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Förord 

Att skriva uppsatts kanske i allmänhet betraktas som ett examensprov men personligen så vill 

jag uppnå något annat också, en kunskapsinsamling eller en beskrivning av det samiska 

politiska lärandet för en framtida samisk kunskapsbank.    

Att skriva är en ensam uppgift, under denna period har Sofia Jannok hållit mig sällskap. 

Hennes jojk har gjort att jag kunnat hålla fokus på uppgiften och stänga ute det ständiga 

bruset från medstudenter. 

Ett särskilt tack till min handledare Joel Jansson som hjälpt mig bringa ordning i kaoset som 

utgör en forskningsprocess. 

Det största tacket går till respondenterna som ställt upp! Utan er får inte uppsatsen liv ni är 

som blodet för människan, livsgivande.  

 

Uppsala, den 22 maj 2015 

 

Simon Wetterlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstrackt 

 

In this essay i present a study on political learning of a minority ethnicity whose political 

history in the institutional form began in 1993. The ethnicity in question is the Sami’s and in 

1993 the Sami Parliament was established. The establishment of the Sami parliament radically 

changed the preconditions for political work. Sami politics came to be pursued in an 

organized manner in the form of a public authority and democratically elected units. In these 

study Sami politician's perceptions of political learning is investigated. Special attention is 

directed towards individual- as well as organizational and institutional level. The theories 

used are Vygotsky's sociocultural perspective on learning complemented with a Foucault-

inspired discourse analysis. The method used is semi-structured interviews. The results show 

that learning is essentially perceived to take place on an individual level and that the 

organizational and institutional level only to some extent supports the individual level of 

learning 

 

 

Keywords: Sami political learning, artifacts, individual, organization, institution . 
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Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen undersöks lärandets villkor och uttryck för en etnicitet vars politiska 

historia i institutionell form tog sin början 1993. Etniciteten i fråga är samerna och 1993 

etablerades sametinget. I och med samtingets etablerande skulle förutsättningarna för politiskt 

arbete radikalt förändras. Nu skulle samepolitik bedrivas i organiserad form i form av 

myndighetsutövning och folkvalda organ. I uppsatsen undersöks samiska politikers 

uppfattningar av hur politiskt lärande går till och uppmärksamheten riktas mot såväl 

individuell som organisatorisk och institutionella nivå. Teorierna som används är Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande som kompletteras med en Foucault inspirerad 

diskursanalys. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

lärandet i huvudsak uppfattas äga rum på ett individuellt plan och att organisation och 

institution till viss del understödjer det individuella lärandet.   

 

Nyckelord: Samiskt politisk lärande, artefakter, individ, organisation, institution.  
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Inledning 

I denna första del redovisas dispositionen för att därefter ta upp forskningsområdet och de 

avgränsningar som har gjorts i uppsatsen. De påföljande delarna i avsnittet är 

undersökningens syfte och frågeställningar för uppsatsen. 

Disposition 

I det första kapitlet så kommer forskningsområdet med studiens syfte. Efter syftet kommer 

frågeställningarna och en historik tillbacka blick. I det andra kapitlet så redogörs hur 

sökprocessen har gått till och presenterar även tidigare forskning på området. I tredje kapitlet 

redogörs de aktuella teorierna. Här kommer en djupare redovisning hur de aktuella teorierna 

kommer att användas mot det empiriska källmaterialet. I det fjärde kapitlet presenteras metod 

och dess lämplighet i studien. I detta kapitel diskuteras även metodologiska reflektioner. Här 

kommer studien reliabilitet och validitet resoneras. Fjärde kapitlet avhandlas resultatet och 

analysen. Här ligger respondenternas utsagor i fokus och de diskuteras utifrån de valda 

teorierna. I det sista kapitlet förs det en diskussion av avhandlingen. Först en möjlig tolkning 

av resultatet för att därefter avhandla förslag på vidare forskning.  

Forskningsområde 

”Medverka på alla sätt där du kan lära dig och medverka där du kan lära andra. Om du 

hittar ett bra blåbärsställe så ta dit alla andra så de också får en massa blåbär.” 

(Respondent3) 

Ofta handlar forskningen om hur vi ska få underrepresenterade grupper att engagera sig i 

politiken. Det undersöks inte i lika stor utsträckning på hur politiker får till sig en politisk 

kunskap. Forskningsområdet går emellan två pedagogiska fält, nämligen bildningens fält 

(skola) och ett sociokulturellt synsätt, där individen lär sig med sin omgivning. Här kan 

studien bidra till det pedagogiska fältet, att knyta ihop två forskningsområden och försöka 

beskriva ett lärande. När samerna som folk får en ny demokratisk position med tillkomsten av 

sametinget (1993) startar en politisk rörelse som de inte hade varit lika tydlig innan. Nu har 

det gått lite över tjugo år sedan inrättandet av sametinget, de demokratiska organisationerna 

har troligtvis kommit en bit på vägen.  

Jag är själv aktiv inom den samiska politiska kontexten och då har transparens var ett ledord i 

mitt arbete. Transparensen sker mot mina respondenter som kommer från andra politiska 

organisationer, öppenheten ska också ske mot er mina läsare. Om öppenheten råder kan ni 

avgöra om jag gör någon felbedömning av mitt material men den största förhoppningen och 

min största vinst är om de samiska politiska organisationerna kan ha en hjälp av studiens i 

deras strävan att skapa goda politiker. Kopplingen till pedagogikämnet är att pedagogiken har 

människan som lärande och kunskapande person i centrum och i synnerhet villkoren för 

kunskapen och lärande som utgör pedagogikens studieområde. I vår studie kommer villkoren 

för lärande i den politiska arenan att studeras. Till detta kommer de pedagogiska begreppen 

ligga till grund för förståelsen av studien. I målandet av det pedagogiska landskapet kan det 

komma fram ett mönster hur politiskt lärande ser ut och därigenom kan någon annan aktör ta 
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fram lösningarna. Där i ligger studiens begränsning, den beskriver lärandet, inte värderar 

lärandet.  

I den mediala debatten runt samisk politik, uppmärksammas ofta konflikterna. Det medför att 

den normala inställningen till samisk politik är att den inte fungerar. Politisk lärande kan där 

spela en roll, hur samiska politiker uppfattar sin politiska lärande situation. Synsättet att 

inifrån blicka ut mot omvärlden är en tilltalande positionering för att få en större förståelse för 

den pedagogiska situation som råder vid inlärandet av politisk kunskap.  

Den språkliga framställningen har till en viss mån anpassats efter en samisk publik.  

Syfte:  

Samerna är intressanta att studera så som en pedagogiskt lärande grupp då det innan 

sametingets etablerande 1993 endast fanns enstaka institutioner som arbetade politiskt. Det 

samiska samhället bestod under den här tiden framförallt av renskötande hushåll och några 

förebilder i samiskt sammanhang så som politiska organisationer och institutioner var få att 

tillgå. Samisk politik bedrivs numera under institutionaliserade och organiserade former. 

Antalet röstberättigande samer har ökat från sametingets startande. Övergripande syfte med 

den här uppsatsen är att utveckla kunskap om politiskt lärande. Om studien kan visa hur de 

aktörer som finns inne i det politiska systemet uppfattar lärandets roll, kan de samiska 

organisationerna lära sig något av hur de vill fortskrida i sin egen läroprocess. Mer specifikt 

undersöks samiska politikers uppfattningar av det politiska lärandets villkor och uttryck på så 

väl individuell- som organisatorisk- och institutionell nivå. Studiens avsikt är att beskriva ett 

pedagogiskt landskap inte komma med färdiga lösningar till de samiska aktörerna.  

 

Frågorna som ställs är:  

 

Hur kan lärandet av att bli samisk politiker beskrivas och förstås?  

Vilka politiska färdigheter aktualiseras för politiskt lärande?  

 

Teorier:  

Sociokulturellt lärande, Vygotskij, subjekt, objekt och artefakter.  

Diskursanalys, Foucault, subjektsposition (handlingsutrymme). 

 

Historik: 

Svenska staten erkände samerna som ett ursprungsfolk 1977 (Sametingets hemsida, 2015) och 

sedan 2011 står det i grundlagen att samerna är ett urfolk i Sverige. Samerättsutredningen (89) 

presenterade som förslag att ett folkvalt organ skulle installeras för samerna vilket gjordes år 
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1993. Motivet var att samerna hade svårt att komma till tals genom vanliga demokratiska 

kanalerna. Samerna och regeringen hade två olika syften till sametinget, Myntti beskriver det 

så här: 

Regeringen accepterade inte sametinget skulle ha en fri viljebildningsrätt, inte heller att tinget 

skulle ha till uppgift att bevaka att samiska intressen blir tillgodosedda. Resultatet blev en 

sametingslag enligt vilken sametinget är en regering underställd statlig myndighet med 

samerepresentation med blott initierade funktioner i samiska kulturfrågor. (Myntti, 1998, s.215.) 

Sametinget är en myndighet som direkt underställd regeringen och samernas beslutsområden 

var avskurna till samiska kulturfrågor. Från denna platå tillkom sametinget och idag finns det 

åtta partier i sametinget, Álbmut, Guovssonásti, Jakt och fiskesamerna, Landspartiet svenska 

samerna, Min Geaidnu, Samelandspartiet, Samerna och Skogssamerna.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs hur forskning har sett ut inom forskningsområdena pedagogik, 

socialisation och diskurs. Inledningsvis beskrivs hur sökandet av källor gått till, för att 

därefter ta upp relevant forskning, för att avslutas med en redovisning av forskningen. 

Sökprocess 

Sökandet efter att hitta relevant litteratur inom områdena politisk lärande och minoriteter så 

har sökmotorerna på UNB:s hemsida använts. Sökningen gjordes först utifrån olika 

ämnesdatabaser men behovet kändes för smalt. Uppsalas universitets bibliotek (UNB) tar 

in flera databaser i sin sökning och gav uppsatsen ett bredare sökningsfält. Sökorden som 

har använts är politik, socialisation, pedagogik, lärande, minoriteter och samiska i olika 

former. De engelska orden var socialization, minorities, political, education, sapmi och 

knowledge. Orden har använts som enstaka ord, fraser eller i meningar. Rent generellt blir 

sökningen mycket centrerade till ord. Varje ord har många träffar men kombinationen av 

orden ger färre träffar. Kombinationen av t.ex. politik och lärande finns det nästan ingen 

träff på. Forskning som finns är oftast fokuserad på minoriteter i framförallt USA. I 

översikten av litteraturen tas denna problematik upp som ett problemområde. 

 

I sökmotorn SwePub så fick sökningen åtta träffar med orden politisk pedagogik 

(refereegranskat). De flesta träffarna var riktade mot skolan men två rubriker med samma 

namn stack ut. Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt 

lärande. Ena träffen var ett konferensbidrag och den andra var en artikel. Artikelns titel är 

Bilder av bildning och den är skriven av Anders Nordin och Britten Ekstrand. Från artikeln 

gick jag vidare till några av deras källhänvisningar via sökmotorn Libris.  

Sökorden politisk pedagogik inom minoriteter fick ingen träff. Orden Pedagogik minoriteter 

gav 15 träffar men alla hamnade inom skolans värld, dessa valdes bort. Sökordet minoriteter 

(refereegranskat) fick tolv träffar och där fanns en träff på samer. Sökträffen handlade om 

språkpolitik mot samer och finskspråkiga svenskar mellan åren 1870 och 1909. Det saknades 

både relevans i ämnet och tidpunkten för studien, därför valdes träffen bort. Politisk 

socialisation gav tolv träffar men en träff var särskilt intressant, Politisk socialisation: Ett 

forskningsområde som söker sin identitet. Sökningen gick vidare i Libris, där ingick artikeln i 

en doktorsavhandling med titeln Ungdomar, utveckling och utmaning Studier av samhälls- 

och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik av Elisabet Ljungberg. I 

sökorden politiska minoriteter fick sökningen två träffar om samer och politik (Myntti 1998, 

Sjölin 1996). Sökningen på samisk politik fick två träffar men dessa valdes bort eftersom 

ämnet var inom ekonomi och var därför inte relevant för studien. 

Omvärldsforskningens sökning användes databasen ERIC - Education Resources 

Information Center (via EBSCO). Sökningen koncentrerades genom att söka på engelsk 

text och texten skulle även vara peer reviewed vilket innebär att texten är förhandsgranskad 

och därmed ger en kvalitetskontroll av att det är vetenskapligt skrivet. Sökordet 

socialization gav för många träffar och det gällde också Socialization in minorities. När 

orden istället användes i exakta termer political socialization in minorities fick sökningen 

tio träffar och antalet blev hanterbart. Forskning handlar för oftast om USA:s minoriteter 

och ungdomar. Sökningen på political education in minorities kom det 75 träffar, och de 

flesta träffarna hamnar inom skolans värld. Political Socialization Sami ger färre träffar 

men det samiska finns med, dock är fokuset fortfarande skolpolitiken. Frasen political 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
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knowledge in minorities börjar det närma sig politiskt lärande. Träffarna fokuserar på hur 

minoriteter ska få sin röst hörd inom demokratin eller hur staten ska få minoriteterna att 

engagera sig inom politiken. Dessa valdes bort då det blir ett fel fokus, uppsatsen vill se på 

vilka platser som lärandet kan äga rum hos ett ursprungsfolk.  

ILO- konventionen  

En av de viktigaste konventioner som skulle ge urfolk deras politiska makt och andra 

rättigheter är ILO- konventionen 169 och ILO- konventionen har inte den svenska staten 

ratificerat. En av de forskare som har studerat urfolks politiska makt är Myntti (1996), en av 

Mynttis slutsatser om samernas situation är  

Även om de svenska samernas politiska rättigheter antagligen uppfyller det som folkrätten 

kräver av Sverige, är Sverige knappast något föregångsland då frågan gäller urfolks rättigheter. I 

egenskap av en nordisk demokrati och en förespråkare för mänskliga rättigheter i internationella 

fora kunde man förvänta sig att landet bedrev en mer generös politik gentemot sin samiska 

befolkning. (Myntti, 1998, s. 215) 

Forskningen fokuserar på hur minoriteter skall komma till tals i ett majoritetssamhälle. Myntti 

visar det som minoriteter vet om, nämligen att svenska staten är bra på att påtala vilka 

problem som andra länder har med sina minoriteter men är mycket svagare på att ge det 

samiska urfolket dess rättigheter. Forskningen hamnar i frågan om, hur samer ska få makt, 

inte var och på vilket sätt samerna lär sig politisk kunskap. Frågan om på vilka platser samer 

lär sig politik har forskningen ägnat lite forskning åt. Tar de över majoritetssamhällets 

institutioner för lärandet eller tar samerna en annan inriktning?  Detta är vad uppsatsen ska 

bl.a. undersöka.    

Pedagogik och livslångt lärande från det anglosaxiska området till Sápmi  

Lägger vi till sökordet minoriteter med pedagogik så finner vi att forskningen inriktar sig 

främst på två språkigheter inom skolan.  Detta är inte relevant för studien. När vi kommer till 

tidigare forskning och pedagogik så hamnar vi av naturliga skäl i skolans värld. Hela det 

pedagogiska fältet hittar sitt ursprung i skolan och då är naturligt att tidigare forskning rör sig 

inom skolans värld.  

Studien ska försöka kartlägga ett livslångt lärande i en samisk politisk kontext. I artikeln 

bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande (Nordin, 

s.119, 2007) skriver Nordin att bildning och livslångt lärande förekommer på två helt olika 

arenor. Författaren skriver om livslångt lärande ” I talet om ett livslångt lärande har 

betoningen kommit att ligga på hur individen kan svara mot globalisering, arbetsmarknadens 

hårdnande krav och behov av flexibel arbetskraft” och om bildning skrivs det ” I talet om 

bildning lyfts meningsaspekten, med betoning på det lärande som tar sin utgångspunkt i det 

individuella subjektet, livsvärlden och subjektets bildningssträvan” . I uppsatsens 

pedagogiska ambition med ämnet ligger vi mitt emellan dessa två fält. Å ena sidan så behöver 

individen ta till sig politisk kunskap som det i bildningen beskrivs som ett livslångt lärande. Å 

andra sidan kommer individen ligga i fokus i bildningen, och då kommer bildningens 

termologi att ligga till grund för förståelsen av studien.  
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Utbildning utgår ofta från det formella lärandet och tar sällan in det informella lärandet. 

Lärandet i formella sammanhang utgår från institutioner som skola, högskola, universitet osv. 

En institution som försökt kombinera dessa två är folkbildningen som har sitt ursprung i 

fackföreningsrörelsen. Sverker Sörlin kommenterar dessa kontraster i en tidsskrift (Utbildning 

& Demokrati) och diskuterar om möjligheten för nya lärandeområden inom skolan och högre 

studier. Ett citat som beskriver problematiken mellan bildning och samhälle:     

Bildningens åtskillnad från samhället har varit onödig och meningslös, den har gjort tillvaron 

tråkigare och den är i växande utsträckning kontraproduktiv. Ett socialt lärande som fortsätter att 

skilja mellan den enskilda människans lust att lära, å ena sidan, och samhällets krav å den andra 

ett sådant lärande blir i själva verket aldrig socialt, eller civilt. (Sörlin, s.42, 2000).  

Här påpekar Sörlin problematiken som finns inom utbildningen, att bl.a. skilja på bildning och 

livslångt lärande. Han hänvisar till sin bok om Kunskap för välstånd om universitet: 

omvandlingen av Sverige, om den sociala väven. I boken så skriver Sörlin och Törnqvist om 

socialt kapital som om kapitalet hade egenskaper. En av förutsättningarna beskriver 

författarna: 

Det är strängt taget omöjligt att flytta på, inte bara inte bara för att det sociala kapitalet är lagrat i 

den lokala kulturen, utan också därför att det uppstår och växer i interaktion mellan individerna 

just där och ingen annanstans. En individ, eller en grupp individer, kan visserligen flytta, men 

ingen kan bära med sig hela platsens sociala kapital, eftersom det uppstår genom ett samspel 

med platsen och dess egenskaper, dess geografi, historia, ekonomi och maktförhållande. (Sörlin 

och Törnqvist, 2000, s223.). 

Sociala kapitalet finns hos samerna i form av etnicitet, partiet som de tillhör och hur de 

tillämpar lärandet i interaktion dem emellan.  

Kunskap inom politiken är en tvärvetenskaplig kunskap. Individerna behöver ibland ingen 

kunskap för att i nästa sekund behöva mängder av kunskaper för att kunna göra avtryck. 

Gustavsson (2000) tar här upp en annan kunskap som kallas ”fronesis” vilket innebär en 

praktisk klokhet. ”I ett perspektiv har fronesis som kunskap återkommit i modern tid som ett 

svar på frågor om meningen, syftet och ändamålet med olika verksamheter” (Gustavsson, 

2000, s.160). Politiker behöver en praktisk kunskap för att verka men likafullt en praktisk 

klokhet för att inte bryta mot den rådande doxan (allmänna uppfattningen). Stödet för att vara 

politiker hämtas från allmänna val och vad som är doxa just nu är en föränderlig sak. Politiker 

behöver vara med i utvecklingen, annars blir de utbytta. Eftersom den politiska kunskapen till 

viss del är föränderlig krävs det en förhållningsätt som kan liknas vid ett livslångt lärande.   

 

Politisk socialisation från det anglosaxiska till Sápmi 

 Anglosaxiska forskningen har sin största fokus på politisk socialisation för skolan, hur de ska 

få nästa generation intresserad av politik. Anglosaxiska forskningen behandlar även hur de 

ska få en bättre integration in i politiken för minoriteter, utanförskap i samhället är en 

groggrund till terrorismen det blir ett intressant forskningsområde. Bloemraad tar upp vinsten 

i sådan forskning, ”Explicit comparisons could provide new insights not only into the 
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dynamics of immigrant incorporation but also into the functioning of political systems in 

general”( Bloemraad, 2011 s.1134).  

Uttalade jämförelser ger inte bara nya insikter hur vi ska få invandrare in i det politiska 

systemet utan det ger även nya insikter hur det politiska systemet fungerar. Studierna utgår 

oftast från ett perspektiv utifrån och in, istället för ett inifrån och ut perspektiv. Studie jämför 

USA och Canada, det som blir intressant är att båda länderna är uppbyggda på immigration 

från Europa. Ett urfolk fanns på plats som de behöver ta hänsyn till.  Irene Bloemraad tar upp 

två olika angrepps sätt som den franska minoriteten har i Quebec till Kanada. 

One focused on group rights based on claims to territorial nationhood by the Québécois and First 

Nations peoples and a second focused on demands for inclusion and equality through 

antidiscrimination policies, constitutional rights, and federal multiculturalism by immigrants and 

their descendents. (Bloemraad, 2011, s.1137). 

Oftast brukar kontexten runt politisk socialisation handla om hur vi ska inkludera minoriteten 

och göra de lika inkluderande som majoriteten är. Första gruppen vill ha frihet från Kanada, 

bli exkluderad från majoriteten. Andra gruppen har en annan väg mellan de två 

ståndpunkterna, inkluderad eller exkluderad. Ståndpunkten kan liknas vid samernas situation 

idag, rätten att få vara exkluderad och fortfarande vara inkluderad.  Samerna är del av det 

svenska samhället men bör få en särställning i vissa frågor i kraft av ett urfolk i landet.  

Detta var en teoretisk bakgrund till urfolkens krav på politisk socialisation men samer har inte 

haft något större inflytande över den svenska politiken innan 1993, det skulle vara att den 

politiska socialisationen kunde liknas vid ett barn, fast ett barn i vuxen ålder och med det barn 

menar jag på den politiska arenan. Fanns samer inom politiken var de utifrån att de var 

svenskar i första hand. Samiska organisationer som fanns var Svenska Samers Riksförbund 

(SSR) vilket företrädde framförallt de renskötande samernas åsikter, de icke renskötande 

samerna hade Same etnam (RSÄ). Efter sametingets inrättande 1993 började en större massa 

samer att intressera sig för politik. I den kontexten kommer Ljungbergs doktorsavhandling 

(2009) om politiska ungdomar och identitetskapande kunna utläsas från en samisk kontext. 

Jag citerar från de avslutande kommentarerna i hennes avhandling  

Det politiska lärandets innehåll är kunskap om faktiska förhållanden, hur politiska beslut fattas, 

hur politiska möten är organiserade men också - inte mindre viktigt - en kunskap och förståelse 

för sammanhangen i den politiska strukturen. Det politiska lärandet innefattar också kunskap 

och förståelse för samhällets kollektiva minne för att bibehålla och skapa ett samhälle med 

grundläggande gemensamma värderingar (Ljungberg, s. 24, 2009). 

Komplexa i lärandet enligt Ljungberg är inte bara faktiska kunskapsinhämtningen utan 

skapandet av nya värderingar eller som politiker kallar det, visionerna. Problemet är att 

forskningen baseras på ungdomar som är en minoritet men det är nog inte riktigt samma sak 

som en etnisk minoritet. Ungdomarna är sprungna ur politiska institutioner medans samerna 

inte hade någon sådan organisation.  Vi börjar ringa in lärandet men vi behöver en ytterligare 

dimension och den får vi nästa stycke.   
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Diskurs, subjekt och subjektsposition 

Diskursanalys sammanfattar Bolander och Fejjes med en mening ”Diskursanalys hjälper oss 

att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet” (Bolander och Fejjes, s.90. 20015). I 

vilka förutsättningar har lärandet? vad är det vi säger? Och vad har vi utelämnat? Där 

någonstans ligger individens verklighet. Forskaren ska försöka förstå subjektets livsvärld och 

där igenom att förstå vad som inte har tagits med. Frågan om vad som inte har tagits med och 

syftet med diskursanalys har Bolander och Fejjes bearbetat och förklarar det så här: 

De sätt varpå orden sägs, i de sammanhang det sägs, skapar olika verkligheter för vad till exempel en 

lärarstuderande är, vilket kan ha effekter på vem som anses vara bra eller dålig. Just därför är diskursanalys så 

viktig – det är ett sätt att synliggöra språkets formgivande och skapandets kraft. Med andra ord menar vi att 

diskursanalys är ett viktigt instrument för att destabilisera (skaka om) det vi tar för givet i våra vardagliga och 

yrkesmässiga liv (Bolander och Fejjes s.92, 2015).   

I deras exempel hade en lärare på en institution på universitet ”ratat” en bok med 

förevändningen att det var en för svår litteratur för eleverna. Slutsatsen i den kommentaren är 

att lärarstudenter inte klarar av för svår litteratur. Om läraren har den förutfattade meningen så 

kommer studenterna troligtvis införliva den fördomen. Diskursanalysen vill, är att forskaren 

ska se vilka ”sanningar” som råder inom ett fält och ifrågasätta dess existens för att synliggöra 

nya möjligheter inom fältet. Foucault som är en av förgrundsfigurerna inom diskursanalysen 

och intresserad av de stora diskurserna kommenterar Bolander och Fejjes så här: 

Men istället för att studera kampen om vilken diskurs som når en hegemonisk position, var han i sina tidigare 

arbeten intresserad av hur diskursen var uppbyggd och, mer specifik, vad som uteslöts och inneslöts i diskursen 

(Bolander och Fejjes, s.93. 2015).  

Foucault fokuserade inte på den som hade makten utan hur är sammanhanget uppbyggt, vad 

är den rådande åsikten? Och vad får personer inte tycka? Foucault säger helt enkelt själv, 

”Jag har alltså gripit mig an med att skildra relationer mellan olika utsagor” (Foucault, 

2002, s.47). Uppsatsens tolkning är sökandet efter gemensamma beröringspunkter i utsagorna 

är en central för analysen. När vi sen får en koherens mellan utsagorna ska vi försöka förstå 

vad de innesluter och utesluter.  Foucault vill inte visa på bristerna utan hur individerna 

upplever fördelningen av kunskap. Vilka får kunskapen och på vilka platser tilldelas kunskap. 

Foucault använder ordet ”diskursiv formation” (ordning, korrelationer, positioner, funktioner, 

förvandlingar). Det är på olika ”platser” som vi kan leta hur fördelning ser ut.  

I detta sökande är Nilssons ord om Foucault ett ledord i det fortsatta skrivande av uppsatsen, 

”Foucault påminner oss därmed också om att läsande och skrivande bör ses som en 

självreflekterande aktivitet, en ständig undersökning av hur vi själva påverkas och förändras 

av vårt arbete” (Nilsson, 2008, s.194.) Förhoppning är att reflektionen över skrivandet gör 

uppsatsen bättre och bedömningen exaktare, med kunskap får man makt som Foucault skulle 

ha uttryckt sig. Med ovanstående genomgång ska uppsatsen använda sig av en diskursanalys 

och förhoppningsvis inte ”våldsföra” för mycket på detta instrument.    

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har inte i någon större grad tagit upp hur politiker lär sig att bli politiker. 

Uppsatsen handlar om en kombination av bildning och livslångt lärande i det pedagogiska 
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fältet. Livslångt lärande fokuserar på hur individen ska reagera på omvärldens krav. 

Bildningen utgår från individen och hur den upplever sitt lärande. När vi ska försöka 

kombinera dessa två områden kan det bli vissa problem med deras fälts olika positionering av 

subjektet.  

Lärandet är till viss del situerat och Sörlin (2000) tar här upp problematiken runt att samhället 

och bildningen är åtskilda. Här kommer den svenska statens krav på samiska politiker kontra 

de samiska politikernas personliga förväntan på sitt egets folks utveckling. Två olika 

kravprofilerna som är svåra att kombinera och då kan en konflikt uppstå i det sociala lärandet. 

Sörlin sammanfattar det, då finns en risk att bildningen inte äger rum, köttet (bildningen) blir 

alltså varken hackat eller malet som en same skulle kunna ha uttryckt sig.  

Inom pedagogiken finns även ett socialt kapital, vilket skulle kunna motsvara politisk 

färdighet. Kunskapen uppstår där i interaktionen mellan människor, i organisationen samt på 

institutioner. Kunskapen uppstår mitt i allt, i historien, ekonomin, geografin och 

maktförhållandet. Med politisk socialisation börjar vi närma oss pedagogiken i politiken. 

Politiker behöver lära sig tala, veta hur de ska organisera sig, hur de ska fatta beslut, osv. All 

denna kunskap skapas utifrån ett kollektivt minne och därigenom skapas vårt samhälle sina 

värderingar. Uppsatsens möjlighet är att kunna bidra till forskningen, med dels på vilka 

platser som lärandet går till, dels hur ett ursprungsfolk tar till sig kunskapen om politik för att 

kommunicera med det övriga samhället.  

 

Teoretisk referensram  

I följande avsnitt redogörs för de teorier som tas i bruk och i vilka betydelse dessa får för det 

empiriska arbetet.  

Teoretisk översikt  

Utgångspunkten är en sociokulturell syn på lärande, specifikt Lev Vygotskijs arbeten. 

Sociokulturella traditionerna har som gemensamt att utgångspunkten för lärandet är relationen 

mellan subjektet, subjektets användning av artefakter och det som står som objekt för 

lärandet. I vårt fall är subjektet politikerna som ska lära sig politisk kunskap (objektet), vilka 

hjälpmedel som används är artefakterna. Teorin kommer identifiera vilka platser och redskap 

som politikerna använder sig av för att lära sig politisk kunskap. Till denna teori behövs ett 

komplement och det kan Michel Foucault ge. Uppsatsen kommer använda sig av Foucaults 

subjekts positionering för att ta reda på vilket handlingsutrymme som subjektet har. Med 

Foucaults bidrag kommer studien kunna göra en analys av samiska politikers 

handlingsutrymme på den politiska arenan. Bilden av det pedagogiska landskapet blir då mer 

fullständig om subjektets handlingsutrymme beaktas i ljuset av artefakterna och platserna.  

Sociokulturellt lärande till subjekt, objekt och artefakter   

Sociokulturella lärandet sker lärandet inte bara med oss, utan med hjälp av vår omgivning. 

Vygotskij menade att det fanns en social dimension av lärandet, Ivar Bråten tolkar Vygotskij 

så här: ”Den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig kommunikation 
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gör att individen kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser.” 

(Bråten, 1998, s.14.) 

Studenten eller barnet i det här fallet kan ta till sig andra upplevelser och lära sig av andras 

utvecklingar utan att själv upplevt erfarenheten. Vygotskij menade att individen hade olika 

redskap att ta till sig kunskapen, på en högre och en lägre nivå, Bråten kommenterar den 

högre nivån:  

Till högre psykologiska processer räknade Vygotskij för det första kulturella och kognitiva 

redskap som språk, skrivande, berättande och teckning; för det andra traditionella kognitiva 

processen som logisk minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning.  (Bråten, 1998, 

s.14.). 

Vygotskij menade att det spelade roll på vilken nivå subjektet är på. Han menade redskapen 

att lära ut med var språket, skrivandet, berättandet och teckningen en högre kvalité än andra 

tillgreppssätt. Sen beror det på om subjektet är redo med ett logisk förfarande, har 

uppmärksamheten och förstår begreppen som används för att lärande ska uppstå. Här kan vi 

tänka oss att i vår undersökning finns fyra olika språk (sydsamiska, luleåsamiska, 

nordsamiska och svenska) att ta hänsyn till. Inlärningen sker ofta genom igenomläsning av 

dokument där det finns specifika begrepp. Sametinget är en politisk arena där retoriken går ut 

på att övertyga väljarna, istället skulle man få en annan retorisk situation om politiken hade en 

annan fokus t.ex. skapa enighet och samförstånd. Vygotskij gjorde sin pedagogik utifrån ett 

barn perspektiv men den har relevans i ett mer allmänt pedagogisk lärande. Vi ska gå över till 

ett annat av Vygotskij:s begrepp innan vi kommer till vårt kärnbegrepp. Hans begrepp ”den 

närmaste utvecklingszonen” förklarar han: 

It is the distance between the actual development level as determined by indepedent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers.  (Vygotskij, 1978, s.86).  

Skillnaden som barn lär sig med eller utan hjälp. I korthet går den ut på att vi tänker oss 

kunskapen som talet nio. En tredje del kan vi lära oss själva utan handledning, med 

handledningen lär vi oss två tredjedelar. Vi blir aldrig fullärda därav är den sista tredjedelen 

ouppnådd. Vi ska inte falla in i hur många tredjedelar varje person kan tillskansa sig med eller 

utan hjälpt, utan konstatera att vi lär oss mera med en person som guider oss igenom lärandet. 

Utvecklingszonen innebär att blir en förskjutning av vad personen kan, till vad den personen 

kan lära sig. Bråten förklarar det så här: ”Vygotskij perspektiv förskjuter tyngdpunkten i 

individvärderingen från produkt, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet. 

(Bråten, 1998, s.24.). 

Ofta när vi ska värdera om någon kan lära sig ett ämne brukar vi se vad studenten kan. Om vi 

ser lärandet som en process av en helhet kan vi se under vilka förutsättningar som studenten 

lär sig ämnet. Bråtens slutkläm om vad utvecklingszonen betyder för pedagogiken är: 

Vygotskijs tankar om en utvecklingsfrämjande pedagogik innebär alltså att undervisningen spelar en helt 

avgörande roll för individens psykologiska utveckling. Undervisning leder utvecklingen framåt; god pedagogik 

är därför alltid orienterad mot individens framtida utveckling. ( Bråten, 19, s.25.). 
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En god pedagogik enligt Vygotskij är alltid inriktad på vad eleven kan lära sig. Uppsatsen 

kommer att ta fasta på och se om de har en sådan situation i vår analys av lärsituationerna.  I 

vår grund av har vi då politiker (subjekt) som ska lära sig politisk kunskap (objekt) och då för 

en framtida utveckling. Tills sin hjälp används medierande artefakter (jfr Vygotskij) för att 

lära ut, ex på dessa kan vara språket, skrivandet, läsandet eller teckning osv.  

Subjekts positionering (handlingsutrymme) 

Foucault har inte bara ett sätt att tänka, under hans livstid kan man se att han ändrar, 

kompletterar, förtydligar sina metoder. Foucault är ganska svårtolkad enligt Nilsson (2008) 

men skriver för en profession som ska använda hans teorier i metoder för att utvinna kunskap 

från utsagor.  Roddy Nilsson har i sin bok ett citat från Foucault som beskriver Foucault texter 

och komplexitet på ett rättvist sätt: 

Den som vet skiljer sig inte från den som inte vet genom det enkla faktum att han känner till 

vissa saker, utan genom det faktum att han inte längre är densamme, och att han har upphört att 

vara densamme från och med det ögonblick då han företog sig veta en sak.  

Det finns tillfällen i livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än man tänker, och se på 

annat sätt än man ser, är nödvändigt att ställa om man vill fortsätta att betrakta och att fundera.  

Jag skriver inte för en publik, jag skriver för användare, inte för läsare.  

- Michel Foucault (Nilsson, 2008, förord.) 

Nilsson (2008) vittnar om Foucault kan vara svår, ibland behöver man gå tillbaka flera gånger 

och läsa ett stycke. Ibland uttrycker han sig nästan poetiskt för att rycka läsarens ur rytm och 

därigenom få läsaren att fundera och utveckla sin förmåga till analys. I första stycket är inte 

kunskapen en trumpet som kunskapsbäraren ska blåsa ut till allmänheten. Kunskapen är något 

som förändrar bäraren och bäraren av kunskap ändrar sin förhållning till världen. Tanken är 

väldigt tilltalande, vi ska inte säga till världen hur de ska göra, utan vi visar med exempel hur 

världen ska vara.  

I andra stycket tar Foucault upp analysen, de som betraktar och funderar ska stanna upp, se 

världen med nya glasögon. Ständigt ifrågasättande av etablerade ”sanningar” som är 

grundbulten i diskursanalysen blir tydlig. Foucault fortsätter på den inslagna vägen från första 

stycket och menar att det är personlig kallelse inåt för användaren. 

I sista stycket skriver han explicit att hans texter är till för att användas, vilket jag uppfattar att 

han inte söker berömmelse för egen del utan han söker efter ett verktyg till att göra analyser. 

Hans verktyg är ganska öppna och kan användas på flera sätt, det tolkar jag som att Foucault 

ville att många som möjlig skulle använda hans verktyg. Nu har vi berört Foucaults tankar om 

teori, uppsatsen kommer använda Foucaults verktyg. Nilsson tar upp ett förhållningssätt till 

texten och att vissa regler eller utgångspunkter hur man ska använda Foucault tänkande i 

metoden: 

Som en första sådan kan en skeptisk och kritisk attityd nämnas. Denna handlar både om 

forskarens förhållande till sitt material generellt, om de utsagor som kan återfinnas i detta och 

om en uppmärksamhet på vad den egna positionen innebär. Det handlar också om en radikal 

antireduktionism, en ständig vaksamhet mot att falla in i reduktionistiska resonemang. Häri 



18 
 

ligger också ett avståndstagande från alla former av determinism beträffande processer och 

utvecklingsförlopp och universella sanningar. (Nilsson, 2008, s.183.) 

Foucault betonar vikten av att ifrågasätta sin egen position till subjektet och det insamlande 

materialet. I mitt fall innebär det att jag är same och är aktiv i den samiska politiken. Är 

förförståelsen bra eller kommer jag ha en förutbestämd åsikt. I vissa fall kan okunskap om 

området vara bra, medans i andra fall är förförståelsen en tillgång. Det viktiga är att forskaren 

redovisar sitt förhållande till texten och vilka konsekvenser eller möjligheter det kan få på det 

insamlade materialet. Nilsson menar vidare att Foucault var en motståndare av för snabba 

slutsatser och dra för långt gångna slutsatser av materialet. Verkligheten är komplex och 

forskning ska dra slutsatser men se till att du har torrt på fötterna, detta är min egen slutsats av 

citatet. I sista meningen ska vi inte ta föreviga tagna ”sanningar” som sanningar. Ifrågasätt allt 

i din omgivning, hur är verkligheten konstruerad och var kommer ”sanningarna” ifrån. Här 

kan förförståelse ha sin största vinst, i att förstå subjektets kontext, forskaren förstår det 

outtalade. Forskaren bör inte tolka subjektet utan ska alltid kolla med subjektet att forskarens 

tolkning är rimlig. I vilken situation befinner sig den som ska lära sig, alltså subjektet. 

Foucault som har problematiserat detta område, tolkar Nilsson så här   

För Foucault är emellertid subjektet en sorts samlingsbeteckning på en mängdskiftande 

kvaliteter, förhållningssätt och betydelser. De subjekt vi är i olika situationer beror på de olika 

regler, normer, diskurser, relationer etc. som omger dessa situationer (Nilsson, 2008, s.181.) 

Enligt Foucault är vi inte en person utan vi är flera olika individer beroende hur vår 

omgivning formar sig. Vi, människor är inte en oförändlig massa och karaktärsdrag som inte 

kan ändras utan vi agerar och interagerar med vår omgivning som formar oss och vi formar 

omgivningen. Hur vi individer konstruerar vår omgivning går Foucault bl.a. in på med detta 

citat:  

It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations of such an 

analysis. My objective, instead, has been to create a history of the different modes by wich, in 

our culture, human beings are made subjects. (Foucault, 2003, s.126.)  

Foucault är inte intresserad av makten utan mer ett konstaterade att detta finns i vår 

omgivning. Han försöker inte ändra, tolka eller skapa ett analysinstrument, utan försöker 

förstå världen utan pekpinnar. I vår omgivning (historia, nutid, etnicitet osv.) blir vi ett 

subjekt. I omgivning får subjektet ett visst handlingsutrymme att verka inom, vilket kallas 

subjektsposition. För att få fram subjektspositionen tar jag hjälp av Bolander och Fejjes som 

ställer fem frågor till texten.  

1) Vad talas det om? 

2) Hur talas det om detta? 

3) Vad framställs som sanning? 

4) Vilka subjektspositioner framträder? 

5) Vad utesluts genom detta tal? ( Bolander och Fejjes, 2015, s.97.). 

Sen görs frågorna om för att passa vårt område, som är politisk färdighet i en samisk kontext . 

Vad sägs om politisk färdighet i texterna? Hur talas det om politisk färdighet? Vad framställs 

som normal i politisk färdighet (”sanning”)? Vad för politisk färdighet skapas genom dessa 



19 
 

utsagor? Vad för politisk färdighet utesluts eller exkluderas som onormal? Frågorna ska 

komma fram till en analys. Foucault resonerar mer om det i Vetandets arkeologi  

Analysen av det diskursiva fältet är orienterad åt helt annat håll. Det gäller att uppfånga utsagan 

som den tunna enskilda händelsen den utgör; att avgöra villkoren för dess existens, fastslå dess 

gränser så exakt som möjligt, upprätta de korrelationer den kan ha med andra utsagor som den 

kan knytas samman med den och visa vilka andra former av utsägelser den utesluter (Foucault, 

2002, s.43) 

Hitta samband mellan utsagorna, förstå den enskilda utsagans existens och dess räckvidd.  

Förförståelse med samma etnicitet kan vara hjälpsam i att förstå kontexten som utsagan är 

sprungen ur. Foucault fortsätter  

Avsikten med en dylik analys skulle inte vara att försöka isolera vissa sammanhängande block 

för att därefter beskriva deras inre struktur; den skulle inte se som sin uppgift att gissa sig till de 

latenta konflikterna och blottlägga dem; dess syfte vore att studera fördelningsmönstret 

(Foucault, 2002, s.54). 

Foucault beskriver att forskaren inte ska skapa block för att skilja på utsagorna och analysera 

de enskilda konflikterna. Foucault menar att vi kan skapa block för att se hur fördelningen av 

något har skett ut. Uppsatsens uppgift är att beskriva hur lärandet gått till, analysen hur 

politiker lär sig bättre får varje individ eller grupper göra själva. Uppsatsen kommer att skapa 

tre block för källmaterialet, det är för att det ska bli hanterbart mängd data och avgränsningen 

mellan blocken är där som lärandet sker inom. Första blocket är det individuella blocket, här 

är allt som individen gör ensam eller om hen skapar något på eget initiativ. Andra blocket är 

det organisatoriska blocket. Blocket utgår från den samiska organiseringen som är skapad av 

samer. Ett tydligt sådant exempel är sametingspartierna, Same etnam och SSR. Tredje blocket 

är institutionella blocket. Grunden är att staten har skapat det från början och/ eller att det 

verkställer dess beslut. Exempel är sametinget, sameskolstyrelsen osv. När uppsatsen har 

delat upp utsagorna i dessa tre block kan vi identifiera hur lärandet går till inom rådande 

områden. Hur ser fördelningsmönstret ut inom dessa block, kan vi skönja någon struktur? 

 

Metod  

I detta avsnitt beskrivs hur insamlingen av materialet har gått till. Från urvalsmetod, 

utformningen av intervjufrågor, urval av intervjupersoner, kontaktande av intervjupersoner, 

analys av metoden, forskningsetiska överväganden och metodologiska reflektioner.         

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsen använde semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in empirisk material. 

Orsaken till det är att fånga politikers upplevelser av att hitta den politiska kunskapen.  Ahrne 

och Svensson kommenterar kvalitativa data så här:  

Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka 

situationer de förkommer. Hur mycket, hur länge, eller hur ofta de finns är av mindre betydelse. 

(Ahrne och Svensson, 2011, s.12.)  



20 
 

Uppsatsen mål är ta reda på i vilka situationer och miljöer som politisk kunskap kommer till. 

Kvalitativa intervjun är som klippt och skuren för uppgiften. Sättet att få ut den mesta 

informationen av intervjupersonerna är att de själv får berätta om sina upplevelser, vilket är 

ett icke konstlat sätt som respondenterna har lätt att ta till sig. Kvale och Brinkmann har två 

förhållningssätt till att leta information och den ena förhållningssättet kommer användas i 

uppsatsen, författarna kallar förhållningssättet för en malmletare:   

I malmletarmetaforen uppfattas kunskapen som en begravd metall och intervjuaren som en 

malmletare som bringar den värdefulla metallen i dagen. Kunskapen väntar i intervjupersonens 

inre på att bli upptäckt, ofördärvad av malmletaren. Intervjuaren gräver ur intervjupersonen 

erfarenheter fram klumpar av kunskap som är obesudlade av ledande frågor. (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s.71.) 

Målet med intervjun är att respondenterna ska komma fram med informationen utan att det är 

präglad av forskaren. Det viktigt för uppsatsen är att respondenterna påverkas minimalt av 

mig som forskare och det förhållningssättet kommer ifrån att jag har en viss förförståelse när 

det kommer till det samiska och i synnerhet till den samiska politiska världen. Hur 

utformningen av intervjufrågorna gjordes var då viktigt, att intervjufrågorna blev öppna.  

Utformningen av intervjufrågor 

Utifrån forskningsfrågorna gjordes intervjufrågor till frågeformuläret. Nästa steg var att få 

med syftets andemening och om det fanns några kompletterande frågor att ställa. Nästa steg i 

utformningen av intervjufrågor var att enligt teorierna (Vygotskij och Foucault) hitta frågor 

som inkluderade dessa frågeställningar. Vygotskij fall handlar det att identifiera vilka som är 

subjektet och objektet. Frågornas fokus var att klarlägga rollerna. Identifiera artefakterna är 

också centralt för teorin. Foucaults teori ligger i vad som uttrycktes, hur det uttrycktes och vad 

som inte har uttryckts. Uppsatsens intervjumetod är narrativ till sin utformning och innebär att 

frågeformuläret behöver vara ganska öppen med följdfrågorna. Kärnämnen lades till som inte 

fick tappas bort i intervjun. Ett av dessa ämnen var på vilka platser som politikerna hade fått 

lära sig politik på. Innan intervjun gjordes fick respondenterna veta en uppdelning av 

platserna i form av individen, organisationen och institutionen. Med organisationen menas i 

uppsatsen de organisationer som är skapade av samer, institutioner är skapade av staten. I 

slutet av den narrativa delen, frågades alltid respondenterna om de saknade några hjälpmedel 

till lärandet, eftersom det inte alltid är en naturlig del av en berättelse. När det kommer till 

förhållningssättet från intervjuaren så förklarar Monica Dalen det så här.    

Det gäller att ställa frågorna på ett sådant sätt att informanterna öppnar sig och med egna ord 

berättar om sina upplevelser genom att du uppmuntrar informanterna att berätta fritt. Frågor där 

man ber en person om att beskriva något kan ofta vara bra frågor? (Dalen, 2007, s32.) 

Narrativa upplägget med kombinationen av öppna frågor inbjuder till att respondenterna talar 

fritt om sina upplevelser. Intervjun började alltid med frågan, ” Om du tänker dig politisk 

kunskap som en färdighet, på vilka platser har du inhämtat denna kunskap?” För att fortsätta 

med att uppmaning, ”Börja från början och beskriv när du bestämde dig att bli politiskt 

aktiv?” Innan respondent intervjuerna startade, gjordes en testintervju först och där togs det 

bort några frågor eftersom de blev upprepning av samma fråga.  
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Urval 

Positioneringen inom forskningen är viktig och då att samiska forskare, forskar om samer, ska 

bli en naturlig del av forskningen. Samiska samhället är dock litet och frågan om jäv eller 

misstänksamhet är en fråga som ofta kommer upp.  

Vad och hur uppsatsen ska undersöka har jag varit väldigt explicit med. Hela processen ska 

vara transparent eftersom alla medverkande individer ska ha full insyn och ta bort eventuella 

misstänksamheter med uppsåtet. Jag är medlem i ett samiskt politisk parti och en företrädare 

som inte ville medverka kände att forskningen skulle kartlägga motståndarna. Uppsatsens 

avsikt är att skapa kunskap om politiska lärandet och informationen ska vara till allmänheten. 

Partiföreträdaren som var negativt inställd ställde sig också frågande varför samer skulle vara 

tillgänglig för forskning. Uppfattade att det fanns en viss vaksamhet mot överheten som skulle 

forska, i detta fall företrädde uppsatsen kolonialmakten. Det medförde att uppsatsen baserade 

urvalet på mer frivillighet än ett statistiskt urval.  

När jag bestämde mig för att intervjua samiska politiker om deras lärande till politiker kände 

jag ett behov att se om undersökningen skulle lyckas få tag på respondenter. Första steget var 

att skicka e-mail till sametinget med en profil om vilka politiker som skulle vara aktuella. 

Profilen var tänkt att politikern skulle ha en tydlig minnesbild hur det var från den dagen de 

bestämde sig att bli politiker tills den dagen politikerna var politiker. En av riskerna med att 

ha för lång erfarenhet är att upplevelsen och skälen till politiskt engagemang har tillrättalagts 

för att bättre passa in i den allmänna uppfattningen. Tidsaspekten gjordes till en sekundär 

betydelse av valet av informanter och frivilligheten var det centrala för medverkan i studien. 

Svaren som kom från sametinget baserades deras urval mer på ålder än faktisk politisk 

erfarenhet. Respondenterna var till ålder de yngsta i sametinget och ingen var suppleant bland 

de utvalda. Baserat på urvalet från sametinget skickades en förfrågan om medverkan i studien 

per e-mail. Inget svar hade inkommit på några dagar då insåg jag att det behövdes ha ett annat 

angreppssätt. Eftersom jag har suttit som suppleant i sametinget själv har jag kontakter i de 

olika samiska partierna. Positiva är att jag har personlig kontakt med partiföreträdarna men 

också att de kan känna sig hotade av det skälet att jag är politiskt aktiv i ett motståndarparti.  

För att göra uppsatsens information mera transparent erbjöds även partierna en föreläsning 

efter godkänd uppsats. När denna process var klar ringdes partiföreträdarna upp och frågades 

om jag fick kontakta deras partikollegor med min uppsats. Det ena bortfallet var där 

partiföreträdaren mötte mig med misstroende och ett annat bortfall var att kontakten med 

partiföreträdaren inte kunde upprättas. Övriga partiföreträdare var positiva till kontakt med 

deras partimedlemmar.  

Urvalet blir ett snöbollsurval (Kvale och Brinkmann, 2014) och teoretiskt sett kan 

partiföreträdarna styra urvalet till deras fördel. Det fanns dock ringa politiskt fördel i att styra 

urvalet eftersom syftet inte är särskilt politiskt nyttigt. Ämnet kan inte användas i en politisk 

debatt eller som ett slagträ mot andra partier, dock kan en större kunskap om hur politiker lär 

sig politisk kunskap hjälpa på individnivå. Efter kontakten med partiföreträdarna kontaktades 

de namn som partiföreträdarna hade lämnat och några ville ställa upp och respondenter ville 

inte. Individernas bortfall var dock av privat karaktär, att respondenterna inte hade tid var den 
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främsta orsaken. Respondenterna som var positivt inställda tyckte dock att det var ett 

intressant studiesyfte och ville gärna hjälpa till. Utfallet blev fem stycken respondenter från 

tre olika samiska partier. Partierna kom både från partier med många mandat och med få 

mandat i sametinget. Uppsatsen gör ett anspråk på att beskriva hur politiska lärandet går till i 

sametinget och uppsatsens vetenskapliga anspråk så känns respondenterna ha bra spridning.   

Tillvägagångssätt 

Träffa respondenterna i personliga intervjuer kändes rätt eftersom jag inte kände 

respondenterna eller de kände inte mig. Största vinsten med att träffa respondenterna var att 

skapa ett förtroende mellan intervjuare och den som ska bli intervjuad. Kvale och Brinkmann 

förklarar vikten av personliga intervjuer så här.  

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är en 

intervju där kunskapen konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. En 

intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt 

intresse. (Kvale och Brinkmann, 2014 s.18.) 

Det kan kännas som ett självklart val att intervjua personerna genom att träffa dem men det 

valet gjorde att jag måste vara borta hemifrån i fyra till fem dagar och köra totalt 250 mil. Jag 

bestämde mig tidigt för att ta med ett av mina barn på resan ty jag är inte bara en forskare/ 

student utan även en far. Det medförde vissa störningar vid intervjutillfällena men också en 

avväpnande attityd till intervjun från respondenterna, när ett barn är med. I det samiska 

kulturella arvet så har familjen en central plats och då har samen med sig barnen i arbetet som 

en sorts kunskapsöverföring. Intervjumetoden som valdes var ett narrativt angreppssätt 

eftersom informationens alla delar skulle komma skickligast komma ut i form av en personlig 

berättelse. Fördelen med en narrativ ansats beskriver Alexa Robertsson så här. 

Det är genom de historier vi berättar och hör berättas som vi gör samhället begripligt; det är 

genom narrativer som vår situation – och alla andras – i det politiska och kulturella landskapet 

tydliggörs. ( Robertsson, 2014, s.221.) 

Intervjuaren får fram politikernas egen historia som utgångspunkt är chansen att källmaterialet 

blir brett och tar in individens alla upplevelser av politisk kunskap. Narrativa 

förhållningssättet ska forskaren försöka fånga upp de platser som informanterna har tillskansat 

sig den politiska färdigheten. Genom att gå tillbaka i deras historia och be de exemplifiera de 

tillfällen som informanterna har tillskansat sig politisk kunskap.  

Analys 

Analysen börjar med att förstå sin teori för att sedan övergå till intervjuer, därefter kodning 

och tolkning/ argumentering. Det vore skönt om allt arbete följde en struktur som hade 

avgränsande avsnitt, tyvärr är inte så i mitt fall och kanske inte ofta heller i övriga 

forskarvärlden. När det kommer till transkriberingen följdes Brymans (2011) förslag om att 

påbörja utskrifterna i ett tidigt skedde. Sen ger han följande råd, ”Läs igenom de första 

utskrifterna… Utan att notera något” (Bryman, 2011, s.525.). Han fortsätter med att 

genomläsa materialet flera gånger för att göra materialet mindre och hanterbart. I boken 

Hanbok i kvalitativa metoder har de reducerat det till tre huvudpunkter, ”Att sortera, att 

reducera och att argumentera” (Ahrne och Svensson, 2011, s.194.). Läsa igenom materialet 
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flera gånger tillhör sorteringsprocessen där forskaren går ifrån någon sorts kaos till att få 

materialet överskådligt. Reduceringsprocessen ligger de valda teorier till grund, där 

identifikationen av artefakter är viktig. Vilka artefakter (hjälpmedel) använder subjektet 

(politiker) till att lära sig objektet (politisk kunskap)? Teorin kategoriseras i tre huvudgrupper 

där kunskapen har inhämtas, individen, organisationen och institutionen.   

Uppsatsens argumenterande del får materialet tre platser (individ, organisation och institution) 

där politisikt lärande har ägt rum. Tolkningen av det inhämtade materialet görs med hjälp av 

Foucault; i vad som uttrycktes, hur det uttrycktes och vad som inte har uttryckts. Här kommer 

bilden fram hur samiska politiker har lärt sig på olika arenor. Uppsatsen motto kan 

sammanfattas med Rennstam och Wästerfors uppmaning till studenter ” Det är alltså av stor 

vikt att analytikern argumenterar med hjälp av sitt material snarare än enbart redovisar det” 

(Ahrne och Svensson, 2011, s.206.). Uppsatsen vill få fram en bild och argumentera bildens 

utseende med hjälp av Foucault, eftersom pedagogisk forskning inte ofta kombineras med 

Foucault.  

Forskningsetiska övervägande 

Etiska frågor blir oftast det vetenskapliga rådets etiska principer, i uppsatsen vill jag se det 

som en del i ett förhållningssätt till mina respondenter. Kvale och Brinkmann uttrycker det så 

här,  

Vi rekommenderar alltså att man betraktar de etiska riktlinjerna pragmatiskt som redskap att 

tänka med på osäkerhetsområden, och inte ser dem som den slutliga moraliska auktoritet som 

ställer sig över reella måntydigheter och ovissheter. (Kvale och Brinkmann, 2014, s.107.) 

Forskare behöver ställa sig etiska frågor i takt med när arbetet fortskrider. En stor etisk fråga 

har varit att jag är politisk aktiv inom samisk politik och hur ska det tas emot av 

respondenterna. Ni har fått ta del av hur den etiska frågan har hanterats, ledorden har varit 

öppenhet. Skyddandet av respondenterna är också viktigt, den samiska världen är inte stor och 

så långt som möjligt garantera anonymitet har varit uppsatsens mål. Intervjuade har inte 

efterfrågat anonymitet i samma utsträckning. Kombinationen av att de är offentliga personer 

och att ämnet inte är särskilt känsligt är nog orsaken till deras lugna inställning till 

problematiken. Uppsatsen har tagit hjälp av Vetenskapsrådets (2002) etiska principer för 

forskning. Forskningsetiska rådet ställer fyra huvudkrav, dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentiellitetskrav och nyttjandekrav. Uppsatsen mötte informationskravet 

initialt genom att informera informanterna med ett missiv brev där jag redovisade vem jag var 

och vilken bakgrund som jag hade inom den samiska politiken. Vidare informerades i missiv 

brevet om studiens syfte och att det var självklart var frivilligt med medverkan och att de 

kunde när som helst avbryta medverkan i studien. Kontaktuppgifter som följde med brevet var 

studenten och handledarens uppgifter. Efter brevet ringdes informanterna upp och frågade om 

deras medverkan. I dessa samtal kom det fram ytterligare frågor som kunde besvaras.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själv ska få bestämma om de vill delta i 

undersökningen. Det förelåg ingen beroendeställning till respondenter utan deras medverkan 

var frivillig. I missiv brevet redogjordes vilken forskningens syfte var och hur det skulle gå 

till. För att vara på den säkra sidan skapades en samtyckesblankett som respondenterna fick 
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fylla i innan intervjun och godkänna sin medverkan i studien. Konfidentiellitets krav är till för 

att materialet ska behandlas konfidentiellt, Kvale och Brinkmann skriver. 

I en kvalitativ intervjuundersökning, där deltagarnas uttalanden i en enskild intervju kan 

förekomma i offentliga rapporter, måste man se till att skydda intervjupersonernas privata 

integritet (Kvale och Brinkmann, 2014, s.109.) 

Uppsatsen kommer att vara en allmän handling men inte lika exponerad som en offentlig 

rapport. Respondenterna informerades om detta faktum innan intervjun. Valet av ämne var 

inte så kontroversiellt och då kände sig respondenterna trygga att ge ut information. 

Transkriberingen av alla intervjuerna var gjorda lästes de igenom och alla partinamn och 

andra kännetecken som skulle kunna avslöja identifiering togs bort. Enstaka fall kontaktades 

respondenterna och vi tillsammans kom fram till mer allmängiltiga namn och därigenom 

tillgodo gjorde vi bådas behov, integritet och rådata. Nyttjandekravet innebär hur forskaren 

kommer använda källmaterialet. Inspelade och transkriberade källmaterialet kommer behållas 

tills uppsatsen är godkänd och publicerad på DIVA. Efter godkännande kommer materialet att 

destrueras. I vetenskapliga rådet finns det rekommendationer runt nyttjandet. 

Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra 

berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. (Vetenskapsrådet, 

2000, s.15)  

Respondenterna som ställde upp på intervjun blev erbjuden att få ta del av det färdiga arbetet. 

Respondenterna kommer inte ha den största nyttan av informationen och kunskapen av 

uppsatsen, det är de samiska politiska partierna. I kontakten med partierna erbjöds de en 

föreläsning om uppsatsen vid någon av deras sammankomster. Kontakten med respondenterna 

upprepades erbjudandet om föreläsning. Etiska riktlinjerna ska forskaren reflektera över de 

positiva kontra de negativa konsekvenserna. Erbjudandet om ett tolkande av uppsatsen till 

organisationerna är ett sätt att få de positiva konsekvenserna med råge överskugga de negativa 

konsekvenserna pga. uppsatsens tillkomst.   

Metodologiska reflektioner  

För att skapa sig en bild av studiens trovärdighet eller kvalité ska forskaren resonera runt den 

frågan. Vetenskapen brukar dela upp dessa i två begrepp, reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten står för tillförlitlighet och validiteten står för huruvida forskningen mäter det 

forskningen har avsett att mäta. 

Kvale och Brinkmann resonerar runt reliabilitet:  

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsisten och tillförlitlighet; den behandlas ofta i 

relation till frågan om ett resultat kan reproducera vid andra tidpunkter av andra forskare. Det 

handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och 

huruvida de kommer ge olika svar till olika intervjuare. (Kvale och Brinkmann, 2014, s.295.) 

En stor del i att göra intervjuer är att skapa kontakt med respondenterna. När vi delar samma 

etnicitet så har forskaren och respondenterna en större grogrund till att skapa ”kontakt”. Å 

andra sidan kan forskarens tillförlitlighet till materialet ifrågasätta, tar forskaren fram alla 

fakta? I detta fall så är frågeställningen nyckeln, forskaren vill se på vilka ”platser” som 



25 
 

kunskap inhämtas. Källmaterialet har inte den känsligheten så fakta behöver döljas.  

Respondenter som ställde upp gjorde det på frivillig basis och därmed var de villiga att dela 

med sig av informationen. I det stora hela hade inte det spelat någon större roll vilken etnicitet 

som forskaren har, respondenterna hade delat med sig av informationen till forskaren oavsett 

ursprung. En annan fråga om reliabilitet är om intervjun sker med för ledande frågor. I detta 

fall gjordes intervjun utifrån en narrativ ansats. Respondenterna följde sin livshistoria och 

intervjuarens roll blir att komplettera och förtydliga med exempel runt respondenternas 

upplevelser. Intervjusvarens roll vid ett narrativt upplägg blir mer av en lyssnande karaktär 

och följa upp beskrivningar med belysande exempel. Intervjusvaren ska inte stå i vägen för 

historien utan locka fram historien ur informanten. Slutsatsen är att med samma upplägg och 

samma respondenters skulle intervjumaterialet bli desamma. 

Validitet är om forskaren mäter det hen har avsett att mäta, ofta förknippar man validitet med 

siffror eftersom då är det mer överskådligt om resultatet är riktigt. I denna uppsats har 

forskningen ett bredare perspektiv som Kvale och Brinkmann tar upp. Jag citerar ”I ett 

bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker 

vad den är avsedd att undersöka”(Kvale och Brinkmann, 2014, s.296.). Uppsatsen har 

beskrivit på vilka platser som fem samiska politiker har inhämtat sin politiska kunskap. Gäller 

detta för alla politiker?  Nej. Vill uppsatsen komma fram till en ”sanning” om hur alla samiska 

politiker lär sig? Nej. Uppsatsen vill visa på vilka platser som de har lärt sig och hur de 

upplever sina inlärningsmöjligheter. Det skulle kunna vara en riktning eller fingervisning om 

hur lärandet har gått till i den samiska politiska kontexten. 

Valideringen sker inte bara av slutprodukten, fortsätter med Kval och Brinkmann, ”Vi 

förskjuter alltså tonvikten från valideringen av slutprodukten till en kontinuerlig validering 

under hela forskningsprocessen”(Kvale och Brinkmann, 2014, s.297.). De har sju stadier som 

forskaren ska validera, tematisering, planering, intervjun, utskrift, analys, validering och 

rapportering. Skapandet av uppsatsen har dessa råd följts och återkommits till under hela 

resan. Som student är du självklart ny inom den forskande gemenskapen, därför blir du 

tilldelad en handledare som kvalitetsgranskar arbetet. Användandet av testintervjuer har 

använts eftersom koherens mellan frågor och underökningens syfte är viktig. Dessa båda 

instrument har under uppsatsens tillverkande använts frekvent, att skriva ensam kräver en 

ödmjuk inställning och tålamod till arbetet eftersom tryggheten i att skriva som par där man 

kan testa sina idéer direkt saknas. Vill hålla oss kvar vid generalisering av intervjustudien. 

Kvale och Brinkmann skriver om den naturalistiska generaliseringen så här. 

Den naturalistiska generaliseringen vilar på personlig erfarenhet. Den utvecklas som en funktion 

av erfarenheten; den framgår ur en tyst kunskap om hur saker förhåller sig och leder till 

förväntningar snarare än formella förutsägelser; den kan verbaliseras och därmed övergå från 

tyst kunskap till explicit påståendekunskap. (Kvale och Brinkmann, 2014, s.311.)  

I uppsatsen tolkas politisk kunskap som en personlig kunskap som utvecklas av erfarenheter.  

Politiska aktiva har haft en tyst kunskap som inte har pratats om, studiens mål är att lyckas 

med detta, att beskriva kunskapen. Politiskt lärande som vill gå från att tyst politisk kunskap 

till att bli formaliserad, ska kunna använda denna uppsats som grund till sin utvecklings 
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arbete. Fortsättningen från grunden måste varje individ, organisation eller institution göra 

själva.  

Objektiviteten i forskningen kan ifrågasätta om forskaren kommer för nära sina respondenter.  

Skulle vilja likna studiens relation till forskarna vid feministisk forskning, eftersom samer 

skulle kunna ha en liknande roll mot svenska staten som kvinnor har till män, ojämnställt. 

Bryman tar upp fördelarna som feministiska forskare tar upp med semistrukturerad intervju: 

1) Rymmer en hög grad av tillit och förtroende mellan intervjuare och intervjuperson 

2) Uppvisar en hög grad av ömsesidighet från intervjuarens sida 

3) Tar hänsyn till de synsätt som de intervjuade kvinnorna har. 

4) Innehåller en icke-hierarkisk relation.” (Alan Bryman, 2011, s.438.) 

Vid intervjutillfället upplevdes alla dessa fördelar men forskningen skulle kunna kompletteras 

av en forskare som inte har en samisk bakgrund och då kunna ställa resultaten bredvid 

varandra. Objektiviteten säkerställdes genom transparens under forskningsprocessens alla 

delar. 

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultatet att presenteras av det empiriska materialet. Efter 

resultatet kommer en analys. Redovisningen kommer att ske genom att först redovisa 

Vygotskijs teorier, för att därefter använda Foucaults teorier.  

Utformning av teman och kategorier 

Undersökningen hade två huvudteman och dessa hämtades ifrån de aktuella teorier, Vygotskij 

och Foucault. Till dessa lades till den avgränsning som skulle göra materialet hanterbart och 

överskådligt. Subkategorierna är individ, organisation och institution. Vygotskijs fall vet vi 

vilka subjektet är, politikerna och vad objektet är, politisk kunskap. Uppsatsen vill se är vilka 

medierande (verktyg) artefakter som de använder för att lära sig (Tabell 1) 

Tabell 1. Tematisering och kategorisering av det empiriska materialet avseende Vygotskij. 

  Individ Organisation Institution 

Subjekt       

Artefakter       

Objekt       

 

Det andra temat är Foucault. Upplägget där var att Temat visar platserna och subkategorierna 

som blir de fem frågorna som vi har hämtats ifrån Foucaults teorier (jfr Foucault). Olika 

teman som blir då är individ, organisation och institution. Subkategoriernas frågor blir då, vad 

sägs det om politisk färdighet? Hur talas det om politisk färdighet? Vad framställs som 
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normalt i politisk färdighet (”sanning”)? Vad för politisk färdighet skapas genom dessa 

utsagor? Vad för politisk färdighet utesluts och exkluderas som onormal?  

Tabell 2. Tematisering och kategorisering av det empiriska matrealet avseende Foucault 

  Vad talas 

det om 

politiska 

färdigheter? 

Hur talas det 

om politiska 

färdigheter? 

Vad framställs 

som normalt i 

politisk 

färdighet 

(”sanning”)? 

Vad för politisk 

färdighet skapas 

genom dessa 

utsagor? 

Vad för politisk 

färdighet 

utesluts och 

exkluderas som 

onormal? 

Individ           

Organisation           

Institution           

Vygotskij individ 

Vygotskijs teori om hur vi tillskansar oss kunskap så är en del begreppsbildning. Vi ska ha i 

åtanke proximala utvecklingszonen, där hoppet av kunskapsinhämtning inte får vara för stort 

eller för litet. I uppsatsens undersökning har informanterna hämtat in sin kunskap från 

experter inom området för att ta sig vidare i informationsletandet: 

Till att börja med så samtalade jag med xxxx i telefon och förde resonemang, egentligen på 

principiell nivå (Respondent 2) 

Eller en annan variant var: 

… det var utredaren. Jag frågade honom om saker och han var jätteduktig och talade om hur 

saker och ting var (Respondent 4) 

Början av respondenternas engagemang i den politiska världen som de behöver få grepp om 

hur de politiska frågorna var konstruerade. Utifrån respondenternas svar görs bedömningen att 

den initiala kunskapsinhämtningen inom politikens områden var inom deras kärnområden. 

Områdena som de inhämtade kunskap var partidokument, övriga statsdokument som reglerar i 

samisk rätt, historisk rättstvister (lappskatteland). Några respondenter saknade en 

dokumenterad samisk historia, respondenterna konstaterade att det inte fanns någon historik 

att ta ställning till, en av få kunskapsbanker i samisk historia var domstolsbeslut.  

Respondenterna hade erfarenhet av institutionella utlärande av kunskaper inom 

samhällsvetenskapliga områden. Respondenterna upplevde att de hade fördjupad kunskap om 

det politiska systemet gentemot de andra politikerna.  

…kanske att läsa statskunskap. Då lär du dig från grunden, då lär du dig vilka teorier som finns. 

(Respondent 3) 

Och:  Vetenskaplig utbildning som handlar om makt och handlar om samhället och hur samhället 

förändras och det ger mig också vissa erfarenheter och unika perspektiv. (Respondent 1) 
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Informanterna upplevde att ibland fanns inte grundförståelsen hur det politiska systemet 

fungerar. Respondenterna upplevde att det hade haft en stor hjälp av dessa utbildningar i sitt 

politiska arbete, de hade hämtat sina grundbegrepp inom den politiska kunskapen därifrån. En 

fördel som respondenterna uppgav när det gällde att förstå politisk kunskap var att ”hänga” 

upp kunskapen på personlig erfarenhet. En respondent kommenterade det så här: ”Du har 

problemet redan och börjar du nysta i det. Vad är det här egentligen? Varför är det så här? 

Och vad gör vi åt det?” (Respondent 4) 

Etablera problemformuleringen hos subjektet verkar vara en väg att gå för att begreppsliggöra 

inhämtade av den politiska kunskapen. När det kommer till den retoriska delen att kunna 

argumentera så upplever respondenterna att de inte hade fått någon hjälp i deras 

kunskapsinhämtande, de kommenterade det så här: ”Alltså, vi hade ingen riktig retorisk skola 

så där utan det är helt upp till individen. Lerning by doing, det var så man lärde sig.” 

(Respondent 2)  

Kunskapsinhämtning var enligt respondenterna fokuserad på ämnesspecifika områden och 

inte så mycket på framförandet. Egenskaper som de upplevde som bra i sitt letande efter 

politisk kunskap var ett ”brinnande” engagemang för frågorna och en nyfikenhet för nya 

saker. En respondent sammanfattade det så här: ”Att lära sig och lära ut.” (Respondent 3) Det 

finns inte ett statiskt hav av kunskap som hjälper dig framåt i ditt letande efter politisk 

kunskap utan det gäller att lära sig leta var individen kan hämta sin information.”Men när det 

gäller politiska frågor så gäller det att söka informationen där man tror att man hittar den.” 

(Respondent 5) 

Frågan som infinner sig, hjälper de samiska organisationer individen i sitt letande efter 

politisk kunskap? Och på vilka platser sker det? 

Vygotskij organisationer  

Grunden för de samiska politiska organisationerna är att samla likasinnade individer för att 

skapa politik. I det forumet samlas kunskapsbanken inom samisk politik. När jag frågade 

respondenterna hur organisationen hjälper dem i kunskapsinhämtandet var det möjligheten att 

träffas. Vad de fick ut av träffarna kommenterade respondenterna så här: 

Att lotsats in av partikamrater som varit med sen tidigare, som vet lite mer (Respondent 1) 

Då på plats så resonerade jag med partideltagarna, alltså den muntliga vägen. Då lärde man sig 

ett tänk, hur det den här politiken ska fungera lite grann (Respondent 2) 

I samtalen kom det upp att vissa saknade en utpekad person att vända sig till. Respondenterna 

kände behovet av en mentor som de kunde vända sig till med olika frågor både teoretiska och 

praktiska. Ett annat sätt att lära sig är att organisationen avspeglar de förhållande som finns 

inom politiken. En respondent uttryckte det med kommentaren: 

Och inom xxxx är det ganska bra organiserat. Vi har en ganska bra mötesteknik och så där och 

det var bra att lära sig” (Respondent 5) 

”Där fick man lära sig att ju mer ordning det är desto bättre diskussioner blir det. (Respondent 5) 
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När organisationen efterliknar sametinget får individerna lära sig de yttre formerna eller 

formalia runt politiken. Respondenterna hade olika erfarenheter av att organisationen 

anordnar utbildningar. En del uttryckte att de saknade interna utbildningar och orsaken var 

frånvaron av ekonomiska medel. En respondent hade erfarenhet av att organisationen 

anordnade politisk utbildning och kommenterade det:  

Man ser redan nu på våra utbildningar att folk som aldrig gått upp sagt om någon fråga eller 

något sådant. Att de tar sig lite mer utrymme nu. Det känns att de har blivit lite mer trygga efter 

utbildningen (Respondent 5) 

Ett annat lärtillfälle är föreläsningar som fördjupar kunskapen hos de engagerade individerna. 

En respondent angav att det var en föreläsning som var grunden till sitt politiska engagemang. 

En annan kommenterade det: 

Se att dessa (föreläsarna intervjuarens anm.)har bra kunskaper och så tar man dem till gruppen 

för att de ska kunna föreläsa och förstärka gruppen. (Respondent 3) 

Underhålla individen med kunskaper och inspiration är en viktig faktor, pedagogiken i 

lärandet ska hela tiden ha fokus framåt och det är en av Vygotskijs pelare och grunden till 

utvecklingszonen. Inlärningen verkar ske mest på individuell basis när jag frågade om 

gruppsamtal var det något som ingen hade någon erfarenhet av. Bristen på arenor att prata 

samisk politik, sameföreningar skulle kunna vara en sådan arena.  Nästa steg härifrån är till 

institutionen som i detta fall oftast är sametinget för respondenterna . 

Vygotskij, institution  

Institutioner har inget ansvar över att utbilda sina representanter men eftersom det är en ny 

företeelse med sametinget (1993) och dessa dubbla funktioner så är det redan från början svårt 

att förstå institutionens politiska anspråk. En av respondenterna kommenterar det så här: 

Det var liksom att bara köra på och hoppas på det bästa liksom. När jag tänker efter låter det lite 

absurt men det funkar för mig, men jag tror att det funkar fruktansvärt dåligt för många andra. 

(Respondent 1) 

En annan erfarenhet var:  

Man kom som ny, jag var i xxxx första gången i tinget. Sen blev man kastad i olika grupper, jag 

hamnade t.ex. i xxxx och man hade inte koll på någonting. Jag visste inget om sametinget innan, 

så det var ju mycket märkligt. (Respondent 4)  

Politikerna verkar ha begränsat med stöd från institutionen i det här fallet sametinget. Ämnet 

om politisk utbildning verkar dock ha varit uppe i sametinget eftersom frågan om en 

utbildning till de politiskt valda ledamöterna har varit upp men inte realiseras. Idéer var de 

kan inhämta kunskapen som en respondent uttryckte det: 

Vi skulle ha tydligare samarbeten med övriga civilsamhället och då t.ex. ABF eller 

folkhögskolor som skulle kunna bidra till att vi får den här kunskapen. Den här kunskapen till 

samiska politiska världen som vi idag saknar. (Respondent 1) 
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Efterfrågan att få kunskap eller information hur institutionen fungerar i ett initialt skedde. Att 

lägga det på de valda ledamöterna i sametinget kan vara vanskligt eftersom partierna är olika 

stora men också att institutionen kräver ganska stor arbetsbörda av ledamöterna. 

Man får ut sådana här (håller 30cm brett mellan händerna) luntor med papper för varje möte så 

det är ett stort jobb att hänga med där. (Respondent 1) 

När respondenterna får tänka efter så upplever de att institutionen inte lär något men inte 

heller motarbetar dem. Avslutar denna del med ett citat från en respondent hur hen gjorde när 

hen kom till sametinget:  

Man går runt och är social med folk och visar att man är en sund fungerande individ. Sen 

observerar man lite i bakgrunden och håller en låg profil. Sedan ser man på de som varit med ett 

litet tag men har siktet inställt på att förändra det som själv upplevde som lite märkligt från 

sidan. (Respondent 2) 

Sammanfattningsvis ser lärandet i institutionen ut ungefär så här, politikerna kommer dit och 

lär sig den interna strukturen för att sen kunna ändra institutionens utformning. Hela den 

politiska processen och lärande i institutionen verkar utgå från väldigt implicita 

förutsättningar i en explicit verksamhet. Nu lämnar vi Vygotskij teorier och går över till 

Foucaults teorier. 

Foucault, individ 

Frågan som vi ska ha med oss är vad talas det om politisk färdighet? Ett av de centrala 

orden är engagemang från politikerna. De uttrycker det så här: 

Till att börja med så kommer man till en punkt där man behöver ta ställning till, något som 

engagerar en. (Respondent 2) 

Det är självklart att ni också är samer, det sitter inte i renskötseln utan alla som är samer är 

samer punkt slut! Det slutade att vi stannade där hela kvällen och pratade om olika saker. Det 

var intressant hur det kan gå till politiskt inom sametinget som vi inte hade någon blekaste aning 

om hur det fungerande. (Respondent 5) 

Det är ganska självklart att det politiska engagemanget ska grunda sig i ett personligt 

engagemang. Den problematik som sametinget har att förklara är sina dubbla roller, kan det 

medföra att samer inte riktigt vet vad de ska ha institutionen till för och därigenom till viss del 

misslyckas att engagera det samiska urfolket. Respondenterna hade olika skäl till att de hade 

engagerat sig politiskt, några exempel var letandet av samisk historia och motstånd till 

gruvexploatering. Några av respondenterna är inne på hur det politiska systemet fungerar, att 

bristen om kunskap om systemet är en kunskapsbrist som minskar den politiska färdigheten. 

I politiken finns det inbyggt att det där inte gäller här, politiken har också sina egna regler men 

det finns inga regler utan undantag. Och då gäller det att veta om undantaget gäller här också, att 

kunna veta om det kan tillämpas och kanske så kan man inte göra. (Respondent 3) 

Respondenterna återkommer ofta till kunskap om det politiska systemet och då framförallt det 

svenska. En del kommentarer var runt de olika rollerna, politiker och byråkrati. Det hela 

verkar inte underlättas av att sametinget är en kombination av båda. En respondent förklarade 

situationen så här: 
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Förvirrad som ny person, speciellt. Vilka påverkansmöjligheter har man egentligen för det är 

väldigt otydligt när man väljs till sametinget, det är inte som att man får en instruktionsmanual 

precis. (Respondent1) 

Här verkar det finnas ett tomrum, respondenterna är osäkra på hur den politiska räckvidden är 

och söker efter definitioner av politiska makten och för vem är politiken? Nästa fråga hur 

talas det om politisk färdighet? Vi har varit inne på begreppen inom politiken men bara 

begreppet politik är väldigt abstrakt för respondenterna. En kommentar var: 

”Jag har alltid varit intresserad av politik mer eller mindre, men jag har aldrig vågat ta 

steget att engagera mig politiskt då jag var yngre. Jag trodde att det skulle vara så svårt och 

krångligt.” (Respondent 5) Men hen fortsätter att det inte behöver vara så krångligt med 

politik eller politisk färdighet: 

Just det att du ska driva en fråga och det skiljer sig inte så mycket från arbetslivet, att driva en 

fråga, att komma med bra argument, att argumentera för sin sak och om argumenten inte håller 

att jag får tänka på ett annat sätt nästa gång.” (Respondent 5) Dock har hen kommit fram med en 

svårighet. ”Sen kommer svårigheten att kunna analysera vad alla har sagt för att kunna bilda sig 

en uppfattning i en fråga. (Respondent 5) 

Det handlar om praktisk klokhet, sätta ihop allting i en social kontext. När 

kunskapsinhämtningen är abstrakt kan följandet av en speciell fråga klarlägga hur kunskapen 

kommer till och vilken kunskap som behövs i de olika instanserna. Politiska arenan är dock 

inte lätt att gå in på och vara verksam inom och det påverkar inlärningspotentialen. 

Respondenterna uppger också att det var kaotisk i början av deras tid i sametinget och att den 

första tiden kan skrämma bort många nya inom politiken. Politiska arenan där du ska inhämta 

din politiska kunskap kan vara obegriplig i början . En respondent uttryckte det: ”Steget blir 

för långt. Den första tiden man är där slänger ut många.”  (Respondent 4)   

För att komma över den här första tiden krävs det ett stort tålamod från de politisk aktiva, 

respondenterna kommenterar också att det blir bättre efter ett tag. En av respondenterna 

sammanfattar politisk färdighet: 

Att tänka utanför ramarna. Man fastnar lätt i sin egen lilla världsbild speciellt när man kommer 

in i ett parti och får lite partipropaganda emot sig och då finns det en risk att man fastnar. Jag 

försöker ha en ödmjukhet inför det att det jag säger just nu behöver inte jag hålla med om i 

morgon, för att jag kanske har fått en ny information som har gjort att det ser ut på ett annat sätt. 

Och jag vill även förstå mig på mina meningsmotståndare, inte så att jag håller med dem men 

jag vill förstå mig på dem. Varför har de den synen? Och möjligt göra så vi kan komma 

överrens. (Respondent 1) 

Öppenheten och att ta in information från alla håll sen värdera informationen är egenskaper 

som värderas högt inom politisk kunskap. Inte fastna i gamla hjulspår kommer individerna 

ofta tillbaka till. 

I vår fortsatta analys av individen är vad som framställs som normalt i politisk färdighet 

(”sanning”)? När vi tar vad som är normalt som politisk färdighet kan vi också definiera vad 

som inte är normalt enligt respondenterna. Det första som framställs att du som politiker ska 

kunna lyssna. En respondent uttryckte det så här: ”När du börjar så ska du vara väldigt 
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öppen som person och kunna lyssna för att se vilka ställning man ska ta i olika frågor.” 

(Respondent 5) 

Politiker förutsätts det att du kan ta in information och lyssna på andra människor för att 

kunna fatta bra beslut. Något annat som framställs som normal i politisk färdighet är 

skillnaden mellan byråkratin och politiken och dess kamp om den politiska makten. En sådan 

händelse som markerade en sådan kamp var sametingets kanslichef avgick (NSD, 2015-05-

18.) 2011 i protest mot den politiska turbulensen. Respondenterna påtalade frånvaron av 

kunskap inom maktkampen om den politiska makten som en egenskap som de saknar men 

som skulle vara önskvärd. Kunskap om samhället och hur det är att vara en minoritet var 

andra kunskaper som kom upp. Inhämtandet av kunskaper får du oftast göra själv, en 

respondent förklarar närmare: ”Attityden uppfattar jag som lite samisk, du kan ju det här så 

du får testa själv. Vi tror att du fixar det här, kör på. Det första jag fick ta var en direktsänd 

radiodebatt.”  (Respondent 2) 

Kunskapen som inte rör sakämne får du göra själv. Att ha en introduktion vad det innebär att 

vara med i en radiodebatt får inte respondenterna. Retoriska området, hur du ska framföra ett 

budskap pratar respondenterna inte om. Då kommer vi in på nästa område som är vad för 

politisk färdighet skapas genom dessa utsagor för individen? Politiska kunskapen är 

väldigt knuten till individerna. Kunskapen om politiska färdigheter kommer inte från det 

samiska hållet utan från det svenska, en respondent sa det så här: ”En del är väldigt duktiga 

eftersom de har hållit på med politik innan och då i den svenska politiken. En del är alldeles 

fräscha och har inte upplevt nåt.” (Respondent 4)  

Uttalandet kommenterar att alla politiker inte har politisk erfarenhet och de som har det har 

hämtat det från en svensk kontext. När vi då lägger ihop att individen får dåligt med stöd för 

sitt inlärande utan det sker mer på en individuell nivå så kan det skapa en individuell attityd 

till politiken. Politiska färdigheten blir då väldigt personbaserad och då kan politikerna känna 

sig överlämnade: ”liksom lycka till och lär dig själv” (Respondent 1) eller en liknande 

betraktelse: ”Kör jag helt mitt eget race utifrån hur jag skulle velat att sametingspolitiker 

skulle ha bettet sig, retorisk då.” (Respondent 2) 

Politiska grunden saknas för politikerna utan de får köra sitt eget race. Politikerna blir 

ensamma individer på den politiska kartan och samarbeta med andra står inte i fokus under 

inlärandet men är en viktig egenskap enligt respondenterna. Respondenterna uppger att 

samarbete är viktigt men har inte hittat formerna till det när politikerna skapar sin politiska 

identitet. Vi har redan varit inne på den sista frågan runt individen, vad för politisk färdighet 

utesluts och exkluderas som onormal? Politiska kraften går från toppen till botten istället 

för tvärtom. En respondent menade att politiken behövde ta tag i institutionerna innan: 

”individerna inom systemet kan förkovra sig politiskt, ideologiskt och 

kunskapsmässigt.”(Respondent 2) 

Lärandet för politisk färdighet på individnivå verkar inte vara i fokus eller i vart fall inte 

komma igång i något större omfattning.  
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Foucault, organisation 

Vad talas det om för politisk färdighet inom organisationen?  

Vi ska gå från individen till de samiska organisationerna och vi börjar med synen på vilka 

som är samer, respondenterna kommenterar den samiska etniciteten så här: ”Vi pratade 

mycket om att man borde se samerna som ett folk snarare än en definition av en 

yrkesgrupp.”(Respondent 2) 

Synen på vilka som är samer är inte en direkt en politisk färdighet men diskursen runt vilka 

som är samer är uppbyggd på renskötande samer är de som för vidare den samiska 

traditionen. Respondenterna upplever att staten har agerat som att det endast finns 

renskötande samer. Ur lyset av den diskussionen av den samiska diskursen så blir det en 

politisk färdighet hur organisationen definierar den samiska etniciteten. Samhörighet är det 

några respondenter som återkommer till: 

Jag kände mig väldigt välkommen, dels så blev jag introducerad av en av företrädarna för xxxx 

som varit aktiv under en längre period. (Respondent 1) 

Oftast har det varit positivt. Att man varit ganska öppen. När jag var ganska ny, de lyssnade på 

vad jag sa och det var inga större problem att lägga fram sin sak inom vår organisation. 

(respondent 5) 

Någon specifik kravlista på vilka politiska färdigheter som du ska ha i organisationen 

återkommer inte respondenterna med. Informanterna uppger istället vilka problem det är att få 

människor att engagera sig politiskt. Vi går över till nästa frågat i temat organisationen och 

den är hur talas det om politiskt färdighet inom organisationen? I organisationen är det 

sakfrågorna som styr den politiska färdigheten och då framförallt rättighetsfrågorna en av 

respondenterna uttryckte det: 

xxxx mailade över dokument som hen hade gjort och partiprogrammet så där. Lite skrivelser 

som hen hade skickat runt till olika instanser och han skickade även kopior på Nordmalings 

målet som hen hade skrivit ut i sin helhet, Girjas målet och sådana här saker, så jag skulle få en 

bild av hur det ser ut. (Respondent 2) 

Dokumenten som nämns i sin helhet är rättsliga dokument från renskötseln, de nämns med 

namn och de andra dokumenten är lite vagare beskrivet. Politisk färdighet som är tydlig är att 

ha en uppfattning om samiska rättigheter och som det är i nuvarande form kommer de 

tydligast från de renskötande samerna, samebyarna. En annan färdighet som respondenterna 

tog fram var framtagandet av dokument, vi såg det i det ovanstående citatet men en anann 

respondet uttryckte det: ”Vi tänkte att det måste vara en tanke som måste skrivas ner i skriven 

form.” (Respondent 3) 

Respondenten uppgav att det var en ideologi skapande period. Politiken genomgår olika 

stadium och då kan tänkas att det inte har varit sådan stor efterfrågan på klassiska explicita 

kunskaper inom politiska området så som ex vältalighet. Det verkar vara mer av 

expertkunskaper inom vissa områden för att skapa en ideologi. Återväxten är ett 

återkommande problem i svensk politik och i samisk politik. Ung ålder kan vara en politisk 

färdighet, en respondent sa det så här: ”Jag tror att det finns ett sug i de samiska partierna… 
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Och i de nationella partierna att få in ungdomar och då blir det liksom, oj en ungdom 

(swishande ljud) (skratt) följ oss!” (Respondent 1)  

Organisationen är öppen för nya influenser och politiken är inte fastsatt till ideologier som 

sina svenska motsvarigheter. När strukturen inte är fastlagd så krävs det en viss sorts politiker, 

är då politiken för alla? I organisationerna finns det ett förtroende till varandra, en sorts 

nybyggare glädje. Avslutar med ett citat som beskriver politiken: ”Berätta vad partiet står för 

och det kommer också bli vårt huvudargument i valrörelsen och så gjorde vi.” (Respondent 2) 

Citatet innehåller en sorts förtroende att göra rätt men också personbaserat på vad 

respondenten säger blir huvudargumentet och inte vad partiet säger. Nästa fråga är vad som 

framställs som normalt i politisk färdighet ”sanning” i organisationen? Samiska 

politikens diskurs beskrivs att den består av de närmaste sörjande och inte slagit igenom den 

familjära strukturen. Då skulle valen i organisationen inte vara baserad på politisk kunskap 

utan mer på vilka som politikerna känner. En respondent beskriver sitt inträde i 

organisationen med detta citat: 

Det var inte en fråga som engagerade mig in i ett parti och gjorde någonting då utan det var en 

fråga som jag skrev lite kring och deltog som en aktivist. Men sen då så trillade jag in på 

årsmötet då för xxxx och då kände mig väldigt hemma. Och då hade jag redan blivit varnad för 

den samiska politiken. Att den samiska politiken är ett helvete, av släkt och vänner och bekanta. 

Så den samiska politiken är en slasktratt för samhället i princip. Men det stoppade inte mig utan 

jag kollar och undersöker det här och ser om det är något för mig? Och jag gjorde det och jag 

kom på sätt direkt in i gemenskapen i xxxx. (Respondent 1) 

Respondenten slår hål i den fördomen att de samiska politiska organisationerna skulle bestå 

av nepotism utan de välkomnar nytillskott. Just den politiska andan som råder inom politiken 

kommenterar en annan respondent med detta citat: 

Vår devis även xxxx att man måste ha en hoppfull och positiv framtidsyn. Ja, det här kommer 

gå! Vi kommer få till förändringar! Det är inget snack om saken! Det är bara en tidsfråga!  

(Respondent 2) 

En tro på förändring, respondenterna samtalar ofta om sina visioner och då förändra det 

samiska samhället till det bättre. Enskilt största hindret för att genomföra förändringar enligt 

organisationerna var den knappa resurstilldelning. Samiska politikern är i många stycken 

utelämnad till sig själv från början till slut. Då är vi inne på den sista delen i organiseringen 

och det är vad för politisk färdighet som utesluts eller exkluderas som onormal? En del 

tankar från respondenterna var att den samiska politiska diskursen består av särintressen. En 

av respondenterna uttryckte det i form av detta citat: 

Alltså företrädde de ett särintresse. Samelandspartiet gick också in eller SSR med ett parti och 

det var deras parti och det var deras tankar som kom fram. Renägarförbundet var renägarna. Jakt 

och fiske var det. (Respondent 3)  

Med den synen så kan politiken bli väldigt polariserad, politiken har ofta hämtat in 

expertkunskaper från enskilda områden. Vi ser historiskt att flera ettfrågespartier inte 

överlever om det inte breddar sin syn till att inkludera hela folket. Blir den politiska diskursen 

utifrån om ett parti har ett berättigande istället för att de krävs svara på frågor i andra områden 
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än sitt kärnområde så blir politiken, en fråga politik. Samiska politiska diskursen har inte 

krävt i någon större utsträckning att politiken ska vara mer allmängiltig och då har inte 

politikerna behövt bredda sig utanför sina kärnfråga. Politiska färdigheten blir då centrerad till 

en fråga eller som respondenten uttryckte sig, särintressen. I övrigt behöver politikerna driva 

sin egen politik och självständigt inhämta information till sin politik när det organisatoriska 

stödet är ringa. Politiker som har tidigare erfarenhet av självständigt arbete har en fördel 

gentemot de som har ringa erfarenhet. En respondent kommenterade att hen hade erfarenhet 

av politikerutbildning i organisationen och att den hade slagit väl ut, de som hade varit tysta 

tidigare kom till tals.  

Foucault, institutionen 

Institutionen i respondenterna ögon är oftast sametinget. Kommer institutionen kräva andra 

politiska färdigheter och vilket lärande finns det inom institutionen? Vi går direkt in på den 

första frågan som är vad talas det om för politiska färdigheter hos institutionen? Många 

av respondenterna är inne på frånvaron av politiska färdigheter hos det politiska aktiva, några 

citat på området: ”Ja man hörde mycket från talarstolen som man tänkte att så kan man inte 

agera och så kan man inte göra.” (Respondent 3),”Ganska förfärad över tanken på att det 

inte vissa av de vanliga, oerhört vanliga demokratiska spelreglerna inte gällde sametinget.” 

(Respondent 1) 

Formalia i institutionen väcker irritation från politikerna eller att spelreglerna inte är 

klarlagda. En annan respondent uttryckte det i form av en verktygslåda: 

Jag från samiskt håll måste jobba med de verktyg som vi har. De kan vara trubbiga, de kan vara 

ålderdomliga, de är inte särskilt ändamålsenliga alla gånger och det är inte riktigt klart vad vi ska 

använda de till. (Respondent 2) 

En inriktning från formalia kan märkas, politiken är skapad, låt oss gå framåt med politiken i 

fokus, låt inte yttre saker tynga ner er. Lite poetiskt utläst av citatet, respondenten i fråga hade 

reflekterat över skillnaden i politisk färdighet i institutionen i om anförande sa hen: ”Inte 

känsloengagemang och man kommer till poängen snabbt och man pratar inte samiska 

eftersom då förvanskar budskapen genom en massa tolkar.” (Respondent 2)  

Retorikens logos är grund i institutionen när politiker ska göra anförande. Hen ville hålla 

korta anföranden. Samarbete över partigränserna är en annan färdighet som tas upp av 

respondenterna: 

Vi har varit i konstellation med andra partier så tycker jag att gruppmötena har fungerat väldigt 

bra över partigränserna. Jag har inte känt där att jag skulle ha några problem att gå in i debatt där 

och säga vad jag tycker. (Respondent 5) 

En paradox är den bild som kablas ut om sametinget. Rådande doxan är att de bråkar bara i 

sametinget. Uttalandet visar på en annan värld, en politisk värld som inte kommer fram i 

dagens ljus. Då börjar vi närma oss den andra frågeställningen gällande institution som är hur 

talas det om politiska färdigheter i institutionen? Formalia är ett återkommande tema 

under intervjuerna och även i detta område. Respondenterna kom med dessa citat: 



36 
 

Så det är därför det ser lite märkligt ut i sametingets byråkratiska, demokratiska traditioner för 

att man har byggt upp det helt själv, kanske ibland med bristfällig erfarenhet. (Respondent 1) 

Det att en person kan gå upp i talarstolen och låsa fast en fråga med att ta upp för mycket tid. 

(Respondent 5)  

Respondenterna ser bristen på formalia ordning som något negativ färdighet, i kommentarerna 

till dessa citat fanns det åsikter om det var ett dekoloniserat sätt. Själva diskussionen om vad 

ett dekoloniserat sätt är och vilken demokratiskt förhållningsätt som det samiska folket vill ha 

i sitt folkvalda organ verkar inte finnas. En annan politisk färdighet var kunskapen om de 

samiska rättigheterna och inkorporera dessa i politiken: 

Politiken formar sällan den samiska juridiken. Om man t.ex. titta på urminneshävd så är den 

äldre än den moderna politiken så du kan inte bara köra på med politiken utan måste ta med den 

andra delen (Respondent 3) 

Att kunna de samiska rättigheter och juridiken och lägger vi till den historielösa bakgrunden 

blir det en ganska stor kravbild att kunna. Problemet att vissa delar är implicita och svåra att 

få grepp om för nya politiker eller samer som tappat sin historia. I övriga kommentarer från 

respondenterna så är det olika stämningar i plenumsalen och utanför. Många respondenter har 

uppskattat samtalen om politik och efterlyser fler tillfällen att få fram den samiska visionen. 

Institutionen sametinget har fått utstå kritik om hur den fungerar men det faktum att den är ett 

forum för samiska politik har inte gått förbi, jag avslutar med en respondents vision av 

sametinget: ”Den väg vi har att gå är att sametinget är ett språkrör för det samiska folket och 

att vi då måste jobba för en attityds förändring hos det samiska folket” (Respondent 2) 

Med den visionen om sametinget framtida roll för det samiska folket så går vi över till nästa 

fråga som är vad framställs som normalt i politisk färdighet (”sanning”) hos 

institutioner? En kunskap om den byråkratiska delen i detta fall sametinget behövs för att 

kunna verka i institutionen. Respondenterna kommenterade det så här: ”Så här fungerar 

systemet och då ska du inte börja agera mot systemet.” (Respondent 3) 

I vilket system är institutionen, politikerna kommer i vissa fall med ringa erfarenhet av svensk 

byråkrati vilket sametinget till hälften är. Politikerna förväntas veta dessa roller men 

institutionen hjälper inte politikern i dessa fall, kunskaperna förväntas sitta hos politikern vid 

inträde till sametinget. För att göra kunskapen om byråkratin lite svårare så upplever inte 

respondenterna inte att kommunikationen till staten funkar: ”Vi har inte ens en 

konsultationsordning mot riksdag och regeringen idag, än”(Respondent1) 

Relationen till staten är inte helt bekymmersfri enligt respondenterna: ”Att jag som samisk 

individ och staten som begränsar min rätt genom sina institutioner och den lagstiftning som 

finns.” (Respondent 2) 

Maktförhållandet mellan staten och den samiska institutionen i det här fallet blir en 

intressekonflikt. Samiska institutionen är underställd den svenska men företrädare för den 

samiska politiken vill hävda sin samiska rätt mot de svenska institutionerna. Inte nog med att 

du ska förstå byråkratin, den fungerar inte på ett tillfredställande sätt mot din uppdragsgivare, 

du ska i vissa fall motverka uppdragsgivarna. En minst komplex bild framtonar av den 
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samiska politiken. Avslutar den här delen med ett citat vad en utbildning av nya ledmöter i 

sametinget borde innehålla: 

Nya sametingsledamöter ska få en utbildning och gärna då också kring formalia hur det ska gå 

ill. Idag ser vi oerhört olika nivåer på kunskaper på t.ex. hur man skriver och behandlar motioner 

en oerhört viktig del av processen. Hur man beter sig i talarstolen, hur man läser formalia i t.ex. 

sametingsförordningen där vi har sett hur den missbrukas och brukas till egna syften som den 

inte gjord till (Respondent 1) 

Kunskaper från motioner via talarstolen och tillämpning av juridisk text tillhör den vardagliga 

politikerns kravlista från institutionen. Vad för politiska färdighet skapas genom dessa 

utsagor hos institutionen? Studien visar att respondenterna har ett misstroende mot 

varandras politiska förmåga. Respondenterna har även en misstro mot det politiska systemet 

om det gagnar det samiska urfolket. Det finns redan enstaka röster som vill lägga ner 

sametinget som politisk institution. Atmosfären för lärandet runt politisk färdighet blir då 

ännu svårare än den behöver vara. Av de politiska färdigheter som skapas blir på en mer 

individuell nivå och lite kunskapsöverföring sker från ena politiker genration till den nya 

politiska genrationen. En annan bild kommer fram när vi tittar på vad för politisk färdighet 

utesluts och exkluderas som onormal? Rådande doxan är att samiska institutioner funkar 

dåligt, i dessa fall menar respondenterna sametinget. En politisk färdighet som bygger på 

andra värderingar, respondenterna uttrycker i dessa termer: 

Jag vill se enighet som inte behöver bygga på att någon vinner i konflikten som kanske mer på 

det nationella partiets traditioner, kohandel, lite ödmjukhet, att ”lobba” mellan varandra, att 

skapa kommunikation över gränserna och det är lite olika där. (Respondent 1) 

Det är det som politikerna ska göra, lösa problem och hjälpa till att samhället fungerar. 

(Respondent 4) 

Respondenterna uppgav att de inte behövde bygga på ett svenskt politiskt system. 

Respondenterna uppger att de saknar är en politisk diskussion som bygger på samförstånd och 

byggandet av det samiska samhället, sådana överenskommelser behöver byggas på en bred 

politisk majoritet. Vinsten som kan göras är att samiska politiker kommer från en varierande 

bakgrund som normalt inte engagerar sig i politik. En respondent hade sett vinsten och sa 

detta citat: 

Att samisk politik kan jag vara med på för det känns nytt, fräscht, angeläget och viktigt men 

rikspolitiken eller kommunpolitiken är inte för mig över huvudtaget. Men när jag varit med 

några år så blev det där också intressant eftersom jag hade lärt mig lite grann där hur det funkar. 

Då blev det ganska intressesant att gå med i ett svenskt parti. (Respondent 5) 

Samiska politiska institutioner kan attrahera nya politiker som efter utbildning hos den 

samiska politiska rörelsen går in i den svenska politiken. I framtiden kanske vi ser tillbaka på 

inrättandet av sametinget som ett paradigm när samer blev det politiska folket.   

Analys 

Vygotskij, individ, organisation och institution 
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Individens kunskapsinhämtning går i ett mönster, att inhämta ämnesspecifika kunskaper. 

Politiker vill först få förståelse över sin begreppsvärld innan de går vidare i sin politiska 

kunskap. Flera av respondenterna pratade om en sorts trygghet innan de går vidare. 

Begreppsbildningen fick ett stort utrymme i det politiska lärandet. När det kom till hur 

politiker uttrycker sig så var det inte mycket extern hjälp utan politikerna fick testa sig fram 

på sitt eget vis. Att lära individen var den kan hämta sin information var en lyckad väg enligt 

några respondenter; liknar ett problem baserat inlärande. Det som krävs av individen är en 

inre drivkraft att vilja lära sig politik.  

Organisationen kan hjälpa individen med de yttre formerna av inlärandet. Om 

organisationerna har liknande formalia som de arenor som politisk kunskap ska använda på så 

underlättar det för individen vid inträdet i institutionen. Utvecklingssteget blir då mindre 

mellan organisationen och den politiska institutionen. Eftersom normen är den svenska 

politiken och där har de nationella partierna byggt upp en politisk utbildning som finns inom 

varje parti. Strukturen att organisationen håller i utbildningen är inte normen i den samiska 

organiseringen och det gör det svårare för individen att lyckas i sitt politiska uppdrag. 

Politiska arenorna där individerna och organisationerna kan samtala om politik upplevs för få 

av respondenterna. Respondenterna uppgav att ämnen som de bl.a. saknar att samtala om, är 

den försvunna samiska historien och samiska politiska frågor. Jag tolkar att de samiska 

frågorna skulle kunna vara en allmän diskussion om hur ett framtida samisk samhälle skulle 

kunna se ut.  

Institutionen har inga utbildningar till politikerna. Frågan om utbildning har varit upp i 

sametinget men ingen aktiv handling har gjorts ännu. Institutionen har inget ansvar för 

politikerna, om vi jämför mot det svenska samhället så får politikerna en mer gedigen 

utbildning från organisationerna. I det samiska samhället är oftast de samiska 

organisationerna för svaga ekonomiskt för att kunna tillgodose detta behov. När vi kommer in 

på Foucault så verkar det finnas ett tomrum av definitionen av politiken. Vilken makt har 

sametinget? Vilket är dess roll i det samiska samhället? Dessa frågor gör det svårt för 

politikerna att veta sitt politiska mandat mot svenska staten. Denna osäkerhet gör också att det 

blir svårt för de politiska individerna att nyrekrytera till politiken. Politiken grundar sig i ett 

personligt engagemang och det är inte säkert att den samiska politiken motsvarar detta 

engagemang. Vygotskij skriver i sin teori om att det behövs selektiv uppmärksamhet (Bråten, 

1998, s.14.) vilket skulle kunna vara engagemang från individen som ska lära sig.   

Individen är ensam i inhämtandet av den politiska kunskapen och fokus ligger på att 

sametinget ska fungera innan individerna inom systemet ska utvecklas. Sörlin och Törnqvist 

(2000) kommenterar att det sociala kapitalet växer med interaktion mellan individerna. Här 

tycks en lucka ha uppstått i den politiska kompetensen, den att samtala med varandra på alla 

nivåer, den uppstår ibland på organisationsnivå och ännu mer på institutionsnivå. 

Respondenterna efterfrågar den i form av en mentor eller liknande, där subjektet får styra 

dagordningen om vad som ska läras. En stor orsak till organisationens knappa arbete med att 

stötta politikerna är den knappa tilldelningen av medel. En av respondenterna drog en parallell 

till de nationella partiernas resursfördelning där vissa ungdomsdistrikt hade mer pengar än de 

samiska politiska organisationerna. Att skapa socialt kapital kräver en interaktion mellan 
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individerna och där uppger organisationerna att de inte når fram. Några postutskick kunde 

organisationerna mäkta med men om förväntningarna är att skapa en ideologi eller politik som 

kräver träffar mellan människor så upplever organisationen att de inte har några medel utan 

det prioriteras bort.  

Institutionen som i detta fall är sametinget, upplevs av respondenterna som en komplex 

institution. Sametingets dubbla konstruktion som myndighet och folkvalt organ kommenteras 

frekvent som något negativt. De som inte sägs lika explicit är förhållandet till staten och 

samernas rättighetskämpande kan skapa en intressekonflikt. De medel som tilldelas 

institutionen är redan i stora delar fördelad av staten och då vad politikern vill satsa på blir av 

underordnad betydelse. Respondenterna upplever att de yttre formerna för politiken, får ta för 

stort fokus från själva politiska handlandet. Flera av respondenterna kommenterar att de vill 

ha en annan atmosfär och fokus mot mer lösningar än problembeskrivningar som det upplevs 

idag. Vill avsluta med ett citat som beskriver en sådan hållning: 

Medverka på alla sätt där du kan lära dig och medverka där du kan lära andra. Om du hittar ett 

bra blåbärsställe så ta dit alla andra så de också får en massa blåbär. (Respondent3) 

 

Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens resultat och genomförande. Avsnittet kommer även att 

avhandla studiens bidrag och begränsningar och ge förslag på framtida forskning. 

Konklusion  

Syftet med uppsatsen var att utveckla kunskap om politiskt lärande och då mer specifikt 

villkoren för politiskt lärande enligt samiska politiker. Studiens första forskarfråga var hur kan 

lärandet av att bli samiska politiker beskrivas och förstås? Resultatet visar på att lärandet sker 

på en individuell nivå. Om politiker ska lära sig politiken blir det oftast att politikern får driva 

sin egen kunskapsinhämtning. Kunskapsinhämtningen tenderar att göras inom politikerns 

kärnområde, deras personliga område. Inlärningen av den samiska politiska kunskapen var 

något som kunde liknas med problem baserat inlärande, den inlärningsstrukturen utgår oftast 

från verkliga fall. Problem baserat lärande/ PBL har tillämpas bl.a. med goda resultat vid vissa 

juridiska lärosäten. PBL går ut på i all korthet, att eleven läser på om ett avsnitt, diskuterar det 

i grupp för att sedan redovisa det i helgrupp med lärare som kvalité säkrar utbildningen. 

Samiska politiker är på den första nivån, vilket är att eleven inhämtar självständigt 

informationen.    

Den andra forskarfrågan var, vilka politiska färdigheter aktualiseras för politiskt lärande? 

Rena färdigheter fanns det nästan inga uttalande från respondenterna. Respondenterna 

uttryckte istället att engagemang var grunden till att inhämta kunskap. Vi närmare oss 

politiska färdigheter genom att respondenter uttryckte att de som gått en politisk utbildning 

utanför den samiska politiken upplevde den som värdefull i deras politiska utövande. 

Respondenterna efterfrågade i olika former någon liknande utbildning i samisk regi. En 

respondent påtalade att hens organisation hade någon sorts politiker utbildning. Respondenten 
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upplevde positiva resultat i form av att de personer som sitter tysta kommer till tals. Samiska 

politiska kontexten är uppbyggd på att egna drivna personer kommer fram, någon sorts 

utbildningssystem skulle kanske bredda basen av samiska politiker. Kanske andra 

personligheter än den rådande normen skulle framträda på den samiska politiska arenan. 

Normen för den samiska arenan är till stor del som den svenska politiken. I den spelar de 

nationella partierna en stor del i att utbilda politiker. I den samiska organiseringen finns det 

med små undantag inte samma struktur och den rådande uppfattningen från respondenterna 

var att det saknades ekonomiska medel.  

Institutionen har inte traditionellt haft något med att utbilda politiker. Eftersom det saknas 

ekonomiska medel hos de samiska organisationerna kanske det är en väg att gå, för att utbilda 

politikerna. Utbildningen skulle då behöva vara öppen för den samiska allmänheten eftersom 

det inte finns någon politisk utbildning någon annanstans i det samiska samhället. En del 

respondenter uttrycker att sametinget ska fungera först, innan politikerna kan utbildas. En 

annan uppfattning är att det är tvärtom, individen utbildas, som formar organisationen, 

organisationen formar institutionen. Börja skapa förutsättningar för politisk utbildning för 

individen skulle kunna vara en annan väg till politisk stabilitet. Studien visar på att politikerna 

lär sig oftast först är, samisk juridisk rätt (Nordmalingmålet, lappskatteland osv.) som utgår 

från en renskötande rättighet. Andra dokument har inte samma starka plats i respondenterna 

utsagor, de skulle kunna vara så att den renskötande rätten är definierad men övrig samisk rätt 

inte är det. En samisk allmän politisk diskurs skulle nog kunna klargöra samernas historia och 

framtidens samiska samhälle. Respondenterna skulle vilja ge ett praktiskt tips till politisk 

utbildning, mentorer till nya politiker, respondenterna var ofta inne på denna lösning. 

 

Studiens bidrag och begränsningar 

Studien valde ett kvalitativt angreppssätt för att kunna nå en insikt var samiska politiker 

hämtar sin kunskap. Dalen kommenterar den kvalitativa forskningens mål så här: ”Ett 

överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personer sociala verklighet. ” (Dalen, 2007, s.11.)   

Studien kan inte göra anspråk på att generalisera i samma utsträckning som en kvantitativ 

metod kan och göras giltiga för en hel population. Studien visar på hur några politiker 

upplever sitt lärande. En större undersökning som inkluderar alla sametingspartier skulle 

självklart ge en ännu mera korrektare bild av den samiska politiska lärandesituationen. 

Studien lyckas få fram en bild av det lärandesituationen men mycket som avhandlades var 

frånvaron av lärandesituationer. I intervjuerna användes en narrativ ansats för att få med hela 

respondentens historia. Följdfrågorna i intervjun var av den karaktären att de skulle 

exemplifiera deras erfarenheter. Ledande frågorna i intervjun var tema baserade, individ, 

organisation och institution. Orsaken till det var att studien skulle få information från alla 

teman. Ett annat sätt skulle kunna vara att skicka ut intervjun i förväg, vilket skulle kunna 

generera mera genomtänkta svar men oförberett ger mer spontana svar. Intervjuerna skedde 

på informanternas hemmaplan vilket gjorde att de kände sig mer trygga.  Fler informanter 

skulle kunna ge en mer fylligare bild men det fanns många gemensamma betraktelser med 
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ändå. Sen skulle transkriberingen och tolkningen av intervjun ta för lång tid så antalet var 

lagom för en ensam skribent.  

Forskningen runt hur politiker tar till sig politisk kunskap var inte ett överforskat område, i 

studien visade det sig att den institutionella situationen som samer befinner sig i ger en 

komplex kravprofil på samiska politiker. Kravprofilen på samiska politiker är ett område som 

framtida forskning skulle kunna bidra med. Demokrati som ska ha sitt berättigande i en annan 

demokrati är ett annat framtida forskningsområde. Forskning hur det pedagogiska klimatet 

slår mot den kvinnliga politiker rollen skulle också kunna vara ett forskningsområde. Göra om 

samma forskning med forskare som inte har samisk etnicitet skulle också vara bra, eftersom 

det då skulle kunna verifiera eller avfärda resultatet.  
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Bilaga 1. Följebrev 

 

C-uppsats  

Hej, jag heter Simon Wetterlund och studerar Pedagogik för vuxet lärande vid Uppsala 

universitet.  Nu har jag kommit fram till C-uppsatsen och ska välja ett ämne. Jag tänkte 

undersöka/ beskriva rollen från civilperson till politiker. Hur lär vi oss att bli politiker?  

Grunden är att politik är ett hantverk och ett hantverk går att lära sig. 

Jag tänker mig intervjua personer med en samiska politisk bakgrund. Det viktiga för mig är att 

intervjupersonen kan tänka sig tillbaka när de satt vid köksbordet och bestämde sig att bli 

politiker och kan reflektera över politiker rollen och dess lärandeprocess.  

På min fritid är jag engagerad i partiet Samerna, jag vill säga det innan undersökning så jag 

öppen mot er. Dock är mitt engagemang i politik och C-uppsatsen två skilda saker. Om ni 

skulle ställa upp, så sker självklart under etiska regler som bl.a. innebär sekretess. Skulle er 

organisation vara intresserad efter avslutad uppsats så kommer jag gärna och samtalar om 

ämnet. Det är självklart frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert samarbete. 

Jag tänker mig intervjua över telefon eller att jag kommer till er (ett skäl att åka hemåt igen). I 

detta läge vill jag veta om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju som tar ca 1 – 

1,30 tim.  

Är det några funderingar så får ni gärna ringa eller maila: 070-222 69 86 

simonjansson124@hotmail.com 

Hälsningar: Simon Wetterlund 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervju formulär 

Lärande: 

Tema: Om du tänker dig politisk kunskap som en färdighet, på vilka platser har du inhämtat 

denna kunskap? 

Nyckelord: Politisk färdighet, platser, kunskap 

Ingress: Börja från början, när du tog beslutet att du skulle bli politisk aktiv 

Hur kom du på tanken att söka dig till politiken?   

Vad?  Sakfrågorna 

Hur?  

Känslan vid inlärning?   Positiv och negativ atmosfär vid inlärning?  

Grupp eller enskilt?  

På vilket sätt lärde du dig? Tror du att det finns ett samband mellan platserna och lärandet? 

Vilka egenskaper tror du är bäst när man ska lära sig politik? 

Platser   Individ – lärande 

Lärde du dig tillsammans med någon annan? 

Om ja, i vilka situationer?   Exemplifiera lärandet 

Org – Lärande 

Vad lärde du dig i organisationen?  

Har ni tillfällen i organisationen lär ut ”politik”?  

Exemplifiera lärandet 

Institution – Lärande 

Lärde du dig politik i sametinget? 

Exemplifiera lärandet!  Saknade du något sätt att lära sig på? 

Övrigt 

Vad skulle kunna ha uttryckts?  Saknande ni någon sätt? 
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Bilaga 3.   Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 

Handledare: Joel Jansson, joel.jansson@edu.uu.se, tel: 018-471 2491. 

Student: Simon Wetterlund, simonjansson124@hotmail.com, tel: 070-2226986. 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om politisk färdighet. 

Projekt 

Jag är en student vid Uppsala universitet som läser till beteendevetare med huvudinriktning 

pedagogik för vuxnas lärande. Mitt examensarbete som jag har valt att fokusera på är på vilka 

platser som samer tillskansar sig färdigheten politik. 

Metod 

Som metod i examensarbetet kommer jag använda semistrukturerade intervjuer, dessa 

kommer spelas in för att sedan transkriberas. När är jag är klar med uppsatsen kommer 

ljudinspelningarna att förstöras, sekretess kommer att så långt som möjligt vidmakthållas. 

Namn eller andra kännetecken som kan härledas till respondenter kommer jag ta bort ur 

transkriberingen. Examensarbetets fokus ligger i jämförelserna mellan respondenterna och 

inte i enskilda utsagor. 

Redovisningen av uppsatsen 

I arbetet med uppsatsen kommer jag delta i seminarium som anordnas av institutionen, den 

färdiga uppsatsen kommer återfinnas i universitets databas DIVA och blir därmed en allmän 

handling enligt förvaltningslagen. I uppsatsen kommer inga personer namnges och andra 

kännetecken kommer så långt som möjligt att inte återges i uppsatsen. Alla personuppgifter 

och andra upplysningar som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under sekretess i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 

1998:204). 

Samtycke: 

Denna fullmakt ger ett samtycke att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade 

materialet i undersökningen. I telefonintervjuer kommer jag läsa upp samtyckesformuläret för 

att respondenten kan samtycka över telefonen. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan. 

 Jag vill medverka i studien. 

 Jag vill inte medverka i studien. 

Datum_____________________________________________ 

Underskrift__________________________________________ 

Namnförtydligande____________________________________ 

mailto:joel.jansson@edu.uu.se
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