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Abstract 

Research regarding the maintenance of the Sami language shows that the Swedish 

society has a big influence on the development of the Sami identity and also the 

maintenance of the Sami language. The assimilation of the Sami language and the 

traditional Sami religion was forced mainly by the Swedish education form and 

the Swedish church. In modern times many different forms of Sami identities 

have been developed due to the scattering of the Sami people, and also because of 

the urbanization of the Swedish society. The Sami nature religion is still alive in 

the Sami group, thanks to the mythological stories told and preserved by their oral  

tradition. The purpose of this assignment was to make research of how the Sami 

identity is being presented in three current Swedish books. The books are Sms 

från Soppero written by Ann-Helén Laestadius, När jag var tretton blev jag same, 

written by Monica Zak and Lappskatteland, written by Annica Wennström. The 

assignment has a specific focus on the religion and the Sami language. The main 

questions are formulated as follows: How do the books present the different di-

mensions of religion and also its importance to the Sami identity? In what ways is 

the language presented as vital in relation to the religion, and is the language 

described as a way to identify the Sami ethnicity? The analyzing method being 

used to the material is called narrative method with hermeneutics aspects. When a 

result has been concluded, three theories will be applied and tested as analyzing 

methods. The theories are Linda Woodhead’s theory of religion and Thomas 

Hylland Eriksen & Andrea Amft’s theory of ethnicity, which has been comple-

mented by Kenneth Hyltenstam`s et al. theory in which he focuses on the preser-

vation of minority languages. The study shows that there are many dimensions of 

religion to be found, and that they play a different role depending on different 

generations and their relation to the Sami identity. The Sami language identifies 

the Sami ethnicity and also creates a connection to the culture and the ancient re-

ligion. Therefore the language is being presented as very important as it defines 

the Sami identity.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samer, etnicitet, språk, identitet, narrativ analys.  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

I artikeln ”Djuren- beskyddare, budbärare och vänner” skildrar Åsa Virdi Kroik 

hur djurens mångfaldiga betydelse för människan återfinns i de samiska myterna 

samt hur dessa inom religionen givits en plats i samernas olika riter och 

ceremonier (Virdi Kroik, 2005, s. 18). Berättelserna om den mytiska urtiden lade 

grunden för samernas och djurens framtida förhållanden, som ett exempel lyfter 

Kroik myten om björnen och kvinnan vilken har bidragit med föreskrifter och 

kunskaper för hur det samiska folket ska jaga björn utan att själva bli skadade. 

Vidare var myterna betydelsefulla för bevarandet av de traditionella samiska 

kunskaperna då berättelserna var ett lättsamt sätt för barnen att ta till sig de 

vuxnas kunskaper (Virdi Kroik, 2005, s. 16-18). Relationen mellan människa och 

djur för den schamatiska världsbilden nämns vidare som särskilt viktig då nåjden 

under sin trans kunde sia var både rovdjur och renar befann sig samt när den rätta 

tiden var inne för att jaga (Virdi Kroik, 2005, s. 20-22). 

 

“Religion is one of the most powerful, deeply felt, and influential forces in human 

society. It has shaped people`s relationships with each other, influencing family, 

community, economic, and political life…Religion is an important object for so-

ciological study because of its influence on society and society`s impact on reli-

gion” (Meredith, 2001, s. 1).  

 

Religion har idag lika liten eller stor betydelse för det samiska folket som för alla 

andra i Sveriges befolkning. Innan samerna kristnades präglades den samiska 

religionen av en panteistisk världssyn och man delade in världen i tre sfärer; den 

himmelska, den jordiska och den underjordiska. De tre världarna skiljdes bland 

annat åt genom dess olika väsen och gudar och man använde sig av speciella riter 

och ceremonier för att behålla en god balans mellan naturen och sig själv 

(Sametinget, 2004, s. 5).  Idag utgörs samernas folkmängd av totalt ca.70 000 

samer varav uppskattningsvis runt 20 000 av dem lever utspridda i Sverige 

(Sametinget, 2004, s. 4). I Sverige talas tre huvuddialekter av det samiska språket; 

sydsamiska, lulesamiska samt nordsamiska där den senaste betraktas ha den 

starkaste ställningen med störst upptagningsområde i de norra delarna av landet 

(Hyltenstam et al, 1996, s. 181). Tillhörigheten till den samiska identiteten 

stämplades under nykolonisationen i Sverige med skam. Det samiska språket och 

naturreligionen utsattes under kristnandet för övergrepp och flertalet unga samer 

genomled under sin skoltid svåra trakasserier på grund av sin samiska identitet. 

Den samiska etniciteten och trosläran gömdes undan och istället ansträngde sig de 

ny urbaniserade samerna för att överkommunicera det svenska språket samt den 

svenska storstadskulturen (Hyltenstam et al, 1999, s. 42-43, 61). Som föräldrar var 
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de många samer som av rädsla att historien skulle upprepa sig valde bort det 

samiska under uppfostran av sina barn.  

 

”… hennes samiska mor sattes i nomadskola och skulle försvenskas. Det var en 

skam att tala samiska och det ville hon aldrig att hennes egna barn skulle behöva 

uppleva” (Kjellberg, 2008, para. 3).1 

 

På grund av assimileringen av den samiska identiteten har den samiska 

befolkningen i Sverige konfronterats både inom den egna folkgruppen samt 

utifrån det svenska majoritetssamhället, med frågan om vem som får säga sig vara 

same. I en bokpublikation gjord år 2004 av sametinget och 

jordbruksdepartementet står skrivet:  

 

”Det finns ingen definition av vem som är same. I sametingslagen (SFS 1992:1 

433) som utgör vem som får rösta till Sametinget sägs dock att man är same om 

man själv anser sig vara same och har eller har haft samiska som språk i hemmet 

eller har föräldrar, far eller morföräldrar som har eller har haft samiska som språk 

i hemmet. Same är också den som anser sig vara same och har en förälder som har 

varit upptagen i röstlängden till Sametinget” (Sametinget, 2004, s. 5). 

 

I dagens mångkulturella samhälle har strävan efter tillhörighet samt vikten av att 

bevara de egna kulturella rötterna kommit att bli ett väl diskuterat ämne (Olsson, 

2005, s. 8). Exemplen är många över de samhällen där ett minoritetsfolk lever sida 

vid sida med en majoritetsbefolkning och därmed forceras in i majoritetens 

sociokulturella normer, ett språkbyte med övergång till majoritetens språk är en 

tydlig markör för assimileringsprocessen (Hyltenstam et al, 1999, s. 46-47). År 

1977 erkändes samerna till Sveriges urfolk och år 2000 fick det samiska språket 

status som ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I egenskap av att vara ett 

ursprungsfolk är samerna sedan år 2011 utifrån svensk grundlag erkända som ett 

folk i Sverige. Sara Larsson (sametinget) har tillsammans med 

diskrimineringsombudsman Katri Linna i en debattartikel skrivit om samernas 

sociala situation i Sverige. Enligt Larsson och Linna kännetecknas det svenska 

samhället av en självbild där Sverige noga framhäver sin syn på sig själv som ett 

land vilket kämpar mot förtryck av minoriteter. Sverige har självbilden om att 

vara ett land som noga värnar om lika rättigheter och jämställdhet för människor 

men detta är en förhållningsätt vilket enligt Larsson och Linna, inte inkluderar 

samerna (Broberg, 2010, para. 2).  

Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för hur människan 

kommunicerar tal, känslor, kulturer och religiositet på olika sätt. Under hösten 

2013 började jag läsa böcker, följa debatter samt deltog även under ett symposium 

i Uppsala universitetshus med avsikt att lära mig mer om den samiska religionen. 

Skönlitteratur är en fantastisk möjlighet för människor för att kunna inta en annan 

människas livssituation och därav bestämde jag mig snabbt för att 

skönlitteraturens skildring av den samiska identiteten och dess förhållande till 

religion och det samiska språket skulle bli utgångspunkten för den här uppsatsen. 

Jag är medveten om att böckernas framställning kan anses vara fiktiv. Med 

anledning av den historiska bakgrunden mellan den samiska befolkningen och det 

svenska folket vill jag undersöka vilken ”modern bild” av den samiska religionen, 

                                                 
1 Para. kommer från engelskans paragraph och betyder stycke (Mattson, P, & Örtenblad, A, 2008, 
s. 57).   
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etniciteten och identiteten som ges majoritetsbefolkningen och finner den nutida 

svenska skönlitteraturens framställning som motiverat material för studien.  

 

1.1. Syfte och mål 

Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur samisk identitet skildras inom tre 

nutida skönlitterära böcker. I min studie utgår jag från tidigare forskning om 

samisk etnicitet i det svenska samhället, samisk berättartradition och dess 

betydelse för den forntida samiska traditionen idag samt studier kring det samiska 

språket, tvåspråkighet och minoritetsspråkens språkstatus i Sverige. Jag är 

intresserad av att undersöka vilken roll religion har för växelspelet mellan 

böckernas karaktärer och den sociala miljön som dessa utspelar sig inom. Jag vill 

vidare även studera det samiska språkets betydelse inom böckerna samt hur 

språkets relation till religion och den samiska identiteten skildras i böckerna. 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett religionssociologiskt perspektiv och 

med hjälp av narrativ metod analysera hur samisk identitet skildras i tre nutida 

skönlitterära böcker, med särskilt fokus på religion och det samiska språket.  

 

 Vilken betydelse har religion för den samiska identiteten samt vilka 

dimensioner skildras av denna i tre nutida böcker?  

 På vilka sätt beskrivs språkets betydelse som etnisk identitetsmarkör 

och hur skildras språkets relation till religionen?  

 

1.2. Avgränsning  

Det är möjligt att utveckla fler frågeställningar inom det valda ämnet än de jag har 

inriktat mig på. Jag har avgränsat ämnet, frågorna och antalet böcker på grund av 

den begränsade tidsramen samt uppsatsens tilltänkta omfång. I valet av böcker 

inriktade jag mig på författare vilka skriver för en publik varierande mellan 

ungdomar och vuxna. Jag anser att det varierande åldersspannet inom 

läsarpubliken är berikande för uppsatsen då min avsikt med studien är att göra 

undersökningen så övergripande som möjligt snarare än att inrikta mig specifikt 

på en viss ålder. Jag har valt tre nutida skönlitterära böcker, publicerade under 

2000-talet, vilka behandlar samer och den samiska identiteten med utgångspunkt i 

Sápmis svenska landområde. En av de tre böckerna varierar mellan olika 

tidsperspektiv och familjegenerationer, därför har jag, efter att ha läst hela boken, 

valt att endast utgå från den moderna tiden i boken, för att på så sätt skapa en så 

likvärdig utgångspunkt för analysen av de tre böckerna som möjligt. 

 

1.3. Forskningsgenomgång 

Inom forskningsområdet nutida samisk religion, som behandlar den samiska 

trosläran på 2000-talet, är utbudet begränsat. Jag har inför uppsatsen valt att 

redovisa vetenskapliga studier vilka har betydelse för studien genom att de 

redogör för det samiska språkets historia utveckling och ställning i Sverige samt 

även material vilket diskuterar etnicitet i relation till den samiska identiteten med 

särskilt fokus på språk.  
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Jag avslutar med att ge en överblickande bild av den forntida samiska 

berättartraditionens betydelse för naturreligionens fortsatta existens idag.  

 

Kennet Hyltenstam har tillsammans med Christopher Stroud och Mikael Svonni 

skrivit kapitlet ”Språkbyte, språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i 

svenska Sápmi” som finns publicerad i boken ”Sveriges sju inhemska språk – ett 

minoritetsperspektiv” (1999). Kapitlet baseras på tidigare studier genomförda av 

Hyltenstam och Stroud (1991) vilka diskuterar det samiska språkets aktuella 

ställning i Sverige. Författarna redogör för ett antal faktorer som påverkar det 

samiska språkets bevarande samt assimilerande inom relationen mellan majoritet 

– minoritetsspråken. Resultatet av studien visar att det är samhället och de 

faktorer vilka befinner sig på samhällsnivå samt den egna individens användande 

och överförande av språket från en generation till en annan som tillsammans står 

för minoritetsspråkets bevarande och följaktligen motverkar att språket 

assimileras (Hyltenstam et al, 1999, s. 88-90). Resultatet visar vidare att 

majoritetssamhällets ideologi idag ser annorlunda ut från de tidiga århundradena 

och 1900- talets assimilations och segregations ideologier kring det samiska folket 

och dess kultur. 1997 års integrationspolitik har gjort det möjligt för samerna att 

bevara och utveckla sitt språk och kulturella arv, vilket är en utveckling i positiv 

riktning (Hyltenstam et al, 1999, 54-55). De senare årens tillkomst av samiska 

interna organisationer och institutioner möjliggör att frågor vilka rör samernas 

egna intressen aktualiseras och därigenom kan även det samiska språkets 

möjligheter till att bevaras konstateras öka (Hyltenstam et al, 1999, s. 78-79). 

Författarna kommenterar även en positiv utveckling för sociokulturella normer. 

Svenskarnas förförståelse om den samiska religionen sträcker sig oftast inte längre 

än till att de stereotypifierar samer som personer vilka går omkring i samedräkter, 

pratar samiska, jojkar och bedriver renskötsel. På grund av att majoriteten, det 

svenska folket äger övertaget över samerna som minoritet, är det svårt för 

minoriteten att hävda sin individualitet. Den moderna tidens digitala samt mediala 

utveckling har öppnat upp för flertalet forum där större kunskaper kring den 

samiska religionen sprids, en utveckling som tyder på en positiv utvecklingen i 

samernas kamp att bevara sitt språk och kulturella tradition (Hyltenstam et al., 

1999, s. 62-64).  

Kunskaper kring samernas språkval är tämligen begränsade men 

utgör en viktig ”negativ” faktor på individnivå för språkets bevarande. Årgången 

på studien författarna använder sig av i sin presentation är värd att 

uppmärksammas då mycket har hänt inom samhällets utveckling sedan dess. 

Resultaten från Helanders (1984) studie visar att det samiska språket begränsas till 

en användning i den egna närmiljön medan det svenska språket används i alla 

sammanhang utanför denna (Hyltenstam et al, 1999, 84-85). Som betydelsefulla 

orsaker för det egna språkvalet kan samhällsnivån nämnas med den utökade 

utbyggnaden av samhällsinstitutioner på samiska marker nämnas. Författarna 

menar att denna har utarmat de traditionella samiska sysselsättningarna och 

istället utvecklats till en arbetsmarknad med vardagliga kontakter i 

beroendeställning av det svenska språket som kommunikationsmedel (Hyltenstam 

et al, 1999, s. 59-62). Ytterligare en faktor författarna konstaterar ha negativ 

riktning för språkets bevarande är det dåliga utbildningsmöjligheterna vilka 

pågick ända fram till mitten av 1900- talet. Den svenska majoritetens ointresse när 

det kommer till utbildningsanordningar för de samiska barnen skildras av 

författarna som bitvis vara instrument för storsamhällets segregativa och 
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assimilatoriska syften, då skolans målsättning var att de samiska barnen endast 

skulle använda sig av det svenska språket i både tal och skrift (Hyltenstam et al, 

1999, s. 65).  

Utbildningsväsendets roll för det samiska språket har även 

behandlats av Svonni i kapitlet ”Skolor och språkundervisning för en inhemsk 

minoritet - samerna” i Hyltenstams et al.  bok ”Tvåspråkighet med förhinder? - 

invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige” (1996). Resultatet Svonni 

presenterar berättar att en språkbytesprocess från det samiska till det svenska 

språket har pågått i över hundra år. Enigt Svonni behöver processen belysas från 

ett historiskt perspektiv där både Kyrkan och skolan varit delaktiga i att kräva en 

kommunikation inom det svenska språket (Hyltenstam et al, 1996, s. 182). I 

enlighet med Hyltenstam et al. (1999) kan konstateras att det samiska språket 

präglats hårt av den svenska skolans språkundervisning i sitt försök att assimilera 

den samiska befolkningen, bort från sin egen kultur och religion, in i det svenska 

storsamhället. Svonni presenterar vidare en distinkt skillnad inom den samiska 

gruppen i deras språkinlärning då de nomadiska fjällsamerna har tillåtits använda 

samiskan inom den egna vänskapskretsen samtidigt som det samiska språket var 

strängt förbjudet för de bofasta skogssamerna. Orsaken till detta var att 

skogssamerna var skyldiga att, fram till att senare delen av 1900-talet, sända sina 

barn till undervisning tillsammans med svenska barn i folkhemsskolor och de 

tidigare vistades i egna nomadskolor på grund av att rennäringen var dominerande 

som sysselsättning. Undervisningen i det samiska språket anser Svonni, ska öka, 

eftersom den nuvarande undervisningen (år 1996) inte räcker till för att ge 

tillräcklig med kommunikativa färdigheter hos eleverna (Hyltenstam et al, 1996, 

s. 184).  

  

I avhandlingen ”Sápmi i förändringens tid – En studie av svenska samers 

levnadsvillkor under 1900 – talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv (2000) 

redogör Andrea Amft med utgångspunkt från totalt 18 stycken egna genomförda 

intervjuer för de samiska kvinnornas levnadsvillkor under 1900-talet. Avsikten 

med studien är att ge en verklighetsförankrad bild av den samiska kvinnans liv 

under 1900 talet utan förväxlande inblandning av myter inom desamma. Amft har 

analyserat det egna intervjumaterialet samt flera inom ämnet stora forskares 

studier med utgångspunkt ur ett genus- och etnicitets perspektiv (Amft, 2000, 

s.193). Resultatet av studien visar att de samhälleliga förändringar och 

kulturmöten med den svenska befolkningen under 1900-talet hade stor inverkan 

på den samiska kvinnan i hennes val av att underkommunicera den samiska 

identiteten. Vidare pekar Amfts intervjumaterial på konkreta exempel där den 

intervjuade blivit kallade för ”lappjävel” eller liknande vilket skildras ha kränkt 

denne i sin samiska identitet och bidragit till att hon valt att underkommunicera 

sin samiska identitet (Amft, 2000, s.175-179). Amft resultat pekar även på att 

underkommunikation av den samiska etniciteten och identiteten oftast sker i unga 

år med anledningen att undgå trakasserier på grund av sin samiska tillhörighet 

(Amft, 2000, s. 193). Hon skiljer vidare på en tillfällig underkommunikation ter 

sig som att personen väljer att underkommunicera sin samiska identitet i speciella 

situationer då personen upplever konfrontationer med majoritetsbefolkningen. En 

permanent underkommunikation innebär att personen i regel aldrig visar sin 

samiska identitet och inte heller väljer att överföra den till sina barn (Amft, 2000, 

s.178).  Amft redovisar även för att det under 1900- talet har uppkommit ett flertal 

nya samiska identiteter, där den urbana samen fördelaktigt kan nämnas för den här 
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uppsatsens bakgrund eftersom flertalet samer idag lever i urbana miljöer. Hon 

beskriver vidare att samer idag innehar flera samiska identiteter, men att dessa 

inte kan vara aktiverade samtidigt. Som urban same, eller ”trottoarsame”, kan man 

alltså inte på samma gång vara renskötande same. Däremot kan den samiska 

identiteten under personens liv övergå från en till en annan. Slutligen så 

konstaterar Amft att uppväxten innehar den avgörande rollen för om man 

utvecklas till att bli same, med samisk identitet, eller inte. Även om man föds 

same är det enligt Amft föräldrarna som måste uppsöka de samiska diskurserna, 

där den samiska identiteten kan utvecklas. I ett samhälle med rådande svenska 

normer ställs det större krav på föräldrarnas motivation och deras val av att 

överföra sina samiska värderingar och identitet till nästa generation (Amft, 2000, 

s. 183-184).   

 

En forskare som har publicerat åtskilligt material inom den samiska religionen är 

religionshistorikern Hans Mebius. I sin bok BISSIE, studier i samisk 

religionshistoria (2003) presenterar han en överblickande bild av den samiska 

religionen och dess religiösa aspekter och ceremonier genom tiden samt avslutar 

med att återkoppla till vad som i dagens samhälle finns kvar av den samiska 

naturreligionen. En slutsats som Mebius redogör för är hur den samiska trosläran 

uppfattas som en motpol till de stora världsreligionerna samt av dessa betraktas 

utöva en primitiv religion (Mebius, 2003, s. 11). En annan terminologi vilken 

används för att beskriva det samiska folkets religion som en kontrast till 

världsreligionerna är det skriftlösa folkets religion vilken Mebius menar borde 

bytas ut mot religionen hos den muntliga traditionens folk.  De senare är av 

betydelse för den här studien då det indikerar att samernas teologi bygger på en 

muntlig tradition samt att det är genom denna som naturfolkets teologi bevaras 

(Mebius, 2003, s. 12).  Vidare konstaterar Mebius att den samiska religionen trots 

den hårda behandlingen av den svenska Kyrkan och staten levt vidare in i det 

nutida samhället. Mebius hänvisar till två inom orådet välkända namn, Louise 

Bäckman och Lars Pirak som i en uppsats skriver fram att de religiösa och 

kulturella kunskaper som nåjden, den samiska schamanen förfogat över, inte är 

bortglömda utan fortarande existerar inom den samiska folkgruppen (Mebius, 

2003, s. 213). De religiösa och kulturella kunskaperna om den samiska traditionen 

existerar således fortfarande inom den samiska gruppen och dessa kan förstås som 

levande genom de muntliga berättelser som berättas och bevaras inom 

generationerna. Därtill finns även personer vilka framträder som nåjdernas 

arvtagare (se exempelvis Eriksson). Dessa anses dock inte inneha samma centrala 

ställning inom det nutida samhället som de tidigare schamanerna hade men 

fastställs dock som att otvivelaktigt verka inom en gammal schamansk tradition 

(Mebius, 2003, s. 214). Mebius avslutar med att fastslå nåjden och samiskt 

religiösa traditionen som synlig även inom olika konstnärliga verksamheter 

exempelvis teater, dans, jojk, film, utställningar samt inom traditionell samik slöjd 

där den sistnämndas vilja att lyfta fram den förkristna religionen är i centrum för 

uttrycksformen (Mebius, 2003, s. 219).  

 

1.4. Sammanfattning forskningsgenomgång 

För att summera vad i den presenterade forskningen som jag tar med mig inför 

genomförandet av studien kan exempelvis Hyltenstam et al. nämnas med deras 

slutsatser av hur dagens moderna teknik och media har möjliggjort en positiv 

spridning av kunskaper kring den samiska kulturen och religionen. Den svenska 
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majoritetsbefolkningens fördomar samt bristfälliga kunskaper om samisk etnicitet, 

kultur och religion stärks genom spridningen inom det offentliga rum som media 

utgör. Dock konstater forskarna att trots att flertalet positiva utvecklingar för 

bevarandet av det samiska språket, grundar sig både den urbaniserade moderna 

arbetsmarknaden och de vardagliga kontakterna i en beroendeställning till det 

svenska språket, vilket resulterar i att utrymmet för det samiska språket blir 

tämligen begränsat till den egna hemmiljön. Svonni (1996) drar slutsatsen att den 

Svenska Kyrkan och skolan hålls som historiskt viktiga för det samiska språkets 

assimileringsprocess. I Svonnis studie framgår att det genom historien ställts olika 

krav inom den samiska gruppen för användandet av det svenska och samiska 

språket. Skolundervisningen för både fjäll - och skogssamer har varit lika i den 

mån att den bedrivits på svenska. Tack vare rennäringen har fjällsamerna tillåtits 

gå i egna nomadskolor och i motsats till skogssamerna tillåtits tala det samiska 

språket inom hemmiljön vilket bidragit till större möjligheter för samiskan att 

bevaras inom den fjällsamiska gruppen medan skogssamerna hållits under 

strängare förhållanden och tvingats att endast tala det svenska språket. 

 Vidare bekräftar även Amft (2000) skolans och 

majoritetssamhällets betydande och ihållande roll för den samiska etnicitetens 

assimilering. De resultat Amft presenterar visar att den samiska gruppen på grund 

av kränkningar från det svenska storsamhället valt att underkommunicera sin 

samiska identitet och därmed valt att inte föra vidare det samiska till nästa 

generation. Amft lyfter även fram föräldrarnas val av en permanent 

underkommunikation av den samiska identiteten som begränsande för den yngre 

generationens möjligheter till att i dagens sekulariserade samhälle utveckla en 

samisk identitet. Vidare konstaterar Amft att samer idag lever i vitt skilda miljöer 

och ofta innehar flera olika samiska identiteter som utvecklats parallellt med den 

urbaniserade utvecklingen. Dessa kan inte vara aktiva på samma gång men en 

övergång från en identitet till en annan är möjlig under personens levnadstid. Ett 

exempel vilket är aktuellt för den här uppsatsen skulle kunna vara en övergång 

från en renskötande same till urban same. Även om forskningen inte specifikt 

behandlar samisk identitet inom skönlitteratur anser jag att den utgör en fullgod 

bas för att vidare undersöka mitt valda ämnesområde och jag kan utifrån Mebius 

resultat konstatera att den samiska religionen och kulturen än idag lever vidare 

tack vare naturfolkets muntliga tradition som förmedlar mytologiska berättelser 

samt kunskaper om den förkristna samiska tron. Den samiska religionen och 

kulturen närvarar även genom konstnärliga uttrycksformer samt görs levande via 

artagare till nåjden inom den äldre schamanska traditionen. 

 

1.5. Material 

”Genom berättelser konstruerar vi och kommunicerar vår uppfattning om världen, 

oss själva och andra. Vi gör moraliska värderingar, formulerar omdömen och 

etiska regler. Och så blir våra berättelser nycklar till kulturella såväl som 

personliga betydelsevärldar… Berättelsen ger struktur, sammanhang och mening 

till våra erfarenheter… Det kaotiska blir till ordning, det fragmentariska blir till 

helhet” (Johansson. 2005:16–17).  

 

Berättelser utgör en central plats för vårt upptag av information samt vår förmåga 

att sätta oss in och tillgodogöra oss en annan människas livssituation. Enligt 

Johansson är allt vi dagligdags berättar om och återger berättelser (Johansson, 

2005, s.15). I vårt vardagliga liv skapar vi genom våra upplevelser och 
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erfarenheter berättelser som beskriver våra norm- och värdesystem samt beskriver 

våra identiteter, relationer och sociala miljö (Johansson, 2005, s.18).  

Jag har under insamlingen av mitt material valt att utgå från 

skönlitteratur och inledde med att ställa upp tre villkor för mina sökningar. Dessa 

var; att böckerna skall utspelas i nutid, rikta sig mot en publik i varierande åldrar 

samt i den mån det går vara skrivna av författare med samisk härkomst. Sökorden 

jag använde mig av under första insamlingen av materialet var; ”samer”, ”språk” 

samt ”identitet”. Jag insåg nästan med det samma att jag var tvungen att 

ytterligare precissera sökorden då den första träfflistan visade på för mycket 

facklitteratur. Därmed bytte jag ut sökorden till ”samer” samt ”skönlitteratur” och 

fick då träff på ett 10 tal böcker. Efter att jag skumläst dessa fann jag utifrån mina 

uppsatta villkor, två som lämpliga för studien då de vid en överblickande läsning 

behandlade samisk identitet i en nutida miljö samt var riktade mot de två olika 

målgrupperna; ungdom - och vuxenpublik. Målet var att materialet skulle bestå av 

tre böcker och därför genomförde jag en tredje sökning med sökorden ”samer” 

samt ”identitet” och fick genom den fem träffar varav tre var författade inom 

samma bokserie av samma författare. Efter vidare eftersökningar om författarna 

samt läsning av litteraturen, förekom valet av att välja den första boken i 

bokserien som självklart eftersom författaren skriver om en ung same i det 

moderna samhället. Sammanfattningsvis mynnade min sökning ut i tre böcker 

varav två av författarna är av samiskt ursprung, medan den tredje innehar en 

utarbetad nära relation till det samiska samhället genom hennes arbete som 

författare och journalist. Gemensamt för böckerna kan urskiljas att ingen av dessa 

specifikt lyfter fram religion som centralt för handlingen, utan mer diskuterar 

samisk identitet och etnicitet där det samiska språket skildras inneha en viktig 

position för att kunna tillgodogöra sig sitt samiska arv.  

Majoriteten av de material som finns att tillgå om den samiska 

religionen är idag genomförda med ett utifrån perspektiv. Jag är medveten om 

flertalet inbördes röster inom den samiska religionen vilka ställer sig kritiska till 

att personer utan samisk tillhörighet eller erfarenhet av det samiska utför 

vetenskapliga studier på religionen (Virdi Kroik, 2005, s. 7-8). De författare jag 

valt att utgå från har alla kopplingar till den samiska religionen och kan därför 

betraktas ge ett inifrån perspektiv i sitt författande. Nedan ges en kort presentation 

av det utvalda materialet.  

 

1.5.1. Lappskatteland – En familjesaga 

”Och vad kunde jag egentligen begära, inte ens min familj var beredd att minnas. 

Vi gick omkring som vålnader i vår egen historia. Döda till och med för oss 

själva. Inte ens med möda kunde vi minnas” (Wennström, 2006, s. 63).  

 

Annica Wennström är författaren till boken och är själv av samisk härkomst. Ett 

centralt tema för boken är skam. Huvudpersonen känner en rastlöshet och 

upplever att något i hennes identitet saknas, något hon försöker reda ut och stilla i 

sökandet på familjens förflutna - en historia varken hennes mamma eller mormor 

velat berätta. Boken kom ut år 2006 och är en roman skriven för en vuxen publik. 

Handlingen i boken behandlar fyra generationer av en skogssamisk familj som 

alla berövats rätten att vara sig själva på grund av deras skamfyllda ursprung av en 

samisk identitet. Berättarjaget utspelar sig i presens och är tillskillnad från sin 

outforskade släkt, stolt över sitt ursprung. Hon reser norrut för att söka efter de 

samiska familjeberättelser och släktband hennes föräldrar aldrig fört vidare. I 
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mötet med en äldre samisk kvinna får hon veta att om hon vill få tillgång till sin 

egen historia och den samiska religionens berättelser, behöver hon lära sig 

samiska.  

 

1.5.2. När jag var tretton blev jag same 

”När folk frågar mig om vi har några renar brukar jag säga: ”Jodå. Vi har tre 

stycken. I frysen”. Men mina föräldrar lever ändå på ett samiskt sätt” (Zak, 2006, 

s. 15).  

 

Monica Zaks bok kom ut år 2006 och berättar om sångaren och artisten Sandra 

Dahlberg som när hon var 13 år fick berättat för sig att hon var av samiskt 

ursprung. Sandra är uppväxt utanför Klimpfjäll i Lappland och visste under 

uppväxten att hennes pappa var svensk medan man i familjen nästan aldrig talade 

om mammans samiska ursprung. När skolan under Sandras sjunde skolår erbjöd 

de elever vilka var av samisk ursprung att lära sig samiska, ”blev” Sandra same. 

När hon kom hem från skolan och förklarade att hon ville men inte kunde läsa 

samiska, förklarade hennes mamma att hon visst kunde lära sig samiska, hon var 

ju same! Tack vare hennes mormor kunde Sandra lära sig det samiska språket och 

så ofta hon kan talar hon om vikten av att bevara språket och religionen när hon är 

ute på musikturné.  

 

1.5.3. Sms från Soppero 

”Krävdes det verkligen att hon levde här som Kristin och blev renskötare för att 

vara same? När hon var i Stockholm kände hon sig alltid stolt och pratade gärna 

om sitt ursprung men i renskogen blev det så tydligt att hon inte riktigt hörde 

hemma här” (Laestadius, 2007, s. 44).  

 

Samen Ann-Helen Laestadius vann första pris i Nordiska museets tävling ”att vara 

ung same idag” med ungdomsromanen ”Sms från Soppero” (2007) som är den 

första av tre böcker om 13- åriga Agnes. Agnes bor i Solna i Stockholm men har 

samiska rötter i Soppero, norr om Kiruna, där hennes renskötande släkt bor. 

Agnes mamma jobbar som journalist och på grund av mobbingen hon utsatts för 

som ung, bröt hon kontakten med sitt samiska ursprung i Soppero och flyttade till 

Stockholm för att istället bli en svensktalande storstadsbo. I sina skriverier tycks 

mamman vara stolt över sitt ursprung. Resorna upp till norr för att hälsa på den 

samiska släkten är något som de båda uppskattar. Agnes är en stolt same som trots 

att hon varken kan mycket om sitt samiska ursprung och inte heller behärskar det 

samiska språket är ändå glad över sin etniska tillhörighet och får mycket positiv 

respons i skolan över sitt samiska ursprung. När hon en dag får ett sms från en 

okänd person på samiska, sätter det fart på många frågor om huruvida man kan 

vara same om man inte behärskar det samiska språket och bor i en storstad?   
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Kapitel 2 Teori 

I det här kapitlet kommer jag att presentera de tre teorier vilka utgör den teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen. Först redovisas Linda Woodheads teori om religion 

sedan redogör jag för Thomas Hylland Eriksens teori om etnicitet vilken 

utvecklats av Andrea Amft samt även kompletteras av Kennet Hyltenstams et al. 

teori vilken mer specifikt fokuserar på språkligt bevarande av minoritetsspråken. 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt vilket beskriver arbetsgångens innehåll.  

 

2.1. Presentation av teori 

Vad är religion? Vad är religiöst och vad är inte religiöst? Trosläror genomgår en 

konstant omformning där både olika politiska och religiösa grupper och 

auktoriteter försöker bestämma dess betydelse. Furseth och Repstad diskuterar i 

inledningen till boken Religionssociologi religionsbegreppets mångfasetterade 

innebörd och användningsområden. Författarna hänvisar till hur diskussionen om 

religion inom olika sociala nivåer och sammanhang ges olika betydelser samt hur 

åtskilliga av historiens alla vetenskapsmän och kvinnor inom religionsämnet gjort 

försök till att ringa in religionens dimensioner i det religiösa livet (se exempelvis 

Ninian Smart 1968) (Furseth & Repstad, 2005, s.39). Religionssociologen Linda 

Woodhead diskuterar i artikeln ”Five Concepts of Religion” (2011) religion som 

ett abstrakt akademisk begrepp. I en utarbetad taxonomi, belyst ur ett sociologiskt 

perspektiv, presenterar hon religionsbegreppet som bestående av fyra 

huvudkategorier. Religion as social relations, Religion as identity, Religion as 

ritual and embodiment samt Religion as power. Woodhead pekar på att med orsak 

av att religion är ett så mångskiftande begrepp och existerar inom flera olika 

samhällsnivåer, finns ett behov av en form av sorteringsverktyg vilket kan ge en 

överblickande bild av de olika kategorier av termen som används. De förståelser 

av religion som befinner sig på meso och mikronivå i Woodheads framställning 

kommer utgöra basen för min teoretiska utgångspunkt. Jag är medveten om att 

makro och mesonivåerna i stor utsträckning påverkar micro- nivån i dess 

utformning, men på grund av att studiens material inte specifikt fokuserar på 

makronivån, har jag valt att utelämna denna i min presentation av Woodheads 

taxonomi.  

 

2.1.1. Religion as social relations  

En av de fyra kategorierna som Woodhead identifierar berör den dimensionen av 

troslära som uttrycks genom sociala relationer. Religion som sociala relationer 

kännetecknas av de sammankopplingar och nätverk inom den egna tron snarare än 

hur gränser och skillnader i identifikationen mot det övriga samhället signaleras. 

Woodhead nämner i artikeln flera typer av religion som relation, bland annat 

Religion as super social relations, där relationen utgörs av relationen till anfadrar, 

gudar och andra övernaturliga ting. Fler underkategorier är Religion as experience 

samt Religion as belief and mening. Enligt den sistnämnda, Religion as belief and 
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mening, ses trosläran som en tro av speciella ting samt accepterandet av en 

speciell lära. I särskilda fall specificeras kategorin ytterligare mot en tro vilken 

inkluderar ett existerande av övernaturliga väsen eller krafter (Woodhead, 2011, 

para. 6-8, 29-36). 

 

 

2.1.2. Religion as identity  

Inom överkategorin Religion as identity återfinns två underkategorier. I den första, 

Religion as identity claim, refererar Woodhead till religionssociologen Hans Moll i 

beskrivningen av Religion as identity claim vilken hävdar att trosläror innehar en 

individuell mental identitetsskapande funktion. Enligt Moll är känslan av tillhörighet 

till en identitet ett grundläggande behov hos människan och det är religionens uppgift 

att uppfylla detta. Woodhead nämner även religion sett som Religion as 

organizational belonging ur vilken religion ses som en organisatorisk identitet eller 

tillhörighet (Woodhead, 2011, para. 22-28). 

 

2.1.3. Religion as ritual and embodiment  

 Enligt det här sättet att se religion är trosläran en praktik vilken med hjälp av 

kroppen behöver ” levas ut” av dess utövare. Woodhead beskriver att gemensamt 

för de olika religiösa kroppsliga ritualerna är deras mål att sammanföra människor 

inom de sociala sammankomsterna. Detta involverar ett inåtvänt fokus där en 

spirituell och själslig syn på religion är dominerande. Ytterligare praktiker som 

Woodhead menar kan beskriva religionens innebörd är; Religion as quotidian 

practice, där religion ses som något vilket inte existerar i sin enskildhet, utan 

uppkommer när den praktiseras i vardagliga relationer och sammanhang. Popular 

or folk religion förnekar det faktum att trosläran formas och anpassas efter det 

moderna samhället, religionen beskrivs enligt denna i en nostalgisk och 

romantiserad ton, som folkets och arbetarklassens religion (Woodhead, 2011, 

para. 37-38). 

2.1.4. Religion as power                                    

Woodhead identifierar även en aspekt där religion på olika sätt studeras som 

makt. Inom ett exempel, Religion as power, studeras religionen genom en relation 

till en högre makt vilken tilldelar personen makt som kan appliceras inom det 

vardagliga livet. Vidare redogör Woodhead för Religion as status and recognition. 

Här ses makt och kapacitet som parallella i deras förmåga att agera samt ”göra” 

och ”skapa”. Makt definieras genom ”att göra” och status beskrivs handla om ”att 

vara”, samtidigt som status oftast kommer med makt och makt ofta tilldelas status. 

Gemensamt för dem båda är att de inbegriper relationer då en person eller en 

grupp endast kan inneha makt eller status i relation till andra. Woodhead pekar 

dock på att religion som makt diskuteras i större utsträckning än religion som 

status även fast den sistnämnda förtjänar likvärdig uppmärksamhet (Woodhead, 

2011, para. 41, 50-51).  

Jag har alltså kommit fram till att använda mig av fyra av Woodheads kategorier i 

taxonomin om religion. Dessa ämnar jag använda som analysverktyg för att 

analysera vilka dimensioner eller aspekter av samisk religion som uttrycks i 

böckerna. Woodheads aspekt av Religion as power skulle kunna förstås som 

Hyltenstam et al. (1999) slutsatser om att det är de faktorer vilka befinner sig på 

samhällsnivå samt den egna individens användande och överförande av språket 
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från en generation till en annan som tillsammans står för minoritetsspråkets 

bevarande och följaktligen motverkar att språket assimileras (Hyltenstam et al, 

1999, s. 88-90).  Samma dimension skulle vidare även kunna förstås efter Svonnis 

resultat (1996) vilka beskriver den svenska Kyrkans och skolväsendets tydliga 

delaktighet i assimilationen av den samiska etniciteten och religionen (Hyltenstam 

et al, 1996, s. 182). I avsnittet för tidigare forskning nämns även Amft (2000) som 

skriver om hur det under 1900-talet uppkom flertalet olika nya samiska identiteter. 

Bland andra nämns ”trottoarsamen” som beskriver en same vilken skapat sig en 

ny identitet pågrund av att denna, till skillnad från de traditionella 

levnadsmiljöerna, är bosatt i urbana förhållanden. Amft skulle därmed kunna 

anses uppfylla kriterierna för Woodheads beteckning Religion as identity claim 

(Amft, 2000, s. 183-184). Inom den samiska naturreligionen är nåjden en central 

gestalt vilken med sina religiösa och kulturella kunskaper verkar inom den 

schamnska traditionen. Woodheads beskrivningar av Religion as super social 

relations samt Religion as ritual and embodiment skulle kunna förstås efter 

Mebius (2003) slutsatser som visar att den äldre schamanska traditionen samt den  

förkristna samiska trosläran ännu är levande, tackvare det muntliga bevarandet. 

Det är genom den muntliga berättelsetraditionen förmedlad på det samiska språket 

som de mytologiska berättelserna samt de religiösa och kulturella kunskaperna 

fortfarande finns bevarade inom den samiska gruppen. Även de personer vilka i 

dagens moderna samhälle uppträder som nåjdens arvtagare får, tillsammans med 

mångfalden av olika kulturella utrycksformer, den samiska panteistiska tron att än 

idag att närvara som levande inom den samiska gruppen (Mebius, 2003, s. 213-

214, 219).  

 

2.2. Teori om etnicitet  

Som avstamp för den här uppsatsen kommer jag även att använda mig av Thomas 

Hylland Eriksens definition av etnicitet vilken Andrea Amft har utvecklat i hennes 

avhandling om Sàpmi i förändringens tid – en studie av svenska samers 

levnadsvillkor under 1900- talet ur ett genus och etnicitetsperspektiv. (2000). 

Amft betonar de etniska markörernas betydelse för kommunikationen av den egna 

etniciteten. Teorin om etnicitet har vidare kompletterats med Hyltenstam et al. 

taxonomi för språkligt bevarande av minoritetsspråken (1999, Sveriges sju 

inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv) för att med hjälp av delar av 

denna besvara huruvida det samiska språket skildras vara en framstående 

etnicitetsmarkör samt hur relationen mellan det samiska språket och religion 

skildras inom materialet.  

Etnicitet har en mångfasetterad innebörd, men gemensamt för olika 

angreppssätt är att de menar att etnicitet har med klassificering av människor samt 

grupprelationer att göra (Eriksen, 2007, s. 9-10). Fredrik Barth ser etnicitet som en 

del av en social konstruktion istället för något som är kulturellt betingat (Amft, 

2000, s. 24). Thomas Hylland Eriksen är en av de vetenskapsmän som har fortsatt 

utveckla Barths idéer kring etnicitet. En central poäng menar Eriksen är att 

etnicitet inte skall ses som en egenskap hos en grupp utan som en aspekt av en 

relation. ”Etniciteten uppstår och är relevant genom sociala situationer och 

möten, samt genom människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar” 

(Eriksen, 2007, s. 9-10). Vidare definierar han etnicitet som:  
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”… en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 

kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett 

minimum av social interaktion. Etnicitet kan också definieras som en social 

identitet (baserad på en kontrast gentemot andra) kännetecknad av metaforiskt 

eller fiktivt sällskap” (Eriksen 2007, s. 22). 

En grupp som lever i total avskildhet och inte utbyter någon social kontakt 

omfattas inte av benämningen etnicitet eller etnisk grupp. Etnicitet uppstår alltså i 

kontakt mellan grupperna och är därför inget som finns medfött eller naturligt 

inneboende i en grupps (eller människas) kultur. En grupps etnicitet bör alltid 

definieras i förhållande till icke medlemmar vilket betyder att om det inte existerar 

en social kontakt, så finns inte någon etnisk relation. Eriksen skriver att för att 

etnicitet skall uppstå behöver gruppen ”… hysa föreställningar om att den andra 

gruppen är kulturellt annorlunda än den egna” (Eriksen, 2007, s. 21). Samtidigt 

som att det inom den egna gruppen kan råda olika kulturella skillnader och två 

grupper även kan uppfattas att kulturellt motsvara varandra medan de lever med 

socialt och etniskt laddade spänningar mellan varandra. Som ett exempel på det 

senare nämner Eriksen den spända situationen mellan norrmän och kustsamer 

(Eriksen, 2007, s. 22). 

Andrea Amft har summerat de kulturella skillnadernas betydelse för etniciteten 

med att det endast är i den mån som de kulturella skillnaderna anses ha betydelse 

för etniciteten som dessa spelar roll (Amft, 2000, s. 25). Amft fortsätter med att 

utveckla hur gruppernas skillnader kan kommuniceras med hjälp av etniska 

markörer, såsom språk, kläder, boendeformer och livsstilar. Kort sagt kan de 

etniska markörerna sägas skapa och förstärka den egna gruppens karaktär och kan 

utgöras av allt som förmedlar gruppens skillnad gentemot övriga (Ibid, 2005, s. 

25).  

Inom pluralistiska och mångkulturella samhällen förekommer ofta 

en hierarkisk uppdelning som inte sällan baseras på etniska kännetecken. 

Maktrelationer uppdelade i över- och underordningar som ett sätt att legitimera en 

social hierarki mellan olika etniska grupper kan beskrivas utifrån etniska 

relationer och ideologier (Ibid, 2005, s. 25). Eriksen skriver att en analys av 

sådana etniska relationer utifrån ett maktperspektiv kan ta fäste från två olika 

infallsvinklar av etnicitet, vilka båda varierar utifrån situation och historia samt 

samhällens olika uppbyggnad. Den horisontella aspekten (1) av den sociala 

klassificeringen avser konkurrensen om de knappa resurser samt de frågor vilka 

bidrar till gruppens gränsupprätthållande. Etnicitetens vertikala aspekter å andra 

sidan (2) belyser maktförhållandena mellan de olika etniska grupperna (Eriksen, 

2007, s. 67). Inom multikulturella samhällen förekommer ofta hierarkiska över - 

och underordningar. Det nuvarande maktförhållandet mellan svenskar och samer 

är särskilt intressant eftersom samerna med sin särställning som Sveriges urfolk 

utgör en egen etnicitet gentemot den svenska befolkningen. Maktförhållandet 

mellan de båda folkgrupperna samt den svenska statens beslut om att försvenska 

det samiska folket i Sverige har genom historien fått stora konsekvenser för 

bevarandet av den samiska religionen och språket (Amft, 2000, s. 24- 27; 

Hyltenstam, 1999, s. 80).  

Maktrelationer inom samhället kan i indelningen av över och 

underordningar utgöras utifrån olika gruppers etniska markörer och utmärkande 

för samerna är det samiska språket vilket innehar en betydande och viktig etnisk 

markör för den samiska religiösa identiteten och tillhörigheten. Hyltenstam et al. 
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vilka jag tidigare redogjort för i bakgrunden, presenterar en taxonomi med fokus 

på språkligt bevarande av minoritetsspråken. Faktorerna är kategoriserade efter 

samhällsnivå, gruppnivå samt individnivå. Med orsak av att mitt material inte 

framhåller skildringen av samhällsperspektivet som centralt för berättelserna samt 

med utgångspunkt för att Eriksen och Amft definition av etnicitet fokuserar på 

etnicitet i förhållande till gruppen, har jag valt att utgå från taxonomins 

individnivå. Den individuella nivån tar avstamp i den tvåspråkiga 

minoritetsmedlemmens språkliga beteende. Inom den individuella nivån skildrar 

forskarna två faktorer som betydelsefulla för det samiska språkets bevarande: 

språkval samt socialisation. Den förstnämnda avser i vilka situationer samt 

miljöer som den tvåspråkiga individen väljer att använda minoritetsspråket. 

Kategorin socialisation inbegriper främst hur de båda språken används av 

föräldrarna under barnuppfostran samt i vilken utsträckning föräldrarna söker 

skapa sociala utrymmen för det språkliga användandet. Vidare säger forskarna att 

individens språkval att välja minoritetsspråket framför majoritetsspråket är en 

effekt av språkets sociala status i den egna gruppen snarare än en fråga om 

individuella, kommunikativa eller attitydbaserade val (Hyltenstam et al, 1999, s. 

50).  

Teorin jag kommer utgå från är Eriksens och Amfts teori om etnicitet som en 

aspekt av en social relation och social identitet vilken genom etniska markörer 

signaleras till icke- gruppmedlemmar. Det är i relationen till icke- 

gruppmedlemmar som den egna etniciteten skapas. Med avstamp från den 

vertikala aspekten kommer den inneboende relationen mellan samer samt 

relationen mellan samer och svenskar att studeras. I analysen av mitt material 

ämnar jag även undersöka i vilken utsträckning det samiska språket skildras vara 

en framstående etnicitetsmarkör samt huruvida relationen mellan religion och det 

samiska språket beskrivs vara. Detta genomförs utifrån Eriksen och Amft teori om 

etnicitet som, för att ringa in och studera det samiska språket, kompletterats av 

Hyltenstam et al taxonomi med fokus på språkligt bevarande av 

minoritetsspråken. Jag kommer därmed att pröva taxonomins ovan beskrivna 

kategorier språkval och socialisation för att studera det samiska språket inom 

materialet. 

 

2.2. Arbetsmodell 

Tanken är att jag efter att ha tillgodogjort mig hela materialet kommer undersöka 

på vilket sätt teorierna går att applicera på resultatet av undersökningen för att se 

vilka dimensioner eller aspekter av religiositet samt etnicitet och etniska markörer 

med fokus på språk som existerar och beskrivs i materialet (Kapitel 4.1.). För att 

bringa struktur för de olika teorierna har jag konstruerat ett antal frågor (baserade 

på mina frågeställningar i kapitel1.1) som presenteras under tre kategorier i 

tabellen nedan. Kategorierna är: Religion, Samisk identitet och Det samiska 

språket. Valet av tillämpad teori beskrivs på motsvarande sida till 

frågeställningarna under kolumnen Teori. Genom att jag använder mig av teorier 

vilka samlats in och tolkats för att kunna tillämpas på empirin, som här utgörs av 

mitt material, anser jag mig inneha en induktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2013, 

s. 192-193).   
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Religion 

 

Vilka dimensioner eller aspekter av 

religion kan urskiljas i materialet?  

 

 I vilka situationer aktualiseras de 

religiösa aspekterna av den samiska 

identiteten i böckerna?  

 

Skildras det existera några skillnader 

mellan generationerna i deras relation till 

religionen? 

 

 

 

Teori 

 

    Woodhead  

 

 

 

    Eriksen samt Amft  

 

  

    

    Eriksen samt Amft 

Samisk identitet  

 

Vilka aspekter av samisk identitet tas upp 

som betydelsefulla i böckerna? 

 

 

 

På vilket sätt aktualiseras den samiska 

identiteten i mötet med den svenska 

majoritetsbefolkningen? 

 

Teori 

 

    Eriksen samt Amft 

 

 

 

 

 

     Eriksen samt Amft      

 

Det samiska språket  

 

På vilket sätt skildras det samiska språket 

ha betydelse för den samiska etniciteten i 

böckerna?  

 

Hur skildras de samiska språkets och den 

samiska religionens relation till varandra?  

 

 

 

Teori 

 

  Eriksen samt Amft 

  Hyltenstam et al. 

 

 

  Woodhead 

  Eriksen samt Amft  

 

 

 

 

Redovisningen av analysen kommer att struktureras efter tabellens indelning och 

frågeställningar samt besvaras utifrån dessa. För att ytterligare förtydliga 

arbetsgången så kommer jag alltså med utgångspunkt i mitt val av metod (Kapitel 

3.1. samt 3.3.) att studera materialet för att sedan pröva teorierna som tekniker för 

att analysera resultatet. 
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Kapitel 3 Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod som jag ämnar utgå från i utförandet av 

uppsatsen tillsammans med mitt vetenskapliga förhållningssätt. Efter det följer en 

närmare presentation av metodvalets tillämpning på materialet. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring validitet. För att besvara mina frågeställningar har jag 

valt att utgå från en tillämpning av narrativ metod med hermeneutisk ansats. 

Metoden utgör tillvägagångssättet för hur jag kommer att hantera mitt material, 

sedan kommer tre utvalda teorier att appliceras som tekniker för att analysera 

resultatet av min studie. Genom det här tillvägagångssättet motverkar jag att mina 

subjektiva åsikter, i den grad det är möjligt, objektifieras (Ahrne & Svensson, 

2013, s. 27-28). 

 

 3.1. Narrativ analys med hermeneutisk ansats  

Det existerar olika modeller för användandet av den narrativa analysen. En central 

tanke för den här uppsatsen är det vetenskapsteoretiska och metodologiska 

socialkonstruktivistiska perspektivet på berättelser och berättandet, vilket även är 

en väsentlig orsak till mitt metodval. Utifrån det här sättet att se är inte berättelser 

ett uttryck för hur verkligheten i det faktiska livet ”är”, inte heller beskrivningar 

av direkta reflektioner av en viss kulturell eller social identitet eller som en äkta 

inre upplevelse. Berättelsen utgör en social konstruktion vars mening uttrycks 

genom en språklig kommunikation i ett visst historiskt och kulturellt 

sammanhang. Perspektivet utmanar således tanken om att det finns en sann 

verklighet och kan benämnas som anti- essentialistiskt (Johansson, 2005, s. 25-

26). Mitt val av en narrativ metod anser jag som lämpligt då jag i största möjliga 

mån vill att materialet ska få en egen röst i studien, något jag hoppas framgår i 

den närmare beskrivningen av metoden samt mitt tillvägagångssätt nedan. 

Repstad skriver i inledningen till sitt kapitel Hermeneutik och 

subjektivitet: ”Man beskriver ofta tolkningsprocessen som en ”hermeneutisk 

cirkel”, även om ”hermeneutisk spiral” vore ett bättre uttryck” (Repstad, 2007, s. 

137). Repstad utgår från Steinar Kvales (1979) definition av tolkningsläran när 

han hävdar att spiraluttrycket passar bättre som förklaring. I likhet med formen av 

en spiral menar Repstad att en idealt utförd hermeneutisk tolkning av en text sker 

genom att läsaren först bildar sig en helhetsbild av ämnet och läser igenom hela 

texten. Sedan backar hon tillbaka till enskilda teman och uttalanden och placerar 

på nytt dess betydelser i textens helhet. Med de nya kunskaperna får texten ett nytt 

helhetsperspektiv som läsaren kan tillgodogöra sig genom en avslutande läsning 

av textmassan (Repstad, 2007, s. 137). Alvesson och Sköldberg (2008) 

understryker ett huvudtema för hermeneutiken vilket utgår från att ”meningen hos 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Repstad, 2007, 

s. 193). Delarna i den aktuella texten behöver sättas in i sin helhetskontext och jag 

som läsare behöver vara medveten under vilka omständigheter jag tolkar mitt 

material (Repstad, 2007, s. 194).  
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Resultatet som analysen visar ämnar jag försöka placera och relatera till ett vidare 

helhetsperspektiv. Det kommer att krävas en tolkning under första delen då jag 

läser igenom skönlitteraturen. Efter att ha tillgodogjort mig det skönlitterära 

materialet kommer jag att behöva backa tillbaka för att på så sätt urskilja 

parallella teman vilka jag kan placera i ett större sammanhang. Utifrån detta sätt 

att ta mig an mitt material hoppas jag uppfylla Kvales (1979) samt Repstads 

(2007) krav för den ovan beskrivna hermeneutiska spiralens form.  

Beskrivningen av den hermeneutiska spiralen anser jag påminna om 

en kombination av kategorierna. Helhetsperspektiv med fokus på innehåll samt 

Del- innehåll vilka är två av fyra kategorier från Lieblich, Tuval-Mashiach & 

Zilbers modell i hur den narrativa metoden kan organiseras och analyseras 

(Johansson, 2005, s. 288). Johansson pekar på att de idag blir allt vanligare att 

forskare använder sig av en kombinerad form av dessa varianter (Johansson, 

2005, s. 290). Helhetsperspektiv med fokus på innehåll beskrivs av Johansson som 

att läsningen av texten oftast utgår med fokus på innehållet. Valda delar av 

berättelsen kan väljas ut som studieobjekt (oftast den inledande och avslutande 

delen) varpå dessa relateras till helheten medan Del- innehåll, som är 

dominerande inom sociologin, med utgångspunkt från berättelser som handlar om 

sociala relationer, normer eller värderingar, letar efter ett mönster eller ett tema 

inom berättelserna. Den utvalda delen eller stycket analyseras sedan utifrån det 

identifierade temat eller mönstret utan relation till helheten (Johansson, 2005, s. 

289). 
För att underlätta hanteringen av materialet har jag även valt att utgå 

från Greimans akantmodell som verktyg i utförandet av den narrativa metoden. I 

sitt utvecklande för aktantmodellen var Greimans inspirerad av Propp, vilken 

anses vara grundaren till den narrativa metoden (Johansson, 2005, s. 158). 

Greimans utvecklade Propps modell och utgick i sitt utformande från att alla 

berättelser består av sex handlingsfunktioner, aktanter, där en aktant utgör en 

handlingsfunktion i berättelsen. En person kan vidare inneha flera aktanter i 

berättelsen och ges i sådana fall flera handlingsfunktioner under utformningen av 

storyn. Det är subjektets strävan, plan, som sätter igång handlingen, subjektet 

strävar, önskar eller längtar efter något som i berättelsen utgörs av objektet. För att 

strävan ska lyckas finns det en sändare och mottagare i varsin ände av 

kommunikationsaxeln, där sändaren levererar något som tas emot av mottagaren. 

Under tiden handlingen utspelar sig kommer subjektet att konfronteras av en 

hjälpare samt en motståndare, vilka befinner sig på konfliktaxeln (Johansson, 

2005, s. 159). Nedan ses en modell för Greimans aktantmodell:  

Kommunikationsaxeln: Sändare----------Objekt------------Mottagare  

Konfliktaxeln:              Hjälpare---------Subjekt-----------Motståndare  

(Johansson, 2005, s. 338)  

För mig innebär detta att jag med hjälp av Greimans aktantmodell samt ur basen 

av en narrativ hermeneutisk teknik kommer försöka klarlägga berättelsernas 

handling och bakomliggande teman. Under hanteringen av materialet kommer jag 

att använda Greimans kommunikations – och konfliktaxlar som redskap för att 

bättre tydliggöra i vilken utsträckning samt på vilket sätt religion och det samiska 

språket beskrivs som betydelsefullt för den samiska identiteten. För att vara säker 
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på att metoden hjälper mig att besvara mina frågeställningar har jag med 

utgångspunkt ur frågeställningarna och Greimans modell formulerat sex 

tilläggsfrågor. Dessa är tänkt att fungera som ett ramverk vilket resultatet kommer 

redovisas efter.  

Frågorna jag kommer utgå från under hanteringen av mitt material är:  

 Vem är sändaren samt mottagaren av den etniska identiteten på kommuni-

kationsaxeln?  

 Hur skildras religion vara en del av den etniska identitetens 

kommunikation?  

 På vilket sätt kommuniceras religion samt den etniska identiteten?  

 När uppstår konflikter kring den etniska identiteten?  

 Hur framkommer religion samt etnisk identitet som tema på konfliktaxeln?  

 Hur skildras kommunikationer och konflikter mellan minoritet samt 

majoritet?  

3.2. Validitetskriterier  

Validitet beskrivs ofta utifrån kvantitativa undersökningars signifikans att 

presentera tabeller och siffror. Ahrne & Svensson lyfter tre validitetskrav för den 

kvalitativa studien för att skapa trovärdighet för läsaren: Transparens, 

triangulering samt återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 2013, s. 27). För att 

bidra till min studies pålitlighet och uppmärksamma det först nämnda kriteriet 

kommer jag på ett begripligt och trovärdigt sätt genom studiens gång att redovisa 

för studieprocessens olika val och avgöranden. I och med att jag intar en 

transparent position möjliggör jag för läsarna att avgöra huruvida de anser 

resultaten vara grundade eller inte. Vidare kommer jag även att under analysen 

systematiskt gå igenom materialet genom att hänvisa till mina analysfrågor och på 

så sätt försöka visa på en transparens även här i studien (Ibid, 2013, s. 27).  

Det andra kriteriet, triangulering, används som en vanlig tanke inom 

kvalitativa studier för att öka studiens pålitlighet genom att angripa studieobjektet 

från olika perspektiv. Genom att man kombinerar olika metoder, teorier eller 

forskare för att undersöka ett och samma fenomen ökar möjligheten att resultatet 

av studien blir mer ”objektiv” och kan därigenom anses vara mer ”riktig” och ha 

en större trovärdighet. Detta söker jag tillämpa genom att jag i studien prövar tre 

teorier vilka belyser olika angreppspunkter på resultatet. Min avsikt genom 

tillämpningen av detta kriterium är att resultatet av undersökningen inte skall ses 

som ett hävdande av en ”rätt” sanning utan snarare diskuteras utifrån de tre 

teoretiska utgångspunkterna i det senare kapitlet för diskussion och på så sätt 

belysa resultatets komplexitet (Ahrne & Svensson, 2013, s. 28-29).  

Det tredje kriteriet Ahrne & Svensson lyfter är återkoppling till fältet 

(Ahrne & Svensson, 2013, s. 29). Narrativ analys handlar om att tolka en text som 

någon annan har skrivit. Åter vill jag belysa min studies ståndpunkt sett ur ett 

socialkonstruktionistist perspektiv så som presenterats tidigare i kapitlet. Jag har 

inte för avsikt att presentera en sanning av hur mitt material skall eller bör tolkas, 

utan är medveten om att studien kan representeras ur en mängd olika perspektiv 

(Johansson, 2005, s. 313). Berättelser läses och tolkas olika beroende på läsarens 

position; kön, religion, livsåskådning samt teoretisk utgångspunkt är bara några av 

de faktorer vilka spelar roll för tolkningslärans utfall. Johansson skriver angående 

validiteten av den narrativa analystekniken: ”Det finns således ingen ”sann” eller 
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”objektiv” analys. Den ”sanning” som produceras är kontextuellt bunden” 

(Johansson, 2005, s. 314). Som jag tidigare nämnt är jag medveten om de samiska 

röster vilka anser att icke- samer inte bör studera den samiska religionen på grund 

av att vi saknar den förförståelse som en född same har. Här vill jag dock komma 

med ett invändande argument då jag som icke- same sannolikt kommer att ställa 

andra frågor än en person som är född same gör. Jag kan alltså från min position 

som icke-same använda min okunskap som en slags objektivitet då jag saknar 

förförståelse för de normer, värderingar samt andra inombords berättelser som en 

person med samiskt ursprung kan tänkas ha. Därtill kommer även min ställning av 

att vara svensk kvinna och blivande lärare att spela roll för resultatets utfall 

samitidigt som det kan anses inneha en posititiv effekt för uppsatsens triagulering, 

då jag som icke-same läser och tolkar en samisk författares text. 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla olika forskapositioner innehar betydelse för 

hur resultatet tolkas men var och en av dessa är bidrag till den samiska 

forskningen och skall utifrån denna betraktas till helheten, som i den här 

uppsatsen utgörs av skönlitterära skildringar av den samiska identiteten skrivna 

för en varierande publik mellan ungdomar och vuxna. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Nedan presenteras resultatet med utgångspunkt från en narrativ hermeneutisk 

teknik samt med hjälp av de frågor jag skapat med bas ur Greimans aktantmodell. 

 

4.1.1 Religion, konflikt och kommunikation   

Bok 1 beskriver tydligt den forntida samiska tron som en betydelsefull 

beståndsdel för den samiska identiteten: 

 

”Dessa småfolk fanns där, tassade på farstukvistarna, och skrattade gott åt 

människornas fåfänga försök att skydda sig mot deras hyss… Själv hade jag aldrig 

sett älvorna dansa. Jag har aldrig mött tomtarna. Kanske hade vittras boskap 

saktmodigt passerat mig vid någon äng någonstans utan att jag lagt märke till det. 

Däremot har jag varit övertygad om deras närvaro.” (Wennström, 2005, s. 30-31).  

 

I bok 1 skildras identiteten vara präglad av den forntida samiska tron på 

övernaturliga ting. Berättarjaget är övertygad i sin förnimmelse av en vidskeplig 

närvaro av övernaturliga väsen i vardagen. Historierna om de övernaturliga 

varelserna har förmedlats till henne genom historier som hennes mormor berättat 

under uppväxten och det är tydligt att dessa berättelser lever kvar i henne. ”Jag 

stod framför trumman och såg tecknen… Det var en kopia jag studerade… Det 

flesta är uppbrända i Guds namn, som om han skulle vara småaktig.” 

(Wennström, 2005, s. 47). Tron på det övernaturliga skildras vidare stå i konflikt 

med den kristna religionen i utformandet av den samiska identiteten, då 

kristnandet av det samiska folket medförde en utgallring av den forntida samiska 

religionen och speciellt nämns utrensningen samt uppbrännandet av de samiska 

trummorna. Mamman i familjen framstår som förnekande i sin samiska identitet 

och beskrivs att genom årtal av ansträngningar försökt att gömma och 

omintetgöra, de samiska inom sig och som en del av den processen låtit bli att 

överföra det samiska till sina barn. Detta gör att modern i berättelsen framstår som 

subjektets, huvudpersonens motståndare, medan mormodern innehar en hjälpande 

position för berättarjagets längtan efter objektet, att komma i kontakt med sin 

samiska identitet, som hon beskrivs vilja kommunicera till i första hand sin egen 

familj.  

 

”Vad för något i mig får mig att leta efter det osynliga arv jag nästa alltid vetat att 

jag burit på men som alltid förnekats? Eller i alla fall förtigits, skojats bort. Vad 

hade hänt om mamma inte dolt sig själv för mig?” (Wennström, 2005, s.171).  

 

Den tidigare samiska tron innehöll förutom sin panteistiska syn tron på magi och 

mirakler. ”Allting börjar med det vi inte kan förklara. Magin är civilisationens 

alfa och omega. Den som förlitar sig enbart på vetenskap är förlorad. För att inte 
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säga fattig.” (Wennström, 2005, s. 30). Kristnandet av det samiska folket 

rationaliserade detta till att allt kan förklaras med vetenskapliga och empiriska 

undersökningar, det övernaturliga och magin stämplades av den svenska Kyrkan 

som något fult och farligt. Den äldre generationen samer utgör här subjektet som 

längtar och strävar efter objektet. Objektet beskrivs bestå av ett accepterande i den 

samiska identiteten och tron, vilket vidare motarbetades av majoritetssamhället. 

Berättelsen skildrar därmed den äldre generationens motståndare som att utgöras 

av det svenska majoritetssamhället samt den svenska Kyrkan. Den kristna 

trosläran belyser med sitt vetenskapliga aspekt även, enligt berättarjagets 

perspektiv, den samiska kulturen och identiteten som andefattigt nonsens. Detta 

beskrivs berättarjaget i motsats till sin familj, ta avstånd från i sökandet efter att 

förenas med sin samiska identitet. Tron på det magiska samt den panteistiska 

naturen skildras som att fortfarande forma berättarjaget och hennes samiska 

omgivning i deras identitet, trots den tidigare konflikten med den kristna tron. 

Dock väljer majoriteten att vara diskret och lågmäld i sin kommunikation om det 

övernaturliga med utomstående då flertalet samer i de äldre generationerna under 

sin ungdom blev anklagade för att ha ”brukat trolldom”. Rädslan för att 

konfronteras av samhället framkommer som tydligt bestående bland de äldre och 

bidrar till att de för att akta sin samiska identitet blir misstänksamma mot dem 

vilka härstammar från en icke samisk etnicitet (Wennström, 2005, s.265-268).  

 

I bok 2  får inte religion en lika central plats i berättelsens beskrivning av 

subjektets längtan efter att kommunicera objektet som även här utgörs av den 

samiska identiteten. Dock skildras mormoderns axlande roll i kommunikationen 

av de mytologiska berättelserna samt minoritetens inneboende kulturella 

kunskaper som gemensam för bok 1 och 2; ”Min mormor har spelat en viktig roll 

i mitt liv. Det var hon som öppnade dörren till de samiska” (Zak, 2006, s. 27). 

Därmed utgör mormodern i bok 2 samma hjälpande roll för subjektets längtan 

efter att få kommunicera objektet, skildrat som den samiska identiteten, till den 

egna familjen samt den samhälliga miljön. Även bok 3 beskriver den forntida 

samiska tron som att genom myter och berättelser vara av betydelse för den 

samiska identiteten, mer om det behandlas under 4.1.3. 

 

4.1.2. Samisk minoritet och konflikter  

Religionens betydelse för utformningen av de äldre generationernas identitet 

synliggörs i kristendomens konflikt med den tidigare samiska panteistiska tron 

och identiteten. Framförallt framträder modern i de tre böckerna och hennes 

upplevelse av den samiska identiteten som fylld av känslor av skam, pinsamhet 

och rädsla påverka henne till en underkommunikation av den samiska etniciteten i 

uppfostran av barnen, vilket gör att mödrarna i bok 2 och 3 även här får positionen 

av en motståndare till subjektets, huvudpersonens, längtan efter objektet,känslan 

samt bekräftelsen av tillhörighet till den samiska identiteten och vidare kunna 

förmedla denna till den egna familjen samt det omgivande samhället. (Laestadius, 

2007; Zak, 2006; Wennström, 2006). I böckerna skildras konflikten med den 

samiska identiteten för mödrarna ha mynnat ut till en förnekelse av det samiska. 

Gemensamt för alla tre böcker är skildringarna om mödrarnas överlevnadsstrategi, 

genom att ”bli svensk” tog de sig igenom det svåra trakasserierna kring den 

samiska identiteten som majoritetssamhället utsatte dem för. Bok 1 och 3 berättar 

vidare att avståndet till det samiska språket, kulturen samt traditionerna är viktiga 

i möjliggörandet av identitetsbytet. Av den anledningen blir en bosättning i en 
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urban storstad lämplig. Där förenklades processen att anamma de svenska 

normerna.  

 

”Hon hade gjort sitt val för länge sedan. Hon visste att det hade gjort dem ledsna 

men det var en överlevnadsfråga. Och i Stockholm hade man ingen användning 

för samiskan. Men hon borde ha pratat samiska när hon kom hem. Hon gjorde 

ändå vad hon kunde för samerna. Hon skrev om sitt folk i krönikorna i tidningen 

och gjorde redaktionen uppmärksam på samiska nyheter så fort hon såg dem i 

norrländska tidningar på nätet eller hörde dem på radion” (Laestadius, 2007, s. 

142-143).  

 

För modern Anna- Sara i bok 3 skildras identitets och miljöbytet å ena sidan ha 

framburit en konflikt mellan henne och hennes samiska familj. Samtidigt som det 

å andra sidan även bidragit till att hon på nytt kunde utveckla en distanserad men 

positiv relation till sin samiska identitet. Arbetet som journalist har möjliggjort att 

hon på sina egna villkor kan kommunicera den samiska kulturen och identiteten, 

även här beskrivs identiteten utgöra mammans, subjektets, längtan efter objektet 

som en ”ny” samisk identitet. Hjälparen utgörs av Anna-Saras arbete i att kunna 

kommunicera objektet, den nya samiska identiteten till både den samiska familjen 

och det omgivande samhället med avsikten att känna sig accepterad och bekräftad 

i vem hon vill vara. För henne och alla med henne i den äldre generationen 

beskrivs, som tidigare nämnts ovan, det svenska samhället och den svenska 

Kyrkan samt skolväsendet utgöra motståndaren i deras vilja att förmedla sin 

identitet till majoritetssamhället.  

 Bok 3 beskriver vidare hur alla generationer som är uppvuxna och 

fortsatt bosatta i en samisk kontext är stolta och säkra i vem de är och vad de står 

för. Även om påtryckningarna och konflikterna är täta både inom och utanför den 

samiska gruppen, är den egna tryggheten och känslan orubblig i att den samiska 

identiteten bara ”är” inom sig själv. Huvudpersonen i bok 2, Sandras, 

uppmärksammande om att vara stolt för båda sidor av sin identitet skiljer henne 

från personerna i bok 1 och 3.  

 

”Men ibland när jag jojkade, reste sig folk upp och gick. De tyckte inte att jag 

dög... det struntar jag i. Jag anser att var och en ska bejaka sitt ursprung. Jag är 

stolt över mina samiska rötter. Och jag är stolt över att också härstamma från 

nybyggarna som kom upp till Lappland. Det är inget fel på att vara blandad. 

Tvärtom” (Zak, 2006, s. 27-28). 

 

I bok 1 och 3 förekommer det flera begrepp beskrivande den samiska identiteten: 

”Storstadssame”, ”fusksame”, ”riktig same”, ”lappjävel” och ”Stockholmssame” 

symboliserar de föreställningar och olikheter om samisk identitet som existerar 

inom majoritetssamhället. Men begreppen beskriver även de inombords delade 

meningar om den samiska identiteten vilka oavsett ålder existerar bland samerna. 

(Laestadius, 2007, s.98-99, 150-151 ). Bok 2:s huvudperson skiljer sig från de 

övriga två böckerna i det att avsaknaden av den samiska kulturen och religionen 

inte tycks påverka hennes relation till den samiska identiteten. Trots att hon först 

som trettonåring blev varse sin samiska tillhörighet framstår hon som lugn och 

självsäker redan innan hon funnit sig till rätta inom kunskaper i det samiska 

språket och andra etniska markörer.  
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”Du är inte fullblodssame. Du är bara halvsame, du duger inte… Allt det där har 

jag fått höra. Men jag bryr mig inte. Det viktigaste är hur man känner. Jag känner 

mig som same. Alltså är jag same” (Zak, 2006, s.11-12). 

 

I böckerna 1 och 3 skildras den panteistiska troslärans betydelse för de unga 

generationers längtan och ”sökande” av sin samiska identitet stå i kontrast till de 

äldre samernas konfliktmålande relation till den samiska tron och tillhörigheten 

som något skamligt. Den yngre generationen beskrivs uppleva sig själva som 

”halva” i sin egen identitet och på grund av att de inte vuxit upp med och fått 

kunskap om de berättelser och speciella koder som den äldre generationen 

innehar, upplever de känslor av att inte känna sig hemma, inte känna sig älskad 

eller accepterad för den de är. (Wennström, 2006, s.15-18). Längtan och 

”sökandet” efter att förenas med ”hela” sin samiska identitet beskrivs som viktig 

hos de unga samerna för att de ska kunna kommunicera sin tillhörighet och 

betraktas som en ”riktig same” inom den samiska gruppen samt i mötet med 

utomstående.  

 

”Tårarna välde upp i hennes ögon igen när hon insåg att hon inte hörde hemma 

någonstans. Hon kände att hon var same men i Solna gick det inte att vara en och 

här i mammas hemby fick hon inte heller vara same. Vad var hon då?” 

(Laestadius, 2007, s.105).  

 

Relationer beskrivs som att på olika sätt vara betydelsefulla för alla generationer i 

utmärkandet av den samiska identiteten. I bok 2 och 3 skildras familjerelationen 

och släktbanden som viktiga och något samerna är stolta för. Medan bok 1 

beskriver hur den konfliktartade relationen mellan skogssamer och fjällsamer har 

en avgörande roll för familjens identitet. Osämjan mellan de samiska grupperna 

beskrivs ha haft en negativ påverkan på subjektets familjemedlemmars vilja att 

”stå upp” för sin samiska identitet. Den fjällsamiska gruppen kan därmed i 

berättelsen förstås som en motståndare till subjektets längtan efter objektet som 

beskrivs som att få ett erkännande i den skogssamiska familjens identitet. 

 

”De var skogssamer, en del av den samiska kulturen som de nästan inte finns 

något skriver om, som nästan lika mystiska som vittra hade befolkat stora delar av 

Sverige utan att gjort något avtryck. Den spillra som framhärdar slåss för sina 

rättigheter i dag, både mot storsamhället och mot de egna sturskare fjällsamerna. 

De med renmakt, silverbehängda högst upp i hierarkin” (Laestadius, 2007, s.80-

81). 

 

4.1.3. Tradering och kommunikation av samisk identitet  

Genomgående för alla böcker är skildringen av det samiska språket som en 

”nyckel” till subjektens längtan efter objektet skildras som att besitta en fulländad 

samisk identitet. ”Om du ska få svar på det du söker behöver du lära dig samiska. 

Det handlar om koder och nyanser” (Laestadius, 2007, s.49). Språket hjälper 

personerna att ta del av de inneboende samiska koderna och nyanserna samt 

beskrivs som betydelsefullt för att personen ska kunna ta del av de mytologiska 

berättelserna. De tre böckerna beskriver vidare språket som en ”nyckel” till 

trygghet som de äldre samerna behöver för att våga leva ut sin samiska identitet 

och utan rädsla kunna tala om de samiska som man gjorde innan tron på den 

urtida religionen assimilerades och ersattes av majoritetssamhällets kristna lära.  
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”Försök att prata med dem gamla hemma hos dig, ta med någon som kan samiska. 

Det är viktigt att det bli en stund av förtrolighet… Du kommer aldrig att förstå 

nyanserna och koderna utan språket” (Wennström, 2007, s. 50). 

 

Bok 1 beskriver att huvudpersonens härstamning från den skogssamiska familjen 

bidragit till att det samiska språket assimilerats genom generationerna 

”Skogssamerna kom att leva nära nybyggarna. De makade plats bredvid 

varandra. Lärde sig sticka och odla. Talade svenska. Sakta tynade det egna 

språket bort” (Wennström: 2007, s.81). I bok 2 bor huvudpersonen uppe på 

fjället, i och med att hon lär sig det samiska språket får hon del av den samiska 

gemenskapen och identiteten. ”Då gick jag till min mormor för att få hjälp med 

samiskan. Hon öppnade en helt ny värld för mig som jag inte vetat något om men 

som jag började förstå att jag tillhörde” (Zak, 2006, s. 9). I bok 3 skildras det 

samiska språket även symbolisera den  stolthet den fjällsamiska familjen känner i 

sin etniska tillhörighet samt utgöra ett kommunikationsverktyg för hur den 

samiska personen ”står upp” för sin identitet inom både den egna närmiljön samt 

storsamhället. Detta bidrar till att huvudpersonen, subjektet, i bok 3 strävar efter 

att behärska det samiska språket för att på så sätt kunna kommunicera objektet, 

den samiska identiteten, till sin fjällsamiska familj samt till vännerna i Solna och 

Stockholm. Fortsättningsvis beskriver boken även att synen på det samiska 

språket som en ”nyckel” för erkännandet av identiteten samt som en etnisk markör 

till tillhörigheten för den samiska gruppen, förenar de svenska ungdomarna med 

de samiska. Där särskilt de senare lyfter fram språket som ett verktyg i vardagens 

arbetsliv.  

 

”Nästan ingen av killarna hade tänkt flytta, renskötseln fanns som ett säkert jobb. 

Anneli sa att hon i alla fall skulle åka till Luleå och utbilda sig till lärare… Alla 

var säkra på att det skulle tillbaka eller aldrig lämna Soppero” (Laestadius, 2007, 

s. 76).  

 

Behärskar man det samiska språket kan man jobba med vad som helst av de 

arbeten som finns i den samiska hemmiljön och många av de samiska 

ungdomarna uttrycker att de genom sina språkkunskaper ser en trygg framtid 

inom de traditionella sysselsättningarna inom den egna miljön. (Laestadius, 2007, 

s. 75-76). Det samiska språket skildras i motsats till bok 2 vara dominerande i alla 

miljöer för de som är uppvuxna och bosatta i en fjällmiljö. Där används det 

svenska språket endast i konversation med dem som inte talar samiska.  
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4.2. Analys 

 I det här avsnittet kommer det analysfrågor jag arbetat fram med bas ur 

Woodheads teori om religion, Eriksen och Amft teori om etnicitet samt 

Hyltenstam et al. taxonomi rörande de individuella kategorierna för det samiska 

språkets bevarande att besvaras. Frågorna är ett hjälpmedel för att se om teorierna 

går att applicera på resultatet och är uppdelade efter arbetsmodellens tre 

kategorier. Närmare bestämt Religion, Samisk identitet och Det samiska språket.  

 

4.2.1. Religion 

 

De första frågeställningarna tar sin bas i Woodheads teori om religion samt 

Eriksen och Amfts teori om etnicitet. I materialet kan flertalet aspekter av religion 

urskiljas. En av de mest framträdande aspekterna rör förståelsen för religion som 

Religion as power där det svenska majoritetssamhället samt den svenska Kyrkan 

och skolväsendet i assimilationen av den samiska trosläran och etniciteten, brukat 

sin överordnade position genemot den samiska minoriteten.  Aspekten av religion 

som en relation, Religion as a social relation, gestaltar sig tydligt i form av att de 

samiska familjebanden präglas av en stark sammanhållning i deras relation till 

varandra. Oavsett om orsaken till sammanhållningen är skam, rädsla eller stolthet 

så skildras de olika familjernas relationer som betydelsefulla i utgörandet av 

sociala kontakter inom storsamhällets kravfyllda vardag. Familjerelationerna 

beskrivs vidare som viktiga i utgörandet av den yngre generationens förståelse 

och identifikation av en samisk identitet. En form av Religion as social relation är 

underkategorin Religon as belief and mening, vilken framträder som tron på 

övernaturliga väsen och magiska krafter. Tron på den panteistiska naturen och 

tillvaron motiverar den unga samen i sökandet efter att uppfylla sin samiska 

identitet. I mötet mellan yngre och äldre samer skildras den äldre vara förtrogen 

med kunskaper och historier om vidskepliga väsen som i överförandet präglar den 

yngre samen i sitt sökande efter att fullända sin samiska identitet (Woodhead, 

2011, para. 6-8, 29-32).  Den här dimensionen av religion kan vidare förstås 

utifrån Eriksen och Amft teori om etnicitet i att etnicitet blir betydelsefullt och 

uppstår genom ”människors sätt att handskas med livets krav och utmaningar” 

genom den unga samens sätt att hantera den svåra situationen i sitt sökande efter 

att fullända sin samiska identitet (Eriksen, 2007, s. 9-10). 

 Den yngre samens sökande efter ”hela” sin identitet kan även tolkas 

som Religion as identity claim då en längtan efter känslan att bli bekräftad och 

älskad samt saknaden av att inte räknas i sin samiska identitet återfinns i 

materialet. Maktens relation som ömsesidigt beroende av statusen och vice versa 

förmedlar med bas ur Woodheads teori, ännu en aspekt av religion som Religion 

as status and recoginition. Samernas kristnande är återkommande som 

betydelsefaktor för den samiska identiteten i materialet. Den status som det kristna 

majoritetssamhällets tilldelas i sin majoritetsposition mot samerna, som i studien 

utgörs av den äldre generationen, tilldelar dem makten att assimilera den samiska 

religionen samt tilldela samerna att känna skam för sin tidigare samiskt religiösa 

identitet. Samtidigt som majoritetssamhällets status i utövandet av makten 

fortsätter att växa (Woodhead, 2011, para. 25-26, 41, 50-51).  
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4.2.2. Samisk identitet 

 

Den första kategorin utgår från Eriksen och Amfts teori om etnicitet. I resultatet 

bekräftas Eriksen och Amfts syn på etnicitet som en aspekt av sociala relationer 

där etnicitet skapas i mötet med personer icke tillhörande den egna gruppen 

(Eriksen, 2007, s. 21). Utifrån resultatet kan mötet med majoritetsbefolkningen 

nämnas som extra betydelsefull för den samiska identiteten och detta leder i 

majoriteten av fallen till en negativ utveckling av samisk identitet, vilket i första 

hand gäller för den äldre generationen samer i mötet med det svenska samhället 

och den svenska Kyrkan samt skolan. Vidare finns det klara fördomar och 

föreställningar om den samiska identiteten som spelar en tydlig roll för de olika 

personernas samiska identitet (Eriksen, 2007, s. 21). Eftersom den samiska 

identiteten skildras skapas utifrån föreställningar om hur en ”riktig same” ska vara 

där personen till mångt och mycket utgår från samt försöker uppfylla närmiljön 

förväntningar oberoende om denna utgörs av ett samiskt eller ett icke- samiskt 

sammanhang (Eriksen, 2007, s. 22). Religionens roll skulle här kunna tas med 

som en delaspekt för den samiska identiteten. Detta kan utifrån Woodheads teori 

förstås som Religion as power. I utgörandet av det svenska samhällets hierarkiska 

överordning ”försvenskas” det samiska folket, den tidigare panteistiska tron 

tvingas stå tillbaka för det svenska folkets kristna lära. Samtidigt skildras den 

påtvingade kristna tron och majoritetssamhällets vetenskapliga teologi framkalla 

en stark vilja till att återförenas med den panteistiska religionen som tidigare var 

en av det samiska folkets främsta identitetsmarkörer (Woodhead, 2011, para. 41; 

Amft, 2000, s. 25; Eriksen, 2007, s. 67). 

 Kulturella skillnader aktualiseras som viktiga för individens 

förståelse och syn av den egna samiska identiteten som en ”riktig same” (Amft, 

2000, s. 25). Delade uppfattningar skildras för hur en urban same utan tillgång 

eller behärskning av traditionella samiska etniska markörer anses kunna vara 

fullständig i sin samiska identitet.  Applikationen av Eriksen och Amfts teori om 

etnicitet, där kulturella skillnader framhävs som viktiga, visar på både positiva 

och negativa effekter av storstadsmiljön för den samiska identiteten där den yngre 

generationen har svårigheter i att betrakta sig själv som fullvärdiga i identiteten 

(Amft, 2000, s. 25). Samtidigt som det framkommer exempel för den äldre 

generationen där dessa bidragit till att personen genom sin försvenskning kunnat 

tillgodogöra sig en ny samisk identitet och övergått till att bli en ”Storstadssame” 

eller ”Stockholmssame”. I det fall som den samiska identiteten utsätts för 

kränkningar eller tvivel benämns samen som ”fusksame” eller ”lappjävel”. Det 

uppkommer alltså flertalet olika samiska identiteter vilka beror på generation samt 

de föreställningar och förväntningar den egna närmiljön förmedlar ska utgöra en 

samisk identitet (Eriksen, 2007, s. 21-22).  

 

4.2.3. Det samiska språket  

 

Samiskans roll som en etnisk markör både inom och utom den egna gruppen 

bekräftar Eriksen och Amfts teori om etnicitet och de etniska markörernas 

betydelse för etniciteten (Amft, 2000, s. 25, Eriksen, 2007, s. 21). Språket ges 

enligt det här sättet att se det en ovärderlig status skildrat både från ett inifrån 

samt utifrånperspektiv. Samiskan framträder som en av de främsta markörerna 

vilken symboliserar minoritetens etniska identitet inom majoritetssamhället.  Från 

ett annat perspektiv skildras samiskan, även här i egenskap av sin starka position 
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som etnisk markör, som något fult och skamligt. Minoritetens språk blir enligt det 

här sättet att tolka det en tydlig etnisk markör som i första hand 

majoritetssamhället vill göra sig av med för att lyckas assimilera den 

”skamfyllda” samiska identiteten till en ny ”svensk” identitet. En annan situation 

som beskrivs är den då samen själv slutar använda det samiska språket för att 

markera en ny samisk identitet. Av detta följer att det samiska språket i det första 

fallet utgör ett högre etniskt värde inom den samiska gruppen som en framstående 

etnisk markör vilken bli ännu viktigare i hävdandet av den samiska identiteten. I 

det andra fallet betraktas det samiska språket inom den egna gruppen som något 

man vill underkommunicera antingen på grund av rädsla och eller till följd av att 

samen själv slutar använda språket för att kunna skapa en ny samisk identitet, utan 

den framträdande etniska markören. 

 Enligt Hyltenstams el al. teori kan vi vidare förstå det samiska 

språket som särskilt viktig för den yngre generationens möjlighet att utveckla en 

samisk identitet. Föräldrarna skildras inom materialet underkommunicera det 

samiska språket vilket bidrar till en ogynnsam utveckling av barnens samiska 

identitet (Hyltenstam et al, 1999, s. 50). Språkets egenskap av att utgöra en etnisk 

markör för den samiska identiteten kan även tolkas med Woodheads teori om 

religion som Religion as status and recognition (Woodhead, 2011, para. 50-51). 

Det samiska språket äger en status som kan förstås efter hur det innehar makten 

över den samiska identiteten. Statusen förklaras genom språkets enskilda makt 

och förmåga att ensam kunna förmedla koder, nyanser samt de tidigare 

traditionella mytologiska berättelserna om övernaturliga väsen och andra 

vidskepliga varelser. Det samiska språket är ”nyckeln” till den trygghet de äldre 

samerna behöver för att på samiska berätta om den tidigare tron på magi, mirakler 

och övernaturliga väsen. I tolkningen utgör följaktligen det samiska språket både 

status och makt i synen av språket som ett kommunikationsverktyg av de 

traditionella samiska berättelser och koder inom det sociala livet, vilka endast 

framträder i sin rätt genom samiskan. Dock uttrycker den äldre generationen 

samer en sorg i att många unga samer inte behärskar det samiska språket varpå 

dessa koder och berättelser inte kan traderas till nästa generation.  

 

4.2.4. Slutsatser 

Min studie har haft utgångspunkt ur följande frågeställningar:  

 

 Vilken betydelse har religion för den samiska identiteten samt vilka 

dimensioner skildras av denna i tre nutida böcker?  

 På vilka sätt skildras språkets betydelse som etnisk identitetsmarkör 

och hur skildras språkets relation till religionen?  

 

Sammanlagt kan konstateras att fem dimensioner av religion kunde identifieras 

med utgångspunkt från Woodheads teori om religion (Woodhead, 2011). Särskilt 

framträdande för den samiska identiteten är Religion as power där den 

konfliktartade relationen mellan det svenska majoritetssamhället gör sig påmind i 

assimilationen av den samiska minoritetens religion och etnicitet. Vidare beskrivs 

Religion as social relations då relationerna inom den samiska familjen och släkten 

skildras som betydelsefulla nätverk samt även utgör ett föredöme för hur en 

”riktig same” skall vara. Religion as belief and mening samt Religion as identity 

claim kan båda två förstås som betydelsefulla för den yngre generationens same 

genom tron och närvaron av den forntida samiska religionens övernaturliga väsen 
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(Woodhead, 2011, para. 6-8, 25-26, 29-32, 41). Utifrån Eriksen och Amft kan 

etnicitetens relevans och existerande genom sociala möten förstås som 

betydelsefull för den unga samens sätt att hantera den svåra situationen i sitt 

sökande efter att fullända den samiska identiteten (Eriksen, 2007, s. 9-10). 

Längtan efter en tillhörighet till den samiska identiteten kan även förstås som 

Religion as identity claim. Vidare återfinns dimensionen Religion as status and 

recognition, genom den status och makt som det kristna majoritetssamhällets 

använde för att kristna den samiska trosläran vilket ur ett historiskt perspektiv kan 

sägas inneha den största betydelsen för den samiska identiteten (Woodhead, 2011, 

para. 25-26, 50-51). Med utgångspunkt från Eriksen och Amft samt Woodheads 

teorier kan det samiska språket förstås inneha en nära relation till den samiska 

religionen, samt även betraktas som signifikant i sitt utgörande som en 

framstående etnisk markör för samernas identitet (Amft, 2000, s. 25; Eriksen, 

2007, s. 67). Samiskan kan vidare tolkas ha en nära relation till religionen sett 

som Religion as status and recognition, i vilken det samiska språket aktualiseras 

som både status och makt i synen av språket som ett kommunikationsverktyg av 

traditionella samiska berättelser samt koder och beskrivningar som endast 

framträder i sin rätt genom det samiska språket (Woodhead, 2011, para. 50-51). 

Samiskan innehar vidare positionen som en ovärderlig ”nyckel” till den samiska 

identiteten då föreställningarna och förväntningarna, inom och utom den samiska 

gruppen, på en ”riktig” same skildras sitta i behärskningen av språket (Eriksen, 

2007, s. 21).  

 Med bas ur Hyltenstams el al. teori och språkets dominerande 

ställning som en etnisk markör för den samiska identiteten, skildras föräldrarnas 

val i att inte föra vidare språket föra med sig en ogynnsam utveckling för barnets 

möjlighet att utveckla sin samiska identitet (Hyltenstam et al, 1999, s. 50). 

Religion as identity claim framträder som ovan beskrivet främst hos de unga 

samerna i materialet genom deras sökande och längtan efter att känna en helhet 

sin samiska identitet och tillhörighet (Woodhead, 2011, para. 25-26). Religionen 

har här en positiv och utvecklande effekt för den unga samiska identiteten, då den 

äldre generationen överför de traditionella berättelserna om övernaturliga väsen 

vilka motiverar den unga samen i till att fullända sin samiska identitet. Detta 

skildras stå i kontrast till den äldre generationens relation till religion vilka 

närmare upplever sin samiska identitet som Religion as status and recoginition. 

Samernas kristnande av det svenska majoritetssamhället, assimilerar den samiska 

religionen samt påverkar samerna att känna skam för sin samiska identitet. 

Däremot förenas de båda generationerna i Religion as a social relation vilken 

tydligt lyfter fram alla generationers syn på den samiska familjen som 

betydelsefull och genom den skildas den samiska identiteten antingen som stolt 

och självsäker eller förnekande och skamlig (Woodhead, 2011, para. 50-51, 29-32; 

Eriksen, 2007, s. 67). 
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Kapitel 5 Diskussion 

Teoretisk reflektion 

Mina teoretiska utgångspunkter har visat sig gynnsamma för studiens syfte under 

behandlingen av materialet. Under konstruerandet av uppsatsen trodde jag inte att 

religion skulle uppträda i den mångfald som Woodheads teori om religion kunnat 

urskilja. Woodheads teori om religion har öppnat flera för mig nya sätt att 

beskriva religion ifrån vilket jag tar med mig inför mitt framtida läraryrke. I 

början av studiens skapande hade jag förväntningar på Eriksen och Amft teori om 

etnicitet att kunna uppfylla studiens syfte, men efter vidare eftertanke och 

diskussion beslutade jag mig för att komplettera denna med Hyltenstams et al. 

teori vilken mer specifikt fokuserar på språkligt bevarande av minoritetsspråken. 

Med detta sagt så upplever jag att studien i slutändan har haft en god teoretisk 

utgångspunkt då min avsikt från början var att med utgångspunkt ur tre nutida 

böcker, ge en allmän snarare än en specifik bild av den samiska identiteten. 

 Metodisk reflektion 

Mitt val av narrativ analys med hermeneutisk ansats bringade till slut klarhet för 

hanteringen av materialet. Ett intressant skeende under uppsatsen var beslutet om 

metodbyte från tematisk metod till narrativ metod, vilket inträffade halvvägs in i 

skrivprocessen och detta innebar ett nytt redskap att bekanta sig med. Narrativ 

metod utgör ett stort urval vilket tidvis var snårigt av alla valmöjligheter av hur 

metoden kunde används som verktyg i materialhanteringen. Det vanskliga var 

just att få klarhet i metodens mångfald av metodiska utgångspunkter, men efter 

att detta var avklarat fann jag till min stora lättnad ett redigt redskap för att 

hanterandet av materialet vilken uppfyllde min avsikt i att låta böckerna i så stor 

mån som möjligt få tala för sig själva. Jag vill även åter påtala det 

socialkonstruktivistiska perspektiv jag försökt att hålla genom uppsatsens gång. 

Berättelser är som Johanson framhäver ett ovärderligt verktyg för att förstå en 

annan människas livssituation och utifrån att författarna själva har inblick i det 

samiska samhället och livet kan materialet jag utgått från anses ge en god bild av 

den samiska identiteten för mig som icke same (Johansson, 2005, s.18). Som jag 

tidigare i uppsatsen påtalat så är berättelserna utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet däremot inte en sanning för hur det faktiska livet är och därmed inte 

heller en sanning för hur samisk identitet i det faktiska livet gestaltar sig. Det 

skall betraktas utifrån sin helhet bestående av nutida skönlitterära skildringar av 

den samiska identiteten skrivna för en varierande publik mellan ungdomar och 

vuxna.   

 

Empirisk  reflektion  

Min studie bekräftar Hyltenstam et al. (1999) resultat där författarna bland annat 

skriver fram majoritetssamhällets utveckling från 1900-talets ideologi som 
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assimilerande och segerativ medan den i dagens majoritetssamhälle skildras som 

positivt utvecklad för det samiska språkets fortlevnad (Hyltenstam et al., 1999, 

54-55).  Däremot ger min studie inte medhåll för författarnas framhållande av den 

mediala utvecklingen som positiv för att öka majoritetssamhällets kunskaper om 

den samiska religionen, etniciteten och kulturen (Hyltenstam et al., 1999, s. 62-

64). Min undersökning beskriver det svenska majoritetssamhället som att inneha 

bristande kunskaper om den samiska etniciteten och identiteten och framhäver 

identiteten som att främst utgöras av det samiska språket och de samer som inte 

behärskar det samiska språket beskrivs som att inte vara ”riktiga” samer. 

Urbaniseringen av de samiska landmarkerna som i Hyltenstam et al. visar på en 

utarmning av de traditionella samiska sysselsättningarna lyfts i min studie inte 

någon nämnvärd plats (Hyltenstam et al., 1999, s. 59-62). Däremot är belysandet 

av den samiska språkbytesprocessen som de äldre generationerna upplevde genom 

den svenska kolonisationen samt den svenska Kyrkans kristnande och skolans 

språkbytesprocess framträdande, vilket bekräftar Svonnis resultat (Hyltenstam et 

al, 1996, s. 182). I enlighet med Svonni visar min studie vidare på att de samer 

vilka lever inom en fjällmiljö både väljer att bevara samt föra vidare språket till 

nästa generation, samtidigt som konkreta exempel i det motsatta skildras, då dessa 

valt att ta avstånd från det samiska språket och kulturen för att kunna bilda sig en 

ny urban samisk identitet (Hyltenstam et al, 1996, s. 184). Flera nya uttryck för 

den samiska identiteten beskrivs vidare i min studie, däribland ”Storstadssame” 

eller ”Stockholmssame”. Dessa skulle kunna jämföras med Amfts ”trottoarsame” 

då alla gemensamt syftar på en same vilken lever inom en urban storstadsmiljö 

(Amft, 2000, s. 183-184).  Fler uttryck för att beteckna den samiska identiteten 

vilka beskrivs i min studie är bland andra ”fusksame” som betecknar den samiska 

identiteten som ”same endast då denna själv känner för det”, här anser jag mig 

kunna urskilja en parallell till det Amft benämner som en tillfällig 

underkommunikation av den samiska identiteten (Amft, 2000, s.178).  Vidare 

framhäver Amft i likhet med Svonni, även uppväxten som viktigast i barnens 

utvecklande av en samisk identitet. Min studie visar, i enlighet med Amft resultat, 

att detta ställer särskilt stora krav på de föräldrar som lever nära inpå de svenska 

normerna och majoritetssamhället samt föräldrarnas vilja att föra vidare de 

samiska normerna, etniciteten och värderingarna. Kraven på de urbana samerna i 

deras föräldraskap skildras som för stora vilket medför att de unga samerna 

upplevde en osäkerhet i sin egen identitet (Amft, 2000, s. 183-184). Dock så visar 

resultaten av min studie att detta i alla fall inte utvecklades som negativt för 

barnens samiska identitet. Sökandet efter att fullända identiteten skildras medföra 

en meningsfullhet i den unga samens förenande med den samiska identiteten.   

 

Jag har under hanteringen av materialet haft svårigheter att finna exempel från 

Woodheads kategori;  Religion as ritual and embodiment. Då jag under analysen 

prövade de olika teorierna ställde jag mig frågan varför det här var den enda 

kategorin som jag inte kunna finna i mitt material? Ett eventuellt svar kan vara 

den sekulariserade och moderna miljö som böckerna tar avstamp ur. Sverige idag 

erbjuder, enligt mig, inte mycket rum för religiösa kroppsliga ritualer och än 

mindre utrymme för en religion vilken under historien assimilerats på 

majoritetssamhälles villkor. För att knyta ihop alla trådar till en så kan jag i 

samklang med Mebius (2003) och utifrån min studie konstatera att kunskaperna 

om de forntida religiösa riterna och ceremonierna samt den samiska kulturen lever 

vidare genom det samiska språket. Samiskan är nyckeln mellan dåtid och nutid 
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och genom språket kan dagens samer förstå de traditionella koder och 

mytologiska berättelser vilka bistår samerna i den samiska kulturen i berättelserna 

samt fulländar den samiska identiteten (Mebius, 2003, s. 12; 213-214).  

 

Bidrag 

I startgropen för uppsatsen kunde jag konstatera att det finns mycket utrymme 

kvar att fylla inom forskningsfältet för nutida samisk religion. Med utgångspunkt 

och hjälp av de teorier jag har använt mig av har jag bevisat att det existerar 

flertalet religiösa dimensioner inom den moderna skönlitteraturens skildringar av 

samisk identitet. Den mångfald av religiösa dimensioner som materialet visar 

tycker jag är särskilt intressant i relation till den sekulariserade och 

mångkulturella samhällsmiljö som böckerna utspelar sig inom. Min förhoppning 

med den här religionssociologiska uppsatsen är att den skall ses som ett bidrag för 

att fylla en del av den vita fläck som den samiska religionen idag utgör på 

forskningskartan.  

 

Avslutande reflektioner 

Mitt arbete med uppsatsen har varit av mångahanda karaktär. Såhär i slutskedet 

känner jag mig särskilt inspirerad i att spinna vidare på Hyltenstams et al. resultat 

som visar på den positiva påverkan media har för spridningen av kunskaper om 

den samiska religionen. I position som blivande lärare vore en undersökning av 

hur populärkultur och media i dag kan användas i utbildningssyfte för att förmedla 

dagsaktuell kunskap om den samiska identiteten och religionen inom den svenska 

skolan. Det vore även intressant att utföra en jämförande studie mellan hur olika 

minoriteter i Sverige bemöts och behandlas av den svenska 

majoritetsbefolkningen.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka tre nutida böckers framställning av 

samisk identitet med särskilt fokus på religion och det samiska språket. Mina 

frågeställningar som jag arbetat utifrån är: Vilken betydelse har religion för den 

samiska identiteten samt vilka dimensioner skildras av denna i tre nutida böcker? 

Samt: På vilka sätt beskrivs språkets betydelse som etnisk identitetsmarkör och 

hur skildras språkets relation till religionen?  

Jag har använt mig av narrativ metod med hermentuistisk ansats för 

att hantera materialet vilket utgjorts av tre nutida böcker publicerade under 2000- 

talet. På dessa har tre teorier applicerats där Woodheads teori om religion i första 

hand har varit avsett för att undersöka de religiösa dimensionerna i materialet. 

Eriksen och Amfs teori om etnicitet har kompletterats med Hyltenstams el al. teori 

vilken mer specifikt fokuserar på faktorer för språkligt bevarande av 

minoritetsspråk. Studien visar att fem dimensioner av religion kan identifieras där 

Religion as power särskilt framträder genom de konfliktartade relationen mellan 

majoritetssamhällets assimilation av den samiska minoritetens troslära samt 

etnicitet. Religion as social relations beskrivs genom att relationerna inom den 

samiska familjen skildras som betydelsefulla. Speciellt för den yngre generationen 

visade sig religion som Religion as belief and mening samt Religion as identity 

claim via de unga samernas sökande efter att fullända sin samiska identitet. 

Dimensionen av religion som Religion as status and recognition framhävs genom 

den status och makt som det kristna majoritetssamhällets använde för att kristna 

den samiska trosläran vilket skildras som framträdande för formandet av de äldre 

samernas identitet. Samiskan kan vidare tolkas ha en nära relation till religionen 

sett som Religion as status and recognition, i vilken det samiska språket 

aktualiseras som både status och makt i synen av språket som ett 

kommunikationsverktyg av koder och beskrivningar samt traditionella och 

mytologiska berättelser vilka endast framträder i sin rätt genom det samiska 

språket. Samiskan innehar positionen som en ovärderlig ”nyckel” till den samiska 

identiteten då föreställningarna och förväntningarna, inom och utom den samiska 

gruppen, på en riktig same skildras sitta i behärskningen av språket. 
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