allvar satte fart i Sapmi, som den stereotypa bilden togs i 

bruk. Syftet var då att kunna skilja mellan svenskar och samer. Från början var detta inte 

något negativt, vilket troligen beror på att samerna vid denna tid hade ganska stor 

betydelse för den svenska ekonomin. När sedan konkurrensen om markerna hårdnade, 

använde man sig vid avvittringen av, vilket min undersökning visat, stereotypen till att ta 

avstånd från den etniska minoriteten. Detta innebar inledningsvis att svenskarna fick statlig 

hjälp, medan samerna fick klara sig på egen hand.

    I slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet används bilden, som framgår av 

analysen nedan, till att nedvärdera samerna som en lägre stående ras, vilket ger 

svenskarna rätt att förpassa dem ut i periferin. 

1. Betecknande (bilden av samen och renen i fjällen)                2. Betecknad (symbol)

       3. Tecken = 1. Betecknande                           2. Betecknad
                                 (Mening)/(form)                             (begrepp)

69  www.sapmi.se, Samisk turism 2010-05-04
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(Samer = ett i fjällen hemmahörande exotiskt        (Den politiska ”lapp skall vara lapp”   

och nomadiserande renskötarfolk)                            perioden)

                                                          3. Tecken
                                                  (betydelse)                                                                    Samerna är 

starka som renskötare i fjällen, vilket är det enda de duger till, förövrigt är de svaga och 

mindervärdiga.

Helt kort har syftet med den stereotypa bilden varit att Identifiera och separera, nedvärdera 

och förskjuta samerna. Detta har fått till konsekvens att samerna genom historien ställts 

utanför det svenska samhället, eftersom de framställts som annorlunda. Bilden förmedlar 

genom myten att de varken ville eller kunde anpassas till civilisationen. De absolut värsta 

konsekvenserna av den stereotypa bilden drabbade de som inte sysslade med rennäring. 

De som ägnade sig åt jakt och fiske förlorade, på grund av denna bild, sin samiska 

identitet och därmed också rätten till att bedriva sina näringar.

Vid slutet av 1900-talet och inledningen på 2000-talet är bilden av samen och renen som 

vandrar över fjället inte längre en negativ stereotyp, utan är åter en symbol eller ett 

varumärke för samerna och det samiska. Detta har, som undersökningen visat, dels berott 

på att myten av olika anledningar avslöjat sig själv och dels på att myten avslöjats på 

grund av ett ökat intresse för ursprungsbefolkningar. Stereotypen har avmytifierats. Nu har 

samerna själva fått möjlighet att påverka hur bilden ska tolkas. De positiva 

konsekvenserna av den gamla stereotypen är nu att samerna har en välkänd och exotisk 

bild på ett ursprungsfolk som kan användas vid exempelvis turistisk marknadsföring. En 

bild som de har möjlighet att förändra. Något som i synnerhet de icke renskötande 

samerna borde vara angelägna om. Det är kanske åter dags att göra det som var 

Schefferus syfte med Lapponia, nämligen att lyfta fram samerna i en realistisk dager, fri 

från den myt och fabelvärld som de hitintills levt i.
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