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Inledning  
Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en omvälvande tid. I Sverige hade 

industrialismen och nationalismen bidragit till att allt mer definiera vad som var svenskt. 1885 

bildades Svenska Turistföreningen (benämns hädanefter i texten för STF). Det var en 

organisation som i mångt och mycket speglade dåtidens värderingar. Framförallt ämnade 

organisationen till att bekanta invånarna med sitt land.
1
 För turisten blev särskilt de 

renskötande samerna samt fjället en höjdpunkt.
2
  

 

Även för samerna innebar tiden runt sekelskiftet 1900 mångt och mycket en turbulent tid. 

Samerna blev, i och med nybyggarnas expansion, ett allt mer undantryckt folk och 

uppfattningen att de snart skulle dö ut som folkgrupp florerade. Dessa föreställningar hade 

framförallt sin grund i åsikterna kring kulturstadier men även i rasbiologiska tankar. Samen 

uppfattades både som något avvikande men också som en grupp med åtråvärda 

karaktärsdrag.
3
Samerna erkändes 1977 av riksdagen som ett urfolk vilka har folkrättsliga krav 

på kulturell särbehandling. Samiskan erkändes år 2000 som ett minoritetsspråk i Sverige.
4
 

Språket är en viktig del i definitionen kring vem som får benämna sig som same. På samernas 

egen hemsida Sapmí beskrivs sametingslagens (1992:1433) definiton av vem som är same. 

Enligt denna måste individen först och främst själv anse att han/hon är same. De två andra 

punkterna utgår från språket, antingen att personen haft det samiska språket i hemmet, eller 

kan göra de sannolikt för att föräldrar, far-eller morföräldrar har haft eller har språket i 

hemmet. Den tredje punkten förutsätter att individens föräldrar är eller har varit upptagna i 

röstlängden.
5
 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är just att undersöka synen på samer kring sekelskiftet 1900. Min 

åtgångspunkt är att se hur bilden av samerna konstrueras utifrån uppfattningen om 

nationalismen och det moderna samhället. Jag anser att det är framförallt dessa två stora 

berättelserna som bidragit till framväxten av stereotyper och fördomar kring samerna.  

                                                 
1
Eskilsson, Lena (1996) Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige 

vildmarksmannen till den cyklande husmodern sid.260 
2
 Catomeris, Christian (2004) Det ohyggliga arvet sid.208, 215  

3
 Lundmark, Lennart (2008) Stulet land-svensk makt på samisk mark sid.79ff, 87f 

4
 Sköld, Peter, samer, http://www.ne.se/lang/samer, Nationalencyklopedin, hämtad den 19 maj 2014 

5
Vem är same? http://www.samer.se/1147 hämtad den 19 maj 2014 

http://www.samer.se/1147
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Forskningsläge 
 

Forskningsläget är tematiskt upplagt och inleds med ett avsnitt om hur samerna successivt 

förlorade sina rättigheter till landet. Därefter beskrivs framväxten av rasbiologin och de 

stereotypa och rasistiska åsikter, vilka florerade under 1800-och 1900-talen. Detta leder vidare 

till ett stycke om den så kallade lapp-ska-vara-lapp politiken, vilket innebar bland annat att 

samerna skulle ägna sig enbart åt renskötseln. Till grund för dessa avsnitt ligger Lennart 

Lundamarks bok Stulet land- svensk makt på samisk mark och Cristian Catiomeris bok Det 

ohyggliga arvet.  

 

Eftersom jag använt mig av STF:s årsskrifter är det även nödvändigt att beskriva 

turistverksamhetens utveckling i förhållande till industrialismens framväxt. För detta 

använder jag mig av En nationalrikedom av hälsoskatter av Svenbjörn Kilander och även 

Lars Jönses artikel i boken Sápmi förr och nu. Det var i, bland annat, utvecklandet av det 

moderna livet som bilden av samen och fjället som orörda och naturliga företeelser växte 

fram. Samernas roll inom nationalbygget berörs också. 

 

Till sist beskrivs samernas situation idag i avhandlingen Managing Laponia skriven av Carina 

Green. Den konflikt som beskrivs kan härledas till den långa och komplicerade historien som 

existerar mellan samerna och staten. Det diskuteras även hur samerna lyckas framhålla sin 

säregenhet utan att falla under benämningen ”de andra”. 

 

Samerna under 1800-och 1900-talen  
 

Samernas landrättigheter  
Lennart Lundmark är docent i historia och har bland annat skrivit boken Stulet land- svensk 

makt på samisk mark. Boken ger grundläggande fakta om samernas villkor från 1500-talet 

fram tills idag och visar framförallt hur åsikter om ras använts inom den politiska svärmen. 

Nedan beskrivs samernas villkor under 1800 och 1900-talen och hur de allt mer förlorade sina 

rättigheter till marken. 

 

På 1800-talet inskränktes samernas rättigheter på flera olika sätt. Avvittringen i Jämtland 

pågick till och från men fick ny kraft 1820. Avvittring innebar en process där marken delades 

upp mellan kronan och enskilda individer. Detta gjordes först för att tillgodose brukens behov 
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av skogsvaror och därefter för att främja nybyggesväsendet.
 6

 Stora delar av den mark 

samerna tidigare använt tillföll nu enskild egendom för bofasta. Samerna förlorade även sina 

jakt- och fiskerätter på den mark som avvittrades. Denna utveckling fick sitt slut 1840 då det 

fastställdes att ingen mer mark fick avvittras fören samerna hade tillräckligt för sitt behov. 

Vid denna tidpunkt hade samerna dock redan förlorat en fjärdedel av sin mark, det blev i 

princip omöjligt för samerna att bedriva renskötseln utan att komma in på privatägd mark.
7
  

Nybyggare uppmuntrades att söka sig längre upp i landet för att sprida civilisationen samt öka 

skatteunderlaget. Detta resulterade inte sällan i konflikter mellan samerna och nybyggarna. 

Många av motsättningarna understöddes av den förvirring som rådde bland myndigheterna då 

de bland annat inte lyckades hålla ordning på vilka olika stadgor som gällde. Hur 

genomgående dessa konflikter var varierade beroende på hur nära kontakten var mellan 

jordbruket och renskötseln.
8
  

 

Lundmark sammanfattar statens samepolitik från mitten av 1800-talet med tre olika inslag. 

För det första ledde samernas förvärrade situation till att en omsorgstanke växte fram. Det 

ansågs bland annat att det var en kristlig plikt att mildra följderna av civilisationen och 

därigenom fördröja samernas undergång. För det andra ökade insikten om att samerna var i 

behov av större betesmarker till sina renar. För det tredje växte intresset för skogen och det 

fanns en vilja att behålla skogen i lappmarken i statlig ägo bland annat genom kronoparker. 

Uppfattningen var att renskötseln borde existera men utan att samerna ägde någon mark. Det 

ansågs bland annat att samernas nomadiska livsstil gjorde att de inte var i behov av att äga 

något land.
 9

1886 fick samerna till viss del tillbaka den gamla rätten till mark. Lagen 

formaliserade deras rätt till renbete, även jakt-och fiskerätten reglerades dock fick samerna 

inte enskild äganderätt till marken. Denna lag respekterdes sällan av myndigheterna och 

kunde oftast tolkas till nackdel för samerna.
10

 Slutet av 1800-talet präglades allmänt av 

diskussioner kring samernas rätt till land. Än idag pågår diskussioner angående statens 

respektive samernas rätt till landet.
11

  

                                                 
6
Egerbladh, Inez http://www.ne.se.db.ub.oru.se/avvittring/121563 hämtad den 20 maj 2014  

7
Lundmark, Lennart (2008)  sid.79ff 

8
Ibid sid.87f 

9
Ibid sid.95ff, 106 

10
Ibid sid.108ff 

11
Ibid sid.126 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/avvittring/121563
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Rasbiologi och kulturstadier  
I kapitlet kultur till ras, börjar Lundmark med att förklara övergången från uppfattningen om 

kulturnivåer till rasism. Inom kulturnivåerna kunde en människa flytta sig mellan olika 

stadier, en nomad kunde bli bonde och så vidare. De rasistiska tankegångarna var annorlunda, 

en person föddes med speciella egenskaper vilka inte kunde förändras, en same kunde inte bli 

en bonde på grund av medfödda rasegenskaper. Den tidigare romantiserande bilden av 

samerna började allt mer präglas av rasbiologiska tankar, det ansågs framförallt intressant att 

undersöka och mäta skallar för att avgöra de olika rasernas utbredning. Detta resulterade i 

indelningen långskallar och kortskallar, där samerna hörde till den kortskalliga mer 

underutvecklade rasen.
12

 Den ogrundade teorin fick genomslag runt om i världen men för att 

kunna genomföra en mätning krävdes skallar. I vetenskapens syfte genomfördes bland annat 

gravplundring på samiska kyrkogårdar, dessa benrester finns än idag kvar i svenska museers 

ägo.
13

  

 

Genom upptäckten av långskallar i en stenåldersgrav på 1870-talet framfördes kritik mot 

uppfattningen att samerna var Sveriges urbefolkning. Lundmark kallar det för en omvändning 

av historien, där samerna gick från att uppfattas som ett undanträngt folk till att de istället 

framställdes som intränglingar vilka hade anlänt i Sverige relativt sent.
14

 Detta påstående 

ansåg Lundmark hade en stor betydelse oavsett om den var sann eller inte. En undanträngd 

grupp som snart skulle dö ut ledde till medlidande och förmyndarpolitik samtidigt som en 

grupp vilken uppfattades som framträngande behandlades helt annorlunda.
15

Det blev nu 

viktigt att hålla samerna kvar uppe i fjället och inte låta de sprida sig mer söder ut. 

Uppfattningen att samerna hade ett rasdrag vilket gjorde att de var starka renskötare men i 

övrigt svaga och mindervärdig formades. Samerna skulle hållas på avstånd och skyddas från 

civilisationen.
16

 

Lapp ska vara lapp politiken 
Denna politiska hållning som beskrivs ovan för fick namnet lapp-ska-vara-lapp. Det förekom 

en idealisering av vissa egenskaper hos fjällsamerna, dock passade inte skogssamerna in i 

denna bild. Antingen ansågs det att skogssamerna borde återvända till nomadlivet eller lämna 

                                                 
12

Ibid sid.141ff 
13

Ibid sid.145ff 
14

Ibid sid.148f 
15

Ibid sid.151 
16

Ibid sid.152 
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över sina renar till de ”riktiga” samerna.
17

 Detta utvecklas ytterligare i Christian Catomeris 

bok Det ohyggliga arvet- Sverige och främlingen genom tiderna. Catomeris är journalist och 

har skrivit flera böcker om invandring och etniska relationer. I Det ohyggliga arvet är syftet 

att påvisa de synsätt vilka präglat svenskarnas möten med de som uppfattas som ”främlingar”. 

Han utgår från fyra synsätt på främlingen vilka han anser är genomgående när främlingen 

beskrivis i olika tider. De fyra olika kategorierna är den kroppsligt avvikande, den hotfulle, 

den underlägsne och den lockande främlingen.
18

 Catomeris beskriver till exempel hur 

diskussionen kring samernas säregenhet under kyrkans styre behandlade deras seder och 

religion, under vetenskapens intåg inträffade det en förändring och fokusen hamnade nu 

istället på samernas annorlunda kroppar.
19

 

 

När det inträffade en nedvärdering av de bofasta samerna fick, enligt Catomeris, synen på 

fjällsamerna en uppgång. Fjällsamerna framställdes nu istället som synonymer med hälsa och 

friskhet och deras kultur kopplades samman med ursprunglighet och frihet. Samen blev mot 

sekelskiftet en nationalsymbol där samen och renen var två oskiljbara fenomen. Det var också 

fjällturismen som blev STF:s huvudnummer och samerna blev ofta objekt för den sydsvenska 

turismen.
20

 Catomeris beskriver även hur det under 1800-talet växte fram en 

förevisningsverksamhet där samerna och deras renar visades upp runt om i världen på 

cirkusar, nöjesfält och i zoologiska trädgårdar. Dessa typer av verksamheter utfördes inte 

sällan med ett ”äkthetsintyg” vilka vetenskapsmännen stod för.
21

Skansen tas upp som ett 

exempel i Sverige där det 1890 inrättades ett lappläger, vilket gav besökarna möjligheten att 

betrakta en livslevande samefamilj. Detta bidrog till fastställandet av den renskötande samen 

som den enda samen.
22

  

 

Huruvida samerna skulle få bo i hus diskuterades intensivt i samband med lapp-ska-vara-lapp 

politiken. Det hävdades bland annat att en fara med byggandet av hus skulle vara att 

kvinnorna stannade hemma istället för att medfölja renarna på vandringar. Kvinnorna skulle 

sedan locka både männen och barnen att förslöas. Den allmänna uppfattningen var att 

samerna var som barn och inte förmögna att fatta egna beslut eller inse konsekvenserna av sitt 

                                                 
17

Ibid sid.155 
18

Catomeris (2004) sid.18-24 
19

Ibid sid.198 
20

Ibid sid.208, 215 
21

Ibid sid.200 
22

Ibid sid.200f 
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handlande.
23

Denna uppfattning delades av många men inte alla, att samerna bara var ämnade 

för en typ av näring ansågs det inte finnas någon vetenskaplig grund för. Även utvecklandet 

av nomadskolan, vilket beskrivs nedan, ansågs inte vara människovänlig. Resultatet blev dock 

att renskötande nomad samer inte skulle bo i hus.
24

Först 1940 diskuterades möjligheten för 

samer att kombinera jordbruk och renskötsel, även rätten till bostäder debatterades. 

Förhandlingarna plägades dock fortfarande av rasistiska åsikter, bland annat att samerna inte 

lämpade sig som bönder.
25

  

 

Även skolan och inackorderingshem ansågs vara ett stort problem som gjorde att samerna 

blev för bekväma med det moderna livet och inte ville återvända till nomadlivet.
 26

 Det ansågs 

också vara ett slöseri med pengar att ge samerna en skolgång de inte behövde. Lösningen blev 

att skolgången skulle föras uppe i fjället och bedrivas i vandrande skolor. I skogssamernas fall 

fick graden av bofasthet avgöra huruvida barnen skulle gå i nomadskola eller folkskola.
27

 På 

samernas egen hemsida beskrivs det hur samerna inte var tillåtna att tala samiska i den 

svenska skolan, något som levde kvar enda in på 60-talet. På senare tid har det blivit en viktig 

del att återta det samiska språket som en del av den samiska identiteten. Att som same inte 

kunna tala samiska uppfattas i vissa fall som att inneha två halva identiteter, där individen 

delvis står utanför både det svenska och den samiska kulturen.
28

 Livet i nomadskolan var illa, 

på grund av de trånga kåtorna och kalla vädret spreds sjukdomar lättare bland barnen. Många 

föräldrar vägrade att skicka iväg sina barn vilket i vissa fall resulterade i tvångshämtningar. 

1925 påbörjades en förnying av nomadskolan men det dröjde enda tills 1962 innan samernas 

utbildning blev likvärdig den allmänna skolans.
29

 

 

Även om lapp-ska-vara-lapp politikerna ansåg att samerna inte var anpassade för jordbruket 

så visade en undersökning 1923 att två tredjedelar av samerna inte var renskötare, av de som 

räknades som renskötare förenade även en del av dem renskötseln med ett annat yrke. Detta 

var problematiskt för lapp-ska-vara-lapp förspråkarna som istället övergick till att diskutera 

vilka som ansågs vara ”riktiga” samer. Lundmark beskriver det nya förhållningsättet med att 

det innan hade ”varit nödvändigt att vara lapp för att vara renskötare, nu blev det nödvändigt 

                                                 
23

Lundmark, Lennart (2008) sid.162 
24

Ibid sid.165ff 
25

Ibid sid.182ff  
26

Ibid sid.152ff,  
27

Ibid sid.167ff, 190ff 
28

Kråik Jannok, Anneli Språket en viktig pusselbit för samisk 

identitet http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=4391 hämtad den 19 maj 2014 
29

Lundmark, Lennart (2008)  sid.167ff, 190ff 

http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=4391
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att vara renskötare för att vara lapp”.
30

 Det existerade nu två definitioner på vem som var 

same, den ena baserades på ras och härstamning, den andra grundades på näringsform. 1928 

fick den näringsbaserade definitionen störst utrymme och den nya renbeteslagen tog ifrån 

icke-renskötande eller icke-nomadiserade samer de rättigheter, inom till exempel jakt och 

fiske, som de haft innan.
31

 

Samerna och svenska turistföreningen 
Synen på samer under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var ofta förenade med den 

framväxande moderniteten samt utvecklandet av turistverksamheten. Den växande turismen 

beskrivs av Svenbjörn Kilanders, docent i historia, i hans bok En nationalrikedom av 

hälsoskatter. Kilander lyfter fram kopplingen som gjordes under slutet av 1800-talet mellan 

ohälsa och modernitet, det ansågs till exempel att den expansiva utvecklingen bidrog till ökad 

stress och nervositet bland befolkningen. För att bota denna sjukdom, som benämndes 

neurasteni, rekommenderades frisk luft och motion. Framförallt ansågs fjällets luft och natur 

inneha en helande verkan.
32

  

 

Detta reflekterades även i uppfattningen av samerna, vilket skildras ibland annat Catomeris 

bok. De blev symboler för det som var orört av modernitet och industrialism. I samerna och 

fjället fanns det ursprungliga och fria, allt det som inte fanns representerat i det moderna 

samhället.
33

 Kilander lyfter även fram turismen som en form av medborgarfostran, där 

invånarna skulle lära känna sitt land.
34

 Detta var sammanlänkat med skapandet av ett folk i 

Sverige, vilket även beskrivs i boken För Sápmi i tiden. Nordiska museets och Skansens 

årsbok för 2008 behandlar föreställningar om samer och hur det samiska kulturarvet har 

representerats vid olika tillfällen, både från ett historiskt perspektiv och från ett mer nutida. 

 

Lars Jönses är arkivarie vid Dalarnas museum och beskriver i sin artikel, samerna i den 

kulturella konstruktionen av territoriet, hur samernas framträdande plats på Nordiska museet 

hängde samman med deras roll inom ett större samhälleligt fenomen. Museerna och kulturen 

spelade enligt Jönses en signifikant roll under 1800- och 1900-talen i och med skapandet av 

det svenska territoriet. Återigen kan tonen angående utställningarna på Nordiska museet ses 

som en form av medborgarfostran. Kulturarvet blev en viktig del inom den framväxande 

                                                 
30

Ibid sid.208 
31

Ibid sid.210f 
32

Kilander, Svenbjörn (2008), En nationalrikedom av hälsoskatter sid.36ff 
33

Catomeris (2004) sid.215 
34

Kilander (2008) sid.51 
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nationalismen och hjälpte till med att fastställa den föreställda gemenskapen om vad som var 

svenskt.
35

 I de mer glesbyggda nordliga delarna var det svårt att skapa en stark kulturell 

koppling. Det var i detta sammanband Jönses menar att samerna fick en mer framträdande 

roll. På grund av sitt rörliga levnadsätt fungerade samerna som ”territorietäckare”, även detta 

resulterade i att den renskötande samen växte fram som stereotyp. Som beskrivet ovan av 

Lundmark och Catomeris uppstod industrisamhället som en hotbild mot samernas levnadssätt. 

Svaret blev flera olika satsningar bland annat STF vilken hade till syfte att undervisa om det 

svenska landskapet. Samerna fick ett symboliskt värde och betraktades som förebilder både 

inom nationalbygget och för fjällvandrarna.
36

 

Bilden av samen idag 
Den sista delen i forskningsläget har koppling till samernas situation idag. I sin avhandling 

Managing Laponia beskriver Carina Green den konflikt som uppstod mellan samer och icke-

samer angående hur Laponia skulle skötas på främsta sätt samt vem som skulle ha 

huvudasvaret över världsarvet. Att samerna inte tillåtits att få större inflytande eller till och 

med huvudansvaret över Laponia ansågs kunna härledas till ett kolonialt förflutet. Återigen 

ansåg samerna att de hade blivit åsidosatta och möttes av förmyndarmetalitet. Landområdet 

Laponia inkluderades 1996 i UNESCO:s världsarvslista och är både ett natur-och kulturarv.
37

  

 

Green visar på att samerna marginaliserades på främst två olika sätt, både för att de ansågs 

vara för olika/annorlunda (too differernt) och därför inte tillräckligt kvalificerade för att förstå 

hur processen kring omskötandet av ett världsarv fungerade. Den andra åsikten var att 

samerna var för lika (too similar) den övriga befolkningen och därför inte hade något behov 

för att inneha speciella rättigheter eller större inflytande över Laponia processen. Genom att 

hänvisa till ett kolonialt förflutet accentuerade samerna sin säregenhet. Detta var dock, som 

Green framhåller, inte helt oproblematiskt då det fanns en risk för att hamna i den 

stereotypiska grupperingen benämnt som ”de andra”.
38

 För att bli hörda och inte förbi sedda 

anser Green att samerna använde sig av de dominerande strukturerna i samhället. Till exempel 

använde sig samerna av den etablerade bilden av urinvånarnas koppling till naturen för att 

rättfärdiga deras inflytande eller huvudansvar över Laponia.
39

 Det finns följaktligen både för- 

och nackdelar för samerna att lyfta fram sin säregenhet. Fördelen var att samerna i processen 
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med Laponia kunde kräva ett större ansvar och nackdelen var att de riskerade att bli 

marginaliserade av stereotypa bilder samt uppfattningar. Green sammanfattar samernas 

hållning med orden ”they (samerna) wished to be understood as, not an Other actor… but 

rather as another actor”
40

 

 

Att bli ”frusna i tiden” var ett orosmoment som framfördes av samerna i samband med 

världsarvsnomineringen. Det beskrevs bland annat i normineringen att samernas rennäring var 

en praktik som ”dates back to an early stage inhuman economic and social development”. 

Bilden av samen som en anti-modern och naturälskande nomad var inget samerna ville 

förstärka. Föreställningen att rennäringen inte har utvecklats ansågs också gravt överdriven.
41

 

Just samernas moderna rennäring ansågs vara ett problem i kombinationen med 

naturbevarandet, men Green beskriver även hur det vid tillfällen mer var bilden av samen som 

modern renskötare som ansågs vara problematisk. Detta skildras bland annat i motståndet 

angående samernas användande av mobiltelefoner, vilket hävdades vara ett hot mot miljön 

men som snarare kan ses som ett hot mot den föreställda bilden av samen.
42

  

 

Green menar även att globaliseringen har resulterat i en ny trend där den moderna människan 

ska ”finna sig själv” och återupptäcka sina rötter. Att identifiera sig själv sker genom 

definitionen av andra, det är lättare att urskilja vad vi inte är än att urskilja vad vi är. 

Framförallt är det de karaktärsdrag som till exempel traditionalism, hög moral och ekologiskt 

medvetande, vilka associeras med urinvånare som anses vara förlorade i en mer globalvärld.
43

 

Detta är en syn som kan härledas långt tillbaka i tiden och framkommer även vid slutet av 

1800-talet samt i början av 1900-talet i samband med den växande industrialiseringen. Green 

beskriver som avslutning hur berättelserna och uppfattningen om kolonialiseringen tog form 

bland samerna. Det kollektiva minnet av kolonialiseringen gav, enligt Green, mening till de 

nuvarande relationerna som fanns mellan samer och ”staten”. Anledningen till varför ett 

minne berättas speglar vår tids förhållanden och det kollektiva minnet påverkas av samhället i 

stort. Detta behöver inte betyda att minnet är falskt då det ger giltighet till nutida processer. 

Det kollektiva minnet skapar även en samhörighet i till exempel det samiska samhället.
44
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En annan del i det kollektiva minnet är inte bara det som väljs att bli ihåg kommet utan även 

det som väljs att bli kollektivt förglömt. Samerna eller andra minoriteters problem är sällan 

representerade i till exempel media och det existerar även en betydande brist på kunskap om 

deras historia samt nutida liv i skolundervisningen. Detta anser Green kan tolkas som en 

representation av Sveriges kollektiva minne där minoriteter och andra etniska grupper inom 

landet inte finns representerade.
45

  

 

Sammanfattning  
Förhållningsättet mot samerna var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

uppfostrande. Samerna uppfattades som en grupp vilka inte var kapabla att själva bestämma 

över till exempel sin näring. Denna uppfattning återfinns i det Carina Green beskriver som 

samernas kollektiva minne av kolonialiseringen. Samerna ansåg att de i processen om 

Laponia möttes av ett kolonialistiskt förhållningssätt från myndigheternas sida vilket hade en 

historisk förankring.  

 

Den romantiserande bilden av samen som renskötande nomad sammanföll med lapp-ska-vara-

lapp politiken. Denna bild förstärktes av bland annat STF och Skansen som hjälpte till att 

styrka den rasifierade bilden av den renskötande samen som den enda samen. Samen blev ett 

objekt och symbol i byggandet av den svenska nationen. Samen blev ”territorietäckare” och 

fick representera den svenska närvaron i norr. Samtidigt fick de företräda det orörda och fria, 

det som uppfattades vara motsatsen till det stressiga och hektiska livet i staden. Denna bild 

återfinns även i Greens avhandling där retoriken kring samerna som ett naturfolk inte 

förändrats något nämnvärt. Det beskrivs dock också att denna stereotypa bild kunde användas 

till samernas fördel. Genom att hänvisa till och förstärka sin koppling till landet kunde 

samerna ställa krav på delaktighet i bevarande processen eller rentav få huvudansvaret för 

Laponia.  

 

Det existerade alltså två motstridiga bilder kring samerna. De uppfattades ibland som 

medlemmar av det svenska riket och skulle stärka den svenska närvaron i norr. Vid andra 

tillfällen beskrevs de som avskilda från resten av den svenska befolkningen. Samerna blev ”de 

andra” och innehavare av de egenskaper som resten av befolkningen förlorat genom 

utvecklingen av det moderna samhället.  
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Teori  
 

I detta avsnitt förklarar jag tematiskt den teori som ska användas i uppsatsen. Mycket av det 

som används har sin grund i postkolonial teori och jag utgår bland annat från Edward Said, 

professor i litteratur och engelska, och hans bok Orientalism. Saids arbete har visat sig 

betydelsefull för flera verk, bland annat Catomeris och Green. Med utgångspunkt i detta för 

jag fram hur samerna konstruerats som grupp utifrån bland annat de stora berättelserna om 

modernitet och nationalism. Jag förklarar även begreppet stora berättelser och hur det används 

i uppsatsen. Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, beskriver i sin bok 

Etnicitet och Nationalism hur vi och dem konstrueras samt den föreställda gemenskapen som 

är en byggsten i nationalismens framväxt. Även nationalismens sammankoppling med 

industrialismen beskrivs. Föreställningarna kring nationalism och modernitet var de två 

samhällsförändringar som jag anser spelade en stor roll när det kom till framställningen och 

uppfattningen om samer under slutet och början av 1800-1900-talen.  

Stora berättelser 
Begreppet metaberättelser eller stora berättelser lanserades av Jean-François Lyotard 1979.

46
 

Hur stora berättelser skapas beskrivs av Martin Alm, historisk forskare vid Lundsuniversitet, i 

artikeln Historiens ström och berättelsens fåra. Berättelser används för att organisera 

verkligheten samt är grundläggande för hur vi förstår oss själva och vår omgivning. Alm 

hänvisar till den franske filosofen Paul Ricœur och den tyske filosofen och historiedidaktiken 

Jörn Rüsen som båda anser att det således är genom berättelser vi vet vilka vi är, hur vi ska 

uppträda mot andra samt även vilka de andra i vår omgivning är. ”Att minnas vår historia är 

att minnas vilka vi själva är” skriver Alm, dock behöver dessa historier inte vara sanna.
47

 

Centralt för skapandet av berättelserna är historiemedvetande, att vi inte bara vill veta vad 

som har hänt utan även vad det som har hänt betyder, samt kunna sätta in historien i ett 

sammanhang. Historiemedvetande är en kompetens som aktivt utnyttjas för att förstå 

innebörden i berättelsen, ge historien mening och utvärdera den. När en berättelse börjar bryta 

mot våra värderingar, trosuppfattningar eller empirisk fakta så börjar vi utmana berättelsens 

existensberättigande.
48

 Nationalism kan i min mening ses som en officiell stor berättelse som 

har kommit att ifrågasättas i och med bland annat postkolonialismens framväxt. Berättelser 
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från bland annat urinvånare har kommit att omkonstruera den nationella historieskrivningen 

och dess innebörd om vilka som är ”vi” och ”dem”.  

Vi och dem  

Postkolonialism  
Genom postkolonialismen har dessa stora berättelser dekonstruerats och ifrågasatts utifrån 

”ras” eller etnicitet. Historia utgör en avgörande grund för den moderna västerländska 

identiteten. Grundläggande för denna berättelse är idéen om Europas framsteg och utveckling. 

Europa representerar en moraliskt högstående civilisation och distinkterar sig därigenom från 

”de andra” vilka står utanför denna moderniseringsprocess. Det är först i kontakt med 

européerna som ”de andras” historia börjar och vaknar till liv.
49

 

  

Edward Said betonar betydelsen av framförallt det litterära berättandets roll i imperialismens 

framväxt. Post-teorietiker hävdar till exempel att det är genom språket som den materiella 

världen får sin mening och vi skapar vår identitet.
50

  I sin bok Orientalismen analyserar Said 

olika västerländska texter och visar hur orienten konstrueras som ”de andra” genom dessa. 

Orienten har enligt Said bidragit till att skapa och identifiera det som uppfattas som 

västerlandet just genom att agera som dess motsats. Samtidigt som orienten tillskivs 

beskrivningar som bakåtsträvande, irrationell och kvinnlig, uppfattades istället väst som 

progressivt, rationellt och manlig.
51

  

 

Said hänvisar till Michel Foucault som definierar de stora berättelserna som diskurser eller 

kunskapsregimer, vilka styrs av ett specifikt maktspråk. I diskursen är makt och kunskap 

sammanflätade, hur vi uttrycker oss styrs av vilken diskurs som vi verkar inom. Diskursen 

reglerar vilka berättelser som är tillgängliga, vad som får sägs, vem som får berätta och så 

vidare.
52

 Utifrån detta anser Said att orientalismen är en diskurs som reglerar och begränsar 

det fria tänkandet och handlandet kring orienten. Orientalismen som diskurs bidrar även till 

att det medvetet eller undermedvetet skapas bilder vilka sammankopplas med orienten. Den 

kunskap som produceras berörande orienten används sedan för att legitimera Europas 

övermakt. Said framhåller även att förhållandet mellan västerlandet och orienten är ett 

maktförhållande, orienten tvingades iklä sig rollen som orientalisk.
53
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Said skildrar hur den som skriver om orienten måste placera sig själv i förhållande till 

orienten. Medvetet eller undermedvetet utgår författaren från sig själv. Detta representeras 

ibland annat vilket bildspråk, teman och motiv som målas upp. Orienten blir inte bara 

omskriven utan författaren blir även en form av en talesman för orienten till läsaren.
54

 Flera 

liknande texter om orienten skapar en ”sanningsgrund” för hur orienten är.
 
 

 

Ett problem som framkommer ur postkolonialismen är bristen på material där de koloniserade 

själva får föra sin talan. Att synliggöra de som lämnats utför historien kan då leda till en 

annan typ av representation.
55

  Detta kommer inte bli ett problem i och med detta arbete. 

Eftersom postkolonialismen intresserar sig för att synliggöra det som lämnats utanför de stora 

berättelserna är jag intresserad av att se hur dessa stora berättelser har hjälpt till att forma de 

stereotypa bilderna av samen. Said anser att intresset inte ligger i att undersöka huruvida 

texten är sann. Det är istället stilen, den retoriska utformingen, miljön, vilka berättartekniker 

som används samt hur de historiska och sociala omständigheterna ser ut som ska 

granskas.
56

Detta gäller tillstor del denna uppsats.   

Stereotyper  
I boken Etnicitet och nationalism diskuterar Thomas Hylland Eriksen blanda annat 

konstruktionen av vi och dem samt hur stereotypisering kan se ut. För Eriksen är vi och dem 

föreställningen grundläggande för att det överhuvudtaget ska existera ett begrepp som 

etnicitet då det grundrar sig på skillnader mellan grupper. Vi och dem synen blir mer 

framträdande ju mer interaktion de olika grupperna har med varandra, etnicitet och 

gränsdragningarna mellan vi och dem konstitueras följaktligen vid social kontakt.
57

 Skapandet 

av stereotyper är en vanlig reaktion i mötet med ”de andra”. Användandet av stereotyper har 

flera olika orsaker och användningar. För det första ger stereotyperna en känsla av förståelse 

kring hur samhället fungerar och skapar ordning i en annars invecklad värld. Den andra 

användningen är att rättfärdiga ojämlikheter i samhället. Det tredje, och kanske det mest 

framträdande syftet med stereotyper, är att definiera och urskilja den egna gruppen och 

därmed även ange vilka de som inte passar in i gruppen är. Dessa slag av stereotyper 

framhäver ofta den egna gruppens överlägsenhet och den andra gruppens brister.
58

 När dessa 
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föreställningar blir en oskiljaktig del av gruppens karaktär eller kultur och styr dess 

förhållande till andra kan det definieras som en stereotyp. Alla stereotyper behöver dock inte 

spela på negativa karaktärsdrag. Detta återses till exempel i européers bild av ”primitiva folk” 

och att deras levnadssätt uppfattas som mer ursprunglig.
59

  

Nationalism och modernitet  
Vidare diskuterar Eriksen begreppet nationalism i samband med etnicitet, där han utgår från 

Ernest Gellner, professor ibland annat socialantropologi och Benedict Anderson professor i 

internationella studier. Gellner använder ordet nationalism som beteckning på att det existerar 

ett särskilt samband mellan etnicitet och stat. Enligt denna uppfattning är nationalism en 

etnisk ideologi där en grupp anser sig ha rätt att dominera en stat. Gruppens egna 

identitetsmarkörer som till exempel språket används och förstärks genom statens officiella 

symboler samt lagstiftning.
60

 

 

Anderson definierar nationalism snarare som en föreställd politisk gemenskap, då personer 

som anser att de tillhör en specifik stat känner gemenskap med personer som hon/han aldrig 

träffat.
61

 Kraften i nationalismen anser Anderson hämtas ur kombinationen av politisk 

behörighet och känslomässig styrka. Politiken måste sträva efter att använda symboler med 

kopplingar till samhörighet och lojalitet samt övertyga befolkningen om att den representerar 

dem som en kulturell enhet.
62

  

 

Nationalismen som ideologi har en tendens att framställa sig själv som gammal och 

därigenom hänvisa till ett glorifierat förlutet som delats av befolkningens förfäder, dock är 

nationalismen en relativt ny företeelse. Eriksen använder den norska nationalismens framväxt 

som ett exempel men den liknande svenska nationalismen fungerar även att hänvisa till. Både 

den norska och svenska nationalismen ägde rum på slutet av 1800-talet i samband med 

urbanisering och modernationsprocessen. Eriksen beskriver hur medelklassen i städerna reste 

ut i naturen för att finna det som ansågs vara äkta norsk kultur. Traditionell musik, 

folkdräkter, med mera, tog plats som nationalsymboler även för de som själva inte växte upp 

den typen av kultur, framförallt var det bonde kulturen som lyftes fram.
63

 Eriksen betonar 

även språket som en viktig aspekt inom nationalism inte bara som en symbol utan även som 
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ett redskap inom det administrativa omskötandet av nationalstaten. Innebörden av kulturella 

symboler är att skapa gemenskap och en känsla av nationalitet samt att avgränsa den egna 

nationen från en annan.
64

 

 

Industrialisering och modernitet är en viktig del inom nationalismen, Gellner hävdar att det 

var i reaktion till detta som nationalismen som ideologi växte fram. Flera olika människor 

kom att delta i samma ekonomiska process, vilket krävde att många arbetare hade liknande 

färdigheter. Detta krävde en standardisering av kunskaper som Eriksen beskriver som en 

kulturell homogenisering. Inom detta spelade bland annat massutbildning och språk en 

väsentlig roll. Nationalismen motsvarde således behovet av att skapa en sammanhållning i ett 

storskaligt samhällssystem.
65

 

Sammanfattning  
Med utgångspunkt i Martins Alms skildring av stora berättelser anser jag att både 

föreställningarna kring nationalism och modernitet kan ses som ett exempel på detta. 

Nationalismen och moderniteten som beskrivs av Eriksen hänger ihop med varandra. För att 

industrialismen skulle fungera krävdes en liknande kunskapsgrad samt ett gemensamt språk 

som gjorde det lättare att kommunicera. Det skapades en föreställd gemenskap och en 

uppfattning om vad som var svenskt och vad som inte var det. Det skapades ofta en stereotyp 

uppfattning kring vi och dem.  

 

Det är framförallt genom postkolonialismen som dessa stora berättelser har blivit ifrågasatta. 

De som innan inte fått plats inom föreställningen om bland annat nationalism, som till 

exempel dagens minoriteter, lyftes fram och bilden av ett homogent samhälle ifrågasattes. 

Särskilt Said gjorde ett betydelsefullt arbete genom att visa på hur västerlandet konstruerat 

föreställningarna om orienten. Begreppet diskurs är viktigt inom konstruktionen av orienten, 

det är den som reglerar vad som får sägas och inte får sägas.  

Frågeställning  
 

Som framgår av forskningsläget var bilden av samen starkt kopplad till nationalismens och 

industrialismens framväxt. Med hjälp av den ovannämnda teorin berörande berättelser om 
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nationalitet och modernitet samt konstruktionen av ett vi och dem ska jag undersöka hur och 

på vilket sätt samerna beskrivs i SFTs årsskrifter under slutet av sekelskiftet 1900.  

För att undersöka detta ska jag utgå från följande frågeställning samt underfrågor;  

- Vilken roll spelade föreställningarna om nationalism och modernitet när det kommer 

till att konstruera en bild av samerna?  

- Hur återges denna syn på samerna i Svenska turisförningens årsskrift? Underfrågor till 

denna delas in i tre kategorier; 

A) Vilka egenskaper tillskrivs samen? 

B) Vilken roll tillskrivs samen i relation till naturen respektive till samhällsutveckling? 

C) Hur avgränsas gruppen samer i texterna, är det någon skillnad i beskrivningarna kring 

skogs-fjäll-och fiskarsamer?   

Metod, avgränsning och material 

Källmaterial  
Som källmaterial har jag valt STF:s årsskrifter, anledningen till detta är att jag anser att de 

speglar bland annat föreställningarna kring nationalismen och industrialiseringen som 

utvecklades under 1800-och 1900-talen samt de politiska och ibland rasistiska åsikterna som 

existerade berörande samerna. Turismen som utvecklades runt sekelskiftet hade som syfte att 

verka som en medborgarfostran vilket beskrivs av bland annat Kilander. Det är en del i 

byggandet av en nation och bidrog till att skapa föreställningen om en svensk gemenskap. Det 

är i årsskrifterna som turisten kommer i kontakt med en del av Sverige som innan inte i lika 

stor utsträckning ansetts vara en del av landet och det var även här som svensken mötte 

samen. Utifrån detta framkommer sedan en bild av det som uppfattades som det annorlunda 

vilket göra STF:s årsskrifter till ett intressant och viktigt källmaterial.  

 

I STF:s årsskrifter har jag läst de kapitel som berör Norrland från åren 1886-1914, 1915 

påbörjas ett landskapstema som endast berör ett landskap per år, därför drog jag en gräns där. 

Jag ska nu förklara hur jag arbetade med materialet samt hur materialet är utformat. De flesta 

årsskrifter mellan 1886-1914 finns upplagda på nätet i och med ett projekt som kallas för 

Runeberg, vilket har som syfte att skapa fria och tillgängliga utgåvor av klassisk nordisk 

litteratur. På hemsidan http://runeberg.org/stf/
66

 går det att själv välja vilket år som ska läsas. 

Om jag använder år 1892 som exempel kan jag på ett tydligt sätt förklara hur jag bearbetat 
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materialet. På innehållsförteckningen framkommer vilka kapitel som berör Norrland och det 

är dessa som jag har fokuserat på. Då årsskrifterna finns upplagda på nätet går det att 

undersöka materialitet genom sökord, jag valde att fokusera på ordet ”lapp” och kunde 

därigenom koncentera mig på de träffar som uppkom. Åren 1895-1897, 1901, 1906-1907 och 

1911 fanns dock inte publicerade på nätet, dessa fick jag istället läsa i bokform, även här är 

det kapitlen om Norrland som undersökts. Alla utom 1888 och1893 gav ett värdefullt resultat. 

Även 1887, 1889, 1905 och 1914 gav ett relativt tunt material och valdes bort för att undvika 

onödiga upprepningar. Jag valde istället att ta med mer utförliga beskrivningar från övriga 

årsskrifter.  

 

STF:s årsskrifter är en bok som gavs ut varje år. Antalet sidor varierar allt ifrån 100 till 400 

sidor och är ofta tänkta som en guide med nyttiga råd till turister, vart det är bäst att kampa 

och vilka vägar turisten ska färdas på och så vidare. Exempel på detta är årskriften från 1891 

och kapitlet Några småsaker för turister, som träffa på lappar där turisten får tips på hur han 

ska bemöta samerna. Dessa guider har även ibland en vetenskaplig karaktär där författaren 

diskuterar bland annat blommor och stenar på latin. Något som är framträdande för nästan alla 

berättelser är att författarna skildrar människorna, naturen och kulturen på ett ingående sätt, 

detta återses till exempel i kapitlet Turisten och folklifvet från 1900. 

Materialets applicering till undersökningen 
Jag har inte använt någon nämnvärd källkritik mot mitt källmaterial då det inte är en fråga om 

huruvida det som skrivs är sant eller ej utan syftet är att se vilken bild av samen som 

framträder.  Jag försökte finna sammanhang mellan beskrivningarna, om det till exempel är en 

bild som återkommer vid flera tillfällen. Dessa sammanhang kan beskrivas som kategorier där 

jag söker efter material som beskriver samerna på ett specifikt sätt eller i ett specifikt 

sammanhang. Dessa förväntade kategorier baseras på de bilder som framkomit ur 

forskningsläget, även Catomeris fyra kategorier om främlingen har varit en inspirations källa. 

Exempel på de kategorier som jag berör är hur samen beskrivs på ett romantiskt/exotiskt 

kontra ett rasbiologiskt sätt, hur samerna beskrivs i förhållande till civilisationen och 

därigenom även deras förhållande till naturen samt hur renskötande och icke renskötande 

samer beskriv, går det till exempel att uppfatta någon skillnad i förhållningsättet till de båda? I 

dessa kategorier anser jag att samhällsstrukturer som nationalism och modernitet påverkar 

vilken bild av samen som framträder. Utöver dessa kan flera bilder komma att framträda när 

källmaterialet bearbetas.  

http://runeberg.org/stf/1891/0065.html
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Bakgrund 
 

I bakgrunden beskrivs framväxten av nationalism och industrialism under 1800-och 1900-

talet, utifrån detta framkommer även bilden av vad som är svenskt och vad som inte är det.  

 

Ingvar Svanberg, etnolog, och Mattias Tydén som är doktorand i historia anser i sin bok I 

nationalismens bakvatten att det i och med nationalstaternas framväxt under 1800-talet 

skapades enhetssträvanden vilket leder till att både det som var inom och utanför denna enhet 

blev synliggjort. Svanberg och Tydén hänvisar precis som Eriksen till socialantropologen 

Ernest Gellner som anser att nationalismen huvudsakligen var en följd av organiseringen 

kring industrisamhället. Industrisamhällets uppbyggnad fodrar gemensamma referenser och 

ökat sammarbete, nationalstatens kultur skulle fungera sammanbindande.
67

  

 

Björn Horgby och Dag Lindström beskriver i Begreppet kulturarv- något för 

historievetenskapen? Hur det redan under stormaktstiden påbörjades en insamling av svenskt 

kulturarv, vilket användes för att legitimera stormaktsväldet. Under 1800-talet började 

begreppet kulturarv användas med ett framförallt konservativt syfte. Industrialismens 

framväxt och den ökande emigrationen hotade den svenska bondekulturen. Horgby och 

Lindström anser att detta intresse för det svenska kulturarvet var till sin karaktär 

ideologiproducerande. Syftet var bland annat att skapa och stärka en nationell identitet. 

Institutioner som till exempel Nordiska muséet och Skansen bidrog till en exotisering av olika 

kulturer, bland annat samernas.
68

 Det var även vanligt att kommersiellt marknadsföra det som 

ansågs vara annorlunda. På cirkusar eller andra nöjesplatser kunde besökare åskåda de som 

ansågs avvika från det normala.
69

 

 

Vetenskapen lyfts även fram som en rörelse under 1800 talet vilken bidrog till skapandet av 

”främlingen” som något avvikande. Vetenskapen består mångt och mycket kring kategorier, 

gränsdragningar och framlyftande av olikheter mellan till exempel språk och människor. Från 

att tidigare utgått från kulturnivåer, där en person kunde flytta från olika stadier i samhället, 

övergick vetenskapen nu istället till att dela in människor efter raser. Rasbiologin var ett 
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tydligt exempel på detta där individer tillskrevs förbestämda egenskaper beroende på vilken 

ras individen tillhörde.
70

  

 

1885 bildades STF i Uppsala. Initiativtagarna var en grupp geologistudenter samt Hjalmar 

Sjögren docent i mineralogi och geologi och professor Torbern Fegraeus. Förebild blev den 

norska turistföreningen som redan hade grundats 1868. Syftet med föreningen var att 

underlätta turistlivet i Sverige men även sprida kunskap om landet, än idag är till exempel 

föreningens motto ”Känn ditt land”.
71

 En anledning till att grundandet av STF tog fart under 

just denna period var bland annat på grund av järnvägsnätets utbredning. Detta gjorde det 

lättare att röra sig över landet men underlättade även organisationen av resor.
72

 Det var under 

slutet av 1800-talet som de tidigare bildnings- och forskningsresorna till viss del fick lämna 

plats åt de mer enkla nöjesresorna, dock präglades STFs årsskrifter fortfarande tillstor del av 

vetenskapliga artiklar. Det främsta turistmålet under denna tid var fjället. Lena Eskilsson, 

universitetslektor och verksam vid Umeås universitet, menar att intresset för Lappland 

grundades i landområdets naturtillgångar. Rädslan för att dessa skulle hamna under utländska 

profitörer gjorde att det blev nödvändigt att Lappland integrerades som en del i Sverige. De 

ofta negativa skildringarna om Nordsverige ersattes istället av nationalromatiska 

beskrivningar.
73

  

 

Kilander lyfter fram modernitet och dess betydelse för turism med Jämtland som exempel.  

Det var, enligt Kilander, inte Jämtlands materiella tillgångar som kom att integrera Väst 

Jämtland i Sverige utan istället dess immateriella tillgångar, till exempel fjället och tillgången 

på ren luft, som gjorde området till en viktig del i industrisamhället.
74

 I och med jakten på 

råvaror blir landskapen av intresse för nationens ekonomiska framgångar. Det är först i och 

med detta som till exempel Jämtland binds närmare den svenska unionen.
75

 Kilander lyfter 

även fram turismen som en vara. Turismen blir en produkt där själva resan, förflytandet från 

en plats till en annan, är syftet. De nya teknikerna som medföljde den industrialiserade 

världens utveckling bidrog till att denna typ av nöjesresor var möjliga, till exempel gjorde 

anläggandet av en järnväg att det var lättare att ta sig till Jämtland.  Kilander hänvisar till 

bland annat sociologen József Böröcer som menar att en förutsättning för att turism ska 
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uppstå är överskottstid som kan användas till fritid. Detta blir möjligt i och med 

industrialiseringen där inte bara arbetstiden utan även fritiden organiseras och distribueras.
76

 

 

Eskilsson anser att berättelserna i STF till stor del speglar de borgerliga idealen om 

människans kamp mot natur och den moraliska aspekten i detta beskrivs ofta. Uthållighet, 

disciplin och målmedvetenhet var karaktärsdrag som värdesattes.  Det skulle finnas kunskap 

bakom den styrkan det tog att till exempel bestiga berg.
77

 Årsskrifterna speglar även en 

framstegstro och utvecklingsoptimism. Lapplands naturtillgångar bidrar till denna syn vilka 

även ansågs vara grunden till Sveriges utveckling.
78

 Dock fanns det blandat med dessa 

beskrivningar även en vilja och längtan att återvända till det naturliga, ursprungliga och 

primitiva.
79

 Som tidigare beskrivits av Kilander i forskningsläget bidrog 

industrialiseringsprocessen till en känsla av ohälsa i samhället. Det var i naturen som 

individen skulle finna sitt rätta jag.
80

 

Undersökning 
 

Detta avsnitt börjar med en kort inledning som allmänt visar synen på samer och även hur de 

skildras i mötet med turisten. Därefter är undersökningen upplagd efter de underfrågor eller 

kategorier som berörts innan, till exempel hur samen beskrivs på ett romantiskt/exotiskt 

kontra ett rasbiologiskt sätt, årsskrifterna berörs alltså inte kronologiskt i tid utan efter tema.  

 

Samen och fjället har haft en speciell plats i STF:s årsskrifter. År 1891 gavs tips till de turister 

som skulle möta samer, det är en ironisk beskrivning som säger en del om dåtidens 

uppfattning om gruppen. Nedanför återges ett utdrag ur punkterna. För det första ansåg 

författaren att turisten framförallt skulle komma ihåg ”att lapparna inte alls äro något slags 

vildar, utan hyggliga och civiliserade menniskor…”
81

 Författaren fortsatte med att förklara att 

”Ni behöfver alltså inte skänka lapparna tobak för att de skola låta bli att äta upp er – det göra 

de inte i alla fall, såvida ni inte är alldeles för söt och rar, förstås.”
82
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En annan sak som författaren ansåg att turisten skulle tänka på var att inte fråga samen hur 

många renar han har ”Fråga inte hvarenda lapp, som ni träffar, hur många renar han har! Hvad 

har ni med det att göra? …”
83

 att fråga om antalet renar ansågs vara ”som att fråga en person, 

som man träffar för första gången: »hör nu, hur många tusen har herrn egentligen?»”
84

 I den 

siste punkten betonade författaren svårigheterna kring att behandla gruppen som homogen och 

att turisten skulle spendera en viss tid med samerna innan han valde att beskriva deras 

nationallynne. ”Ni skall då möjligen finna, att det är lika svårt eller rent af omöjligt att 

konstruera ihop ett lapskt nationallynne som att finna gemensamma karaktersdrag bland 

svenskarna eller bland andra folk. »Men de stora auktoriteterna då! Jag följer dem.» Mycket 

bra, men äfven de stora auktoriteterna kunna möjligen misstaga sig i en så svår fråga.”
85

 

Hur samen beskrivs på ett romantiskt/exotiskt kontra ett rasbiologiskt 
sätt.  
1800-talet var en tid av nationalromantiska beskrivningar av samen men även av landskapet. 

Lappland beskrevs inneha en ” majestätisk karaktär” samt att ”här bar naturen något mindre 

storartadt, men mera drömmande öfver sig…”
86

 Att det var i fjället som den moderna 

människan skulle finna ro och vila framkom också ur olika beskrivningar, ur en reseberättelse 

från 1896 går det att läsa att ” Här (Lappland) finns åtminstone något, som du sätter värde på, 

och som du behöfver. Här finns ro och hvila för sjuka, överspända nerver. Ja – här finns också 

någonting annat- någonting obeskrifligt, - vildmarkens trolska, mäktiga romantik, som icke 

kan beskrifvas, men som kan kännas desto djupare..”
87

Det var dock framförallt de patriotiska 

beskrivningarna som tog plats; ”Och detta land, som nu ligger för våra fötter, det är vårt eget 

land, samma land som sköljes af Öresundets vågor, samma land där slåttern nu går fram öfver 

gröna ängar och alla de där hemma gå i sina dagliga sysslor, vårt eget gamla Sverige.”
88

  

 

Samen som i många fall ansågs vara en oskiljaktig del av naturen beskrevs även i likande 

ordalag. En turist gav denna beskrivning av landet och samen, ”och så föll fjällnattens 

ljusröda dager öfver de höga klippstup, dit dimman icke förmått lyfta sig, och tanken förirrade 

sig bland drömmar om Marsfjället och kaffekokning i soluppgången med mörkhyade lappar 

till sällskap…”
89

 Det var i naturen som samen skulle observeras vilket beskrevs i årsskriften 
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från 1890, ” platsen (var) fylld af nästan uteslutande lappar, hvilkas karaktäristiska typer och 

dräkter kommo till sin fulla rätt i den storslagna, fjällomkransade landskapstaflan.”
90

 Det var 

inte ovanligt att samen lyftes fram som Sveriges egna indianer. En same som skulle agera 

bärare åt en turist beskrevs på detta sätt; ”… (han var) ››rustad‹‹ i sina mörkröda, åtsittande 

skinnbyxor och den prydliga skjortan och med det stripiga glänsande håret hängande ned på 

axlarne, från topp till tå en indian, en smidig, senig, pittoreskt indian, intressant att skåda och 

förtroendeingifvande med kärfva, rättframma samtalston.”
91

 En annan same beskrevs på 

följande sätt när renpesten diskuterades, här går det även att urskilja uppfattningen att 

samerna var ett utdöende folk. ”Redan under båtfärden till Kvikkjokk hörde vi den gamle 

lappen Erik Grufvisar, där han satt skrumpen och brun som en indian i bakstammen på båten, 

i sorgsen ton skildra dess (renpestens) härjningar. Det var nästan som hörde man en gammal 

sagamor sia sin stams undergång.”
92

 

Det går även att urskilja hur de rasbiologiska lärorna fick plats i beskrivningarna. Det 

existerar ingen tydlig linje mellan de rasbiologiska och de romantiska beskrivningarna och i 

vissa reseberättelser blandades de båda synsätten. I de rasbiologiska beskrivningarna var det 

framförallt samernas utseende som skildrades. I en reseberättelse från 1890 var det följande 

bild som blev synlig; ”Lappens kropp är i allmänhet väl proportionerad, ehuru benen äro 

något korta i förhållande till bålen; han synes ock mindre än han i själfva verket är, hvilket väl 

torde bero på den framåtlutande gången och den klacklösa fotbeklädnaden. Den brungrå 

ansiktsfärgen är väl en följd såväl af växlingen mellan den heta rökuppfylda kåtan och den 

skarpa luften utanför som och af lappens idiosynkrasi för vatten.”
93

 I samma årsskrift gavs 

även denna beskrivning, ” En liten gubbe om 70 år stod vid spiseln och rökte ur en bleckpipa. 

De starkt utstående kindknotorna, det långa, stripiga håret, den breda munnen och de små, 

hopknipna, sura ögonen med neddragna, rynkade ögonbryn förrådde den verklige lappen, som 

äfven gaf sig tillkänna genom sin hjulbenthet och sin nyfikenhet på våra kontar.” 
94

 

Skillnaderna mellan svenskar och skogsamer beskrevs också, detta återkom även under den 

sista rubriken, men det som beskrevs nu var framförallt skillnader ibland annat mentaliteten. 

Författaren skrev att samerna ”äro (de) ofta lätta och lifliga och brtydligt mindre didgraciösa 

än de svenska nybyggarne, men sakna på samma gång ej så sällan deras allvar och kraft. På 
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lättja och okunnighet om tidensvärde kunna de tyvärr många gånger framvisa duktiga prof, 

och äfven brännvinet har åtskilliga hängifna dyrkare”
95

 

Att samerna var mörka var ett karaktärsdrag som regelbundet betonades. Följande beskrivning 

av en bärare ges i årsskriften från 1904; ”Hans svartmuskigt bleka, knotiga och kraftiga 

mongolansikte glöder därvid af en helig harm, och från hans mustaschprydda, mer om själf-

känsla än om renlighet skvallrande mun komma orden på bred, hård jämtska…”
96

 

Framträdande för beskrivningar berörande mörk och ljust var skildringen om samerna i 

Ljungris, ”… dessa högvuxna, ljuslätta gestalter se nästan rent germanska ut och måtte 

representera stammens aristikrati.”
97

. Längre fram beskrev författaren tre andra samer, ”de tre 

›› getarna‹‹ äro småväxta, mörka, ytterst mongoliska typer- tillhöra tydligen icke 

Ljungrisaristikratin.”
98

 

 

Till karaktären beskrevs samen som snål, ” Lappens gästfrihet är omtalad, men hans snålhet 

torde vara lika stor…”
99

men även som pålitlig och trofast. En bärare beskrevs på detta sätt ” 

Det låg hos honom något förtroendefullt och sympatiskt, och lofvade han att göra något, 

kunde man vara viss om att han skulle göra det ordentligt.”
100

 Samen framställdes också som 

fredlig och vänlig.
101

 Att samen var som ett barn var även en återkommande bild och de 

beskrevs bland annat som ”fjällets bortglömda barn…”
102

. I årsskriften från 1896 gavs 

följande beskrivning av samen, ”Guitarrerna klinga uppe på backen vid kyrkan, där två 

predikanter samlat hela skaran omkring sig. Den lilla frun med det älskliga, vackra ansiktet 

ledde sången och naturbarnen omkring stämde in med friska röster. Lappens sinne är lättrördt 

som fjällsjöns vatten. Så mycket större är också ansvaret för den, som sätter detta sinne i 

rörelse i ena eller andra riktningen.”
103

 Även 1908 återgavs en liknande bild; ” Ödemarkernas 

barn tala kanske ännu en stund där borta på sitt egendomliga språk om de främmande 

gästerna, och kanske blifva vi ett minne i deras lif, lika oförstådda som de äro för oss. Ty föga 

                                                 
95

 STF:s årsskrifter 1901 sid.63ff 
96

 STF:s årsskrifter 1904 sid 271f 
97

 STF:s årsskrifter 1906 sid.250f 
98

 STF:s årsskrifter 1906 sid.257 
99

 STF:s årsskrifter 1890 sid.38 
100

 STF:s årsskrifter 1898 sid.187ff 
101

 STF:s årsskrifter 1899 sid.275f 
102

 STF:s årsskrifter 1902 sid.34f 
103

 STF:s årsskrifter 1896 sid.203 



25 

 

veta vi om och förstå dessa stora barn, som lefva sitt lif på Lapplands ödevidder i dess korta, 

ljusa, vidunderligt fagra; somrar och dess långa vintrars mörka natt.”
104

  

Beskrivningen ovan visar även på uppfattningen att samerna var något fjärran och avlägset, ” 

Det är en ny och främmande värld vi kommit till, med nya människor af en egendomlig och 

ovan typ.”
105

 skrevs det i en årsskrift och en annan författare verkade vara av samma 

mening; ” Det lif, som här lefves, och de förhållanden, som här råda, äro så allt igenom 

originella och för det öfriga Sverige främmande, att Lappland nästan är som en värld för 

sig.”
106

 I en annan sågs samen nästan som en sagofigur, ” Med sitt hvita yfviga hår, stripiga 

skägg och kisande vattenblå ögon, gör han, där han i sin rödkantade topplufva i det svaga 

eldskenet från spisen ljudlöst tassar ut och in, intryck af något mystiskt skogsväsen från »de 

underjordiska», en tomte på någon öde fäbodvall.”
107

 

Vid vissa tillfällen var även det annorlunda hotfullt, att samerna inte gick att lita på 

framförallt i situationer berörande alkohol framkom ur årsskriften från 1900, ”Kuttingen låses 

lämpligen med bokstafslås – för den svaga och syndiga människonaturens skull, hälst hos 

lappame, måste det hållas låst; att spriten är denaturerad lär icke utgöra något effektivt 

skydd.”
108

 Även 1913 framkom en hotfull beskrivning; ”De voro inte sympatiska, dessa 

Abiskolappar, hvarken i sitt yttre eller i sitt sätt. Rynkiga gamla ansikten med ett inbitet listigt 

uttryck, leende, rörliga drag och lismande röster. Man känner, att bakom dessa låga pannor 

finns en tankevärld, helt annan än vår. De tränga sig på en med sina varor, bjuda och prata, 

pladdra under tiden långa rader med hvarandra på lapska under listiga skratt. Man hade den 

känslan, att de betraktade oss svenskar som dumma offer, lätta men väl värda att lura.”
109

 

Att samerna inte pratade svenska verkade även störa turisterna ”Ack! Denna lapska, som man 

inte skall förstå! Utan att veta det kan man bli kallad för både bof och rackare och allt möjligt 

vackert.”
110

. Det var även ett tillfälle för förlöjligande av samer som inte kunde prata korrekt 

svenska. Exempel på detta gavs i årsskriften från 1909 där ett kapitel benämnt ”Några 

exempel på omedveten lapsk humor” beskrev hur samer genom språkbrister gjorde bort sig i 

olika sammanhang. Precis som blanda annat judar ansåg författaren att samen hade en tendens 
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att byta ut konsonanterna b och d till p och t. Detta återfanns på flera ställen i årsskrifterna där 

samerna citeras, men just i detta kapitel refereras ett citat angående en bröllopsfest där en 

same hade ätit för mycket och därför blivit dålig.” Tillfrågad om han var illamående, jakade 

han men förklarade på samma gång muntert, att »tet är ingen sjukdom, som är så pra som tå 

man äter litet för mycket, ty man plir snart pätter och pätter»”
111

 Detta återgavs även 1898 då 

en författare beskrev en samisk bärares språkkunskaper på följande sätt; Han uttryckte  

sig dåligt på svenska och hade stor svårighet att uttala två konsonanter i följd…»Ska’ vi lutta 

(flytta) i dag?» och »vägen går i en stor rok» (krok), voro också tvenne af Ammas uttryck.”
112

 

 

Det framfördes dock även kritik mot de romanistiska beskrivningarna om ett avlägset folk 

som var olika andra svenskar. I årsskriften från 1886 beskrev författaren ”hur man ej betrakta 

dem (samen) såsom något slags djupt under oss stående halfmenniskor!... lef med dem, och 

Ni skall snart finna, att lappen i afseende på intelligens och goda naturliga egenskaper är 

svensken jemnbördig!”
113

 och liknande synpunkter återkommer med jämna mellanrum i 

årsskrifterna.  

 

Sammanfattningsvis går det att se hur romantiken och rasbiologin skapade olika bilder av 

samen. De romantiska beskrivningarna frambringade en bild av samen som en medfödd del 

av naturen. Det var i naturen som samen skulle beskådas och de beskrevs även som Sveriges 

egna indianer. Rasbiologin fokuserade istället på hur samen kroppsligt avvek från resten av 

befolkningen. Att utmåla samerna som avskilda och annorlunda än den övriga befolkningen 

skapade även bilden av samerna som mystiska och exotiska. Det ovanliga kunde dock även 

uppfattas som hotfullt, framförallt att samerna inte pratade svenska verkade vara ett 

störningsmoment.  

Hur samerna beskrivs i förhållande till civilisationen samt naturen 
 

Det rådde en stark uppfattning att samerna skulle dö ut när de kom i kontakt med 

civilisationen, detta var även sammankopplat med kulturstadier och rasbiologiska åsikter 

angående svaga och starka människor. Beskrivningen av en bärare var, som många andra 

skildringar, melankolisk; ”I dennes egendomligt sympatiska väsen förnam jag något af det 

tungsinne, som säges utmärka individer af utdöende raser.” författaren fortsatte med; 
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”Vid dessa tankar känner jag själf starkt hurusom ett gåtfullt vemod, en fläkt af förgängelse 

och död, sväfvar öfver dessa nejder. Där nere vid fjällens fötter ha yfvigt 

blomstrande granskogar en gång stått. De stå där väl ännu, men de flesta tynande, döende. 

Hvarför måste de dö?...”
114

  

 

1894 gavs denna beskrivning; ”… icke utan en fläkt af vemod tänker man på den kommande 

tid, när kulturen här gjort sitt intåg med stenkolsrök och ånghvisslor och de hvita björkarna 

kastas i gapet på slukande maskiner. Då har af det där stillsamma lappbarnet, som nu 

halfvaket drömmer så fagert under sommarnattens sol, blifvit en man och för visso en nyttig 

man, men enslighetens vackra ro och det ljusa, drömmande draget har för alltid utplånats från 

anletet…”
115

 En annan författare kommenterade ”För den som älskar det ursprungliga, är det 

egendomligt vedmodsfullt att följa spåren af det lapska elementet i denna takt, där den 

ohjälpligt är dömdt att inom kort försvinna… Det lapska låter sig upptagas och förintas af det 

svenska utan bitterhet, utan kamp. Dock kännes nog vemodet och saknaden. Särskilt de gamla 

låta så ofta ana, att hjärtat är kvar i det, som är dömt att försvinna. Den gamle lappen, särskildt 

fattiglappen, han blir ofta så fruktansvärdt ensam, lekamligen och andligen, som svensken 

icke kan bli, han som bor bland sitt folk. ›› Bort dör din hjord, bort dö dina fränder››, hvad det 

är bokstafligen sant här.”
116

Vid andra tillfällen beskrevs det nästintill som om samen redan 

var utdöd ”… Gamle Pala står ännu kvar på stenen däruppe vid forsen, ett stycke 

personifierad forntid i denna kvarblifna, orörda vrå från en förgången värld, då lappen jagade 

vildren och älg, som betade af rönnar och hägg.”
117

 

 

Anledningen till att samerna skulle dö ut var, som omnämnts innan, civilisationen. En dansk 

stationsförvaltare ansåg att skolan var problemet; ”Dette forunderlige Folk, der mere og 

mere omspændes af Civilisationen og mere og mere kommer i Berøring med denne, lever dog 

sit eget Liv i godt Samfund med sine øvrige bofaste Landsmænd, om de ikke af 

misforstaaet Humanitet ødelægger Lappen. Der findes nemlig blandt andet i Jämtland Skoler 

for unge Lapper, hvor de kaserneres, lære att læse og skrive m. m., men ogsaa faa Smag paa at 

leve i Hus og sove i opredte Senge. Dette giver let Ulyst til atter at drage ud i »kåtan» og bo 

der med Jorden til Madrats og Himlen til Loft…”
118

 Åsikten att skolan förslappade samerna 
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delades av flera; ” Därtill kommer, att många lappbarn under sitt tvååriga uppehåll i de 

förträffliga internatskolorna bli så pass förvekligade och afvänjda från sina faders lif, att de 

icke vidare duga stort till i fjällen…”
119

 En annan författare ansåg att; ”Lapparnas benägenhet 

att af bekvämlighet försumma renskötseln och bli bofasta borde kraftigt motarbetas, ty 

den betyder i grunden för dem ett steg nedåt, som alls icke uppväges af stänken från en för 

dem främmande civilisation. Ty ingen civilisation höjer ett folk, om den icke utvecklar deras 

arbetsförmåga och produktiva intelligens.”
120

Att svenskarna hade en” kristlig samhällsmoral” 

att omhänderta samerna diskuterades också ” Nittonde århundradets filantropi har sagt 

allvarsamma ord åt svenska folket om försummade skyldigheter mot de arma lapparna. Och 

icke skall det förnekas, att vi ha stora skyldigheter mot dem, framför allt därför, att vi äro de 

starka och de svaga…”
121

 

Att samen behövdes uppe i norr framkom även;” Så länge lapparna förblifva nomader, så 

länge skola också lapska seder, lapskt språk och lapskt tänkesätt, kort sagdt den lapska 

nationaliteten lefva kvar i vårt land och detta icke blott som ett etnografiskt kuriosum, utan 

också som en ekonomisk faktor af icke ringa betydelse. Måtte då den dagen ännu vara långt 

aflägsen, då lapparna skattat åt förgängelsen! Vi ha sannerligen icke råd att afvara dem.”
122

 

Samma författare fortsatte med; ”Vi ha därför allt skäl att vara glada, så länge dessa våra 

lappar vilja fortsätta sitt nomadiserande lif och draga nytta af den renlaf och de fjällbeten, 

som ingen annan än renen kan lefva på.”
123

 

Det fanns de som dock inte ansåg att samen skulle dö ut utan snarare övergå till att bli bönder. 

En författare menade att det bröt mot den naturliga utvecklingen att tvinga samer att fortsätta 

som renskötare.
124

 En annan författare ansåg att jorden var för bra för att endast brukas av 

renskötare och avslutade med ”… äfven här ser man sålunda ett exempel på att den svagare 

måste vika för den starke. Lyckligt är det då, om den svage kan öfverge sitt otidsenliga 

näringsfång och bli en kollega eller konkurrent till den starke… Alla skogslappar söder om 

Piteälfven kunna nu sägas vara bönder.”
125
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Fjället var även en plats för turisten att undkomma civilisationen och komma i kontakt med 

det ursprungliga; ”Våra högciviliserade pretentioner på skrupulös renlighet slappas och 

försvinna och vi märka icke ens, att våra fingrar redan börjat mörkna och att våra välborstade 

kläder blifvit garnerade med renhår. Omärkligt, men också oemotståndligt sänker sig 

naturlifvet ned öfver oss och tager oss fangna. Civilisationen med sin blanka fernissa dunstar 

bort och vi skrufvas tillbaka några decennier, några släktled till enklare förhållanden, enklare 

vanor, enkla, obestämda känslor. Världen med dess larm är långt, långt borta, dess 

brådskande äflan, dess sorger och fröjder ha försvunnit.”
126

  

Sammantaget speglar årsskrifterna uppfattningen att samerna skulle dö ut då de kom i kontakt 

med civilisationen. Denna oundvikliga händelse beskrevs ofta i vemodiga ordalag då 

författaren tänkte tillbaka på det som skulle gå förlorat, framförallt att det inte fanns någon 

annan än fjällsamerna som kunde bruka områdena i norr. Det var framförallt skolan som 

ansågs som den största anledningen till samernas undergång, de blev helt enkelt förslappade 

av att spendera tid i civilisationen. Det var dock inte alla som delade denna åsikt och såg det 

istället som en naturlig process att samerna övergick till att bli bönder.  

Hur renskötande och icke renskötande samer beskrivs. 
Det var framförallt skogs-och fiskarsamerna som led störst risk att dö ut då civilisationen 

bredde ut sig. Detta ledde till en uppfattning om att fjällsamerna var de äkta samerna. Bland 

annat gavs denna beskrivning angående en fiskarsame; ”En och annan fiskarlapp visar sig 

också i sin sorgliga skepnad af öfvergångstyp från nomad till fast. En degenererad typ, hvilket 

märks mest när man har i minnet de käcka, seniga, färgglads renlapparna: den rasen hör icke 

till de utdöende…Renlappen är här uppe herretypen…En lapp med renar och utan brännvin är 

en prydnad för sin stam och sitt land. Men fiskarlappen är hans fullständiga motsats…”
127

 En 

annan författare beskrev hur det innan rådde en uppfattning att skogssamen var de som stod 

högst ”Numera går mången till den motsatta ytterligheten och finner knappt något godt hos 

skogslapparne… fjäll-lappen (anses) vara den typiska representanten för samefolket.”
128

 Det 

rådde även en uppfattning att skogsamerna borde överlämna sina renar till fjällsamerna; 

”Skogsrensfrågan blir till slut den, att man alldeles afskaffar alla skogslappar i dessa trakter 

och förelägga dem att antingen draga till fjälls med sina renar och bli fjällappar eller också 

lämna sina renar i fjällapparnes vård.”
129

 Samens relation till renen beskrevs av en författare 
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år 1912. Den bilden som målades upp ansåg att renen och samen hör ihop. Det går bland 

annat att läsa hur ” Renen är lappens både ekonomiska och moraliska stöd.” författaren 

fortsatte med att ”nu hade emellertid åter den riktiga lappkulturen börjat göra sitt intåg i dessa 

fjäll, som så länge legat öde.”
130

 Genom att observera fjällsamerna och deras arbete med renar 

ansåg författaren från 1910 att ”— då har man förvisso fått ett starkt intryck af fjällfolkets 

vilda och hårda lif. Men just för fjällvidderna är detta folk lämpadt.”
131

 

 

Samtidigt som fjällsamerna oftast beskrevs som starka och slittåliga, till exempel i årsskriften 

från 1910 
132

, skildrades skogs-och fiskarsamerna snarare i nedstämda ordalag ”Den till armod 

gränsande fattigdomen, lifvets tunga släp i en den kargaste och hårdaste natur, detta i förening 

med isoleringen från andra människor kastar öfver fiskarlappens hela väsen en slöja af 

djup melankoli. Någon yttring af glädtighet märker man därför sällan…”
133

 

 

Skogssamerna ansågs snarare vara mer lika den svenska befolkningen än fjällsamerna. ”lifvet 

inom stugans fyra väggar börjar så småningom afspegla sig äfven på skogslapparnes ansikten, 

särskildt hos kvinnorna. Fjällapparnesa väder och vind härjade hy och angripna ögon träffar 

man icke vidare hos skogslapparne, utan de se särdeles ljushyade ut och skilja sig föga från 

svenskarne, hvad ansiktsfärgen angår.” Även här framkom rasbiologiska åsikter då författaren 

ville framhålla att även om skogsamerna var lika svenskar finns det saker som skiljde dem åt. 

”Breda ansikten träffar man ofta också hos de rena svenskarne häruppe, hvarför äfven det 

kännetecknet blir något osäkert. Säkrare märken äro då den platta nacken och framför allt den 

mindre kroppshöjden, hvilken är ganska genomgående hos skogslapparne.”
134

 

 

Bilden som framträdde i jämnförandet mellan fjäll-skogs-och fiskesamer var att fjällsamerna 

uppfattades som mer ursprungliga och autentiska och det var i fjället som samerna hörde 

hemma. Fjällsamerna ansågs vara starka samtidigt som de samer som hade blivit bofasta föll 

ner i fattigdom, det fördes bland annat fram att dessa samer borde återvända till fjället eller 

överge sina renar till de nomadiserade samerna. Renen lyftes fram som ett fenomen 

sammankopplat med samen och det var renskötandet som samen var ämnad att göra. 
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Skogssamerna och fjällsamerna skildes åt i årsskrifterna genom att författaren beskrev hur 

skogssamerna hade mer gemensamt med svenskarna än med fjällsamerna.  

Avslutande diskussion   
Utifrån Martins Alms beskrivning av stora berättelser går det att dra paralleller till 

stereotyper. Både berättelser och stereotyper anses användas för att skapa ordning i vår värld 

men även för att definiera vilka vi är samt vilka vi inte är. Användingen av stereotyper i 

konstruktionen av stora berättelser är vanligt då de ofta är förenklade förklaringar av 

komplicerade event. Eriksen anser att stereotyper har olika användnings områden, bland annat 

att urskilja och definiera den egna gruppen samt betona den egna gruppens överhet. Edward 

Said anser till exempel att stereotypa beskrivningar om orienten samt västerlandet har bidragit 

till definitionen och skapandet av en västerländsk kultur där ”vi” beskrivs i positiva termer 

samtidigt som ”dem” skildras i negativa motsatta termer.  

 

De allt igenom negativa skildringarna om samerna är relativt få, dock återses den stereotyp 

som Eriksen anser används för att rättfärdiga ojämnheter i samhället. Detta återfinns i bland 

annat föreställningen att samerna kommer dö ut, det uppfattades i vissa fall som oundvikligt 

då samerna till karaktären var mindre utvecklingskraftiga än svenskarna. När den moderna 

civilisationen sprider sig kommer samerna inte ha något val än att överge sin kultur och bli 

bönder. Detta ansågs dock av många som omöjligt då de hade rasegenskaper som talade emot 

att de kunde bli bönder, vilket beskrivs av till exempel Lundmark. I STF:s årsskrift, bland 

annat från 1901, går det att urskilja hur författaren beskrev skogssamerna mer som svenskar 

än som fjällsamer. Detta kan ses som ett försök till att tillgodo se det faktum att flera samer 

hade övergått till jordbruk och i vissa fall inte alls längre ägnade sig åt renskötsel. Slutsatsen 

blir att dessa var mer rasmässigt lika svenskar än vad de var renskötandesamer, dock var de 

även tillräckligt olika för att inte ses som ”riktiga” svenskar.  

 

Både nationalism och modernitet är sammanlänkade och mycket av det som diskuteras kan 

falla under båda kategorierna. Ur föreställningarna om modernitet och nationalism är det flera 

olika och ibland motstridiga bilder som framkommer. Den stora berättelsen om modernitet 

berör inte bara historier om framgång och utveckling utan även en föreställning om det 

moderna livet som stressigt och ohälsosamt. Det råder två föreställningar som strider mot 

varandra, den ena fokuserar på en framtidstro och utvecklingsoptimism som bland annat 

Eskilsson beskriver. Den andra skildrar en vilja att återgå till det naturliga och ursprungliga. 
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Att samen var något avskilt från civilisationen var en av de främsta uppfattningarna som 

medföljde föreställningarna om modernitet. 

 

Green och Kilander visar på att det var och är hos de andra som individen ska finna sig själv. 

Att samen besatt egenskaper som inte längre gick att finna hos den moderna människan 

framhölls både i forskningsläget men även i källmaterialet där samerna ofta beskrevs som 

Sveriges egna indianer, detta framkom ur citatet från 1886 där bäraren beskrevs som ”från 

topp till tå en indian, en smidig, senig, pittoreskt indian, intressant att skåda och 

förtroendeingifvande”. Det var även i samband med naturen som samen skulle skådas. En 

författare beskrev, 1890, att samen ”kommo till sin fulla rätt i den storslagna, fjällomkransade 

landskapstaflan.” 

 

Det var framförallt ur detta som samen lyfts fram som ett naturfenomen, nära sammankopplat 

med fjället. Det var speciellt fjällsamen som ansågs inneha dessa egenskaper vilket ledde 

vidare till att fjällsamen blev den som ansågs vara den riktiga samen. STF:s och skansens 

verksamhet bidrog även till att förstärka denna bild. Framlyftandet av fjällsamerna hade även 

praktiska anledningar, enligt Lars Jönses fugerade samerna tack vare sin rörliga livsstil som 

territorietäckare. Genom detta kunde sedan den svenska närvaron i norr stärkas. Lundmark 

lyfter även fram att de skogssamer som delvis ägnade sig åt renskötsel ofta hamnade i konflikt 

med nybyggarna, vilket kan vara en av anledningarna till att det ansågs att skogsamerna skulle 

överlämna sina renar till fjällsamerna. Detta återsågs bland annat i årsskriften från 1901 där 

författarens ansåg att skogssamerna antingen borde bli nomader igen eller lämna över sina 

renar till fjällsamerna. Att samerna hade rasegenskaper som gjorde att de var starka som 

renskötare men i annat fall svaga framförs av Lundmark men framkom även i årsskrifterna. 

Fjällsamerna beskrevs som starka och tåliga samtidigt som, framförallt fiskarsamerna, 

drabbades av fattigdom och armod då de övergav den nomadiserade och renskötande 

livsstilen.  

 

Anledningen till att myndigheterna bestämmande över samerna och deras näringar anser 

Lundmark framförallt hade sin grund i uppfattningen att samerna själva inte var kapabla att 

styra över sitt levandsätt. I STF:s årsskrifter beskrivs även samen som ett stort barn, ibland 

drömmande som år 1902; ”fjällets bortglömda barn…” och iblanda med hänvisning till att 

samerna inte var kapabla att själva fatta sina egna beslut som 1896; ” Lappens sinne är 

lättrördt som fjällsjöns vatten. Så mycket större är också ansvaret för den, som sätter detta 
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sinne i rörelse i ena eller andra riktningen.”. Det som Green beskriver som samernas 

kollektiva minne visar även på att samerna själva ansåg att denna typ av förhållningsätt är 

verksam än idag. I processen kring världsarvet Laponia blev samerna åsidosatta och möttes 

bland annat av uppfattningen att samerna inte var kvalificerade att bruka ett världsarv. Att 

fjällsamerna uppfattades som mer äkta och ursprungliga än de övriga samerna har även 

påverkat samernas sammanhållning idag då diskussioner angående vem som är same och vem 

som inte är same har orsakat en inre splittring.  

 

Även föreställningarna om nationalism skapade motstridiga bilder om samen. Samen var i 

vissa fall en del av Sverige, till exempel anser Jönses att samerna roll på Nordiska muséet var 

en del i skapandet av det svenska territoriet. Återigen var det framförallt fjällsamerna som fick 

representera Lappland. Intresset för det svenska kulturarvet anser Lindström och Horgby hade 

en ideologiproducerande karaktär vars syfte var att stärka den nationella känslan. Som 

beskrivits innan skapas den egna identitet oftast i motsats till vad som uppfattas som ”de 

andra”. Detta kan förklara intresset som existerade runt sekelskiftet kring det annorlunda. 

Både Lindström, Horgby och Catomeris beskriver hur marknadsförandet av det avvikande 

eller exotiska var vanligt vid denna tid.  

 

Just bilden av samerna som avlägsna, avskilda eller annorlunda från den övriga befolkningen 

var vanlig trots att de i vissa fall sågs som en del av Sverige. En författare från årsskriften år 

1900 beskrev livet i Lappland ”som en värld för sig”. Samerna besatt inte bara egenskaper 

som resten av befolkningen förlorat i och med industrialiseringen utan avvek även på andra 

sätt, till exempel skildrades samen ofta som mörkare än svenskarna och de som var ljusare 

ansågs naturligt stå över de mörka. Användningen av begrepp som ”vi svenskar” i förhållande 

till samerna visar på en vi och dem mentaliteten i årsskrifterna. Det beskrevs år 1897 då 

författaren uttryckte att; ”Den gamle lappen, särskildt fattiglappen, han blir ofta så 

fruktansvärdt ensam, lekamligen och andligen, som svensken icke kan bli, han som bor bland 

sitt folk.” 

 

Även språket var en markör som visade på samernas åtskillnad från den övriga befolkningen. 

Som Eriksen betonar är språket en viktig identitetsmarkör när det kommer till skapandet av en 

nation, den förstärks genom landets officiella symboler och lagstiftning. Det är en viktig 

identitetsmarkör som tyder på vart individen hör hemma. Språket var ett maktövertag från 

svenskens sida där de bland annat kunde göra sig lustiga över hur samerna pratade, till 
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exempel ur årsskriften från 1909 då samen säger ”ty man plir snart pätter och pätter” istället 

för blir och bätter. Dock kunde språkbristen även utgöra ett irritations moment för tursiten och 

även ibland uppfattas som hotfullt. Denna beskrivning ges 1913; ” De tränga sig på en med 

sina varor, bjuda och prata, pladdra under tiden långa rader med hvarandra på lapska under 

listiga skratt.” 

 

För samerna själva har även språket fått en signifikant betydelse då det är ett avgörande 

kriterium för vem som benämna sig som same. Även detta visar språkets betydelse för 

samhörighet och identitet. Det är en del av det samiska kulturarvet som det på senare tid har 

blivit viktigt att återta för att ha en hel identitet och för att kunna kalla sig för same utan att bli 

ifrågasatt. Att många av de mer bofasta samerna förlorade sina språkkunskaper då det inte var 

tillåtet att tala samiska i skolan har även skapat splittring kring definitionen av vem en same 

är. 

 

Användandet av stereotyper behöver, som Green framhåller, inte bara vara negativa. Samerna 

kunde i Laponia processen använda de existerande stereotyperna för att hävda sin rätt till 

landet. Dock framhålls det även att de gamla stereotyperna kunde bidra till en diskurs, ett 

begrepp som förklaras av Said, runt samerna. Denna diskurs återfinns i till exempel 

uppfattningen att samerna inte borde använda mobiltelefoner inom världsarvet, då de enligt 

Green gick emot samernas uppfattade roll som ett ursprungligt naturfolk. I denna diskurs av 

samen ingick inte heller skogssamerna eller fiskarsamerna, vilka då inte uppfattades som lika 

autentiska.  

 

Som Said beskriver skapar flera liknande texter om orienten en sanningsgrund, detta kan 

sägas gälla STF:s årsskrifter. I STF var det författaren som styrde vad skulle lyftas fram och 

beskådas samt vad som inte skulle belysas. På samma sätt som orienten blir representerad i 

olika texter blir även samerna representerade i årsskrifterna. Skrifterna och andra 

framställningar av samisk kultur, till exempel det som lyfts fram på skansen, bidrog till att 

skapa en sanningsgrund för hur samerna skulle vara. För att en person ska få räknas som en 

”äkta” same måste han/hon iklä sig rollen som en renskötare. Det existerar även ett 

maktförhållande mellan åskådaren och samen. Samerna själva har inte mycket att bestämma 

över i definitionen kring dem, de blir omtalade och representerade. Maktförhållandet mellan 

samerna och turisterna/författarna ligger till den sist nämndas fördel.  
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Slutsats  
Här nedan återges ett utdrag av de bilder som föreställningarna om modernitet och 

nationalism genererat om samerna. Det är flera och ibland motstridiga bilder som 

framkommer ur forskningsläget och i årsskrifterna, men inom förställningarna om modernitet 

är det framförallt uppfattningen att industrialiseringen gör samhället ohälsosamt och stressigt 

som framkommer. Utifrån detta framfördes bilden av samen som exotisk och innehavare av 

egenskaper som gått förlorade hos den moderna människan.  

 

En annan föreställning var att samerna skulle dö ut då civilisationen spred sig. Uppfattningen 

att samerna var ett dödsdömt folk skapade ett omhändertagande förhållningsätt från 

myndigheternas sida. Detta ledde även till en uppfostrande inställning där det ansågs att 

samerna själva inte kunde fatta beslut angående deras kultur och näring. I Greens avhandling 

återkopplas denna syn då samerna möttes av uppfattningen att de inte hade tillräcklig med 

förståelse kring hur ett omhändertagande av ett världsarv fungerar och därför blev förbisedda 

av myndigheterna. Den föreställda gemenskapen som nationalismen genererar uppkommer 

framförallt ur definitionen av vad som inte är svenskt. Det är i de andra som det går att finna 

sig själv. De andra får i detta arbete representeras av samerna. Som beskrivits innan tillskrivs 

samerna exotiska egenskaper och uppfattas som något avlägset samt annorlunda.  

Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bilden av samerna konstruerats utifrån 

uppfattningen om nationalismen och det moderna samhället. Frågeställningarna samt 

underfrågorna som jag utgick från var;  

- Vilken roll spelade föreställningarna om nationalism och modernitet när det kommer 

till att konstruera en bild av samerna?  

- Hur återges denna syn på samerna i Svenska turisförningens årsskrift?  

A) Vilka egenskaper tillskrivs samen? 

B) Vilken roll tillskrivs samen i relation till naturen respektive till 

samhällsutveckling? 

C) Hur avgränsas gruppen samer i texterna, är det någon skillnad i beskrivningarna 

kring skogs-fjäll-och fiskarsamer?   

 

Som källmaterial användes STF:s årsskrifter från 1886 till 1915, dock valdes 1888, 1893,1895 
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1887, 1889, 1905 och 1914 bort på grund av att de inte gav något resultat, gav ett för tunt 

material eller för att undvika onödiga upprepningar. För att bearbeta materialet skapade jag tre 

kategorier, dessa formuleras ovan som underfrågor i frågeställningen. Som inspiration till 

dessa låg forskningsläget och de bilder som framkom där, även Catomeris och hans kategorier 

om de fyra främlingarna var en inspirationskälla.  

 

För att undersöka hur bilden av samen konstrueras utifrån föreställningarna om modernitet 

och nationalism användes teorier angående stora berättelser, vad nationalism och modernitet 

innebär samt hur bilden av de andra konstrueras. Genom de stora berättelserna skapas till 

exempel en föreställd nationell gemenskap, denna syn har dock kommit att kritiseras i och 

med postkolonialismen där minoriteter har fått större plats i gemenskapen.  

 

Efter att ha genomfört undersökningen går det att sammanfatta synen på samer utifrån 

modernitet med att samerna fick representera det som var orört och ursprungligt i en allt mer 

industrialiserad värld. De existerade även en uppfattning att samerna skulle dö ut då 

civilisationen spred sig, detta skildrades ofta i melankoliska ordalag. Utifrån nationalismen 

sågs samen både som en del av Sverige och användes bland annat för att skapa en närvaro i 

norr men de uppfattats också som ”de andra”, inom vilka befolkningen kunde se vad som var 

svenskt och vad som inte var det. Även inom den samiska grupperingen förs en diskussion 

kring vilka som är äkta samer och inte. Det är framförallt de nomadiserande fjällsamerna som 

STF:s författare lyfte fram som de ursprungliga och autentiska samerna.  

 

De bilder som framkom ur STF:s årsskrifter och de som Green lyfte fram i sin avhandling 

visar på att dessa synsätt lever kvar än idag. Samerna ses fortfarande som ett exotiskt 

naturfolk, dock har dagens samhälle och samerna kulturella utveckling börjat störa denna 

konstruerade diskurs. Green diskuterar även det globala fenomenet där den moderna 

människan ska finna sig själv i ursprungsbefolkningar. Detta kan direkt kopplas till den 

uppfattningen som existerade runt sekelskiftet 1900. Det framhålls dock även att dessa 

stereotypa uppfattningar kan användas till samernas fördel, genom att hänvisa till deras 

sammankoppling med landet kunde de hävda sin rätt till omskötandet av världskulturarvet 

Laponia.  
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