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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är indelad i tre delar. I den första har jag redogjort för samernas 

historia, kultur, politik och språk. Jag har sedan redovisat intervjuer med sju samer 

som alla på något sätt är aktiva inom samisk politik. I den tredje delen för jag en 

diskussion där jag försöker svara på den frågeställning och det syfte jag angivit. 

Den första delen i uppsatsen ska ses som en bakgrund som intervjuer och resultat 

tar avstamp i.  

 

Syfte var att ta reda på huruvida det samiska språket har en inverkan på det poli-

tiska arbetet och i så fall på vilket sätt. Det jag har funnit är att det visst påverkar, 

på flera olika sätt.  
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Inledning 

I studier av språkhistoria och språksociologi har minoritetsspråkens ställning in-

tresserat mig i flera olika aspekter. Det är intressant att se hur samhällets syn på 

minoritetsspråk påverkar språkets ställning inte minst hos de minoritetsspråks-

talande grupperna själva. På samhällsnivå såväl som på individnivå. 

 

Problemställning  

Samiska består av flera olika varieteter där skillnaderna i de olika varieteterna är 

så stora att de som talar olika samiska dialekter/språk inte förstår varandra och 

därmed inte kan kommunicera sinsemellan på samiska. Problemställningen i den 

här uppsatsen är att se om det politiska arbetet påverkas av att samiskan inte är ett 

gemensamt språk?  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa huruvida det samiska språket har en inverkan 

på det politiska arbetet i sametinget och i så fall på vilket sätt det inverkar.  

 

Frågeställningar 

Finns det prestige och konkurrens mellan de olika språken/dialekterna?  

Påverkar det viljan och intresset att arbeta med samiska rättigheter när det blir allt 

färre som talar samiska? Påverkas det politiska arbetet av att samiskan består av 

olika varieteter? Påverkas sammanhållningen och gruppkonstellationerna av de 

olika språken och kan de olika ”språkgrupperna” bli viktigare än ”åsikts-

grupperna”?  

 

Metod och material 

Som bakgrund i uppsatsen har jag, genom litteraturstudier, presenterat olika fakta 

såsom språkets historia, språkets geografiska utbredning, språkpolitik, språkbytes-

processer m m. Jag har därefter intervjuat åtta personer med anknytning till Same-

tinget för att försöka få svar på det jag har presenterat under Problemställningar.  

De intervjuade har jag fått kontakt med via Sametingets hemsida. Det har varit 

svårt att få personer som velat delta i undersökning. Att jag inte har någon egen 
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koppling till samer och den samiska politiken har ytterligare försvårat att få kon-

takt.  

Intervjuerna är gjorda via mailkontakt. Jag har skickat tre huvudfrågeställ-

ningar med ett antal underfrågor som de intervjuade har besvarat, se bilaga 1. 

Slutligen kommer jag i mitt resultat att sammanfatta intervjuerna och koppla 

det till de fakta jag har presenterat i uppsatsen och då knyta ihop det hela.  

 

Då några av de intervjuade begärt att vara anonyma har jag valt att av-

identifiera och givit dem fiktiva namn förutom Stefan Mikaelsson som uttryck-

ligen givit sitt samtycke och som jag även utvecklat mina frågor med. De inter-

vjuade personerna är alla politiskt aktiva och har därmed koppling till Sametinget. 

Jag har kontaktat dem via mail där de svarat på frågor. Två av de intervjuade har 

jag även talat med i telefon för att förtydliga och fördjupa svaren på vissa av frå-

gorna.  

Det material jag använt mig av är litteratur och resultat av intervjuer. 
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Bakgrund 

Forskningsbakgrund 

I den här delen kommer jag att göra en del research om olika delar i den samiska 

kulturen vilka på olika sätt haft inverkan och betydelse för det samiska språket.  

Geografi 

Det samiska området i Norden kallas av samerna själva 

Sapmi, Sameland. Sapmis gränser följer inte de vanliga na-

tionsgränserna. Sapmi sträcker sig över fyra nationer: Ryss-

land, Finland, Sverige och Norge. Enligt Carlsson (2006 s 

30) var detta, för samerna själva, deras landområde, men 

något egentligt land med nationsgränser har de aldrig haft. 

En liknande situation har kurderna som anser att Kurdistan 

är deras landområde. En stor och viktig skillnad är att sa-

merna aldrig tagit till vapen och stridit.  

Samerna är ett ursprungsfolk, vilket enligt Carlsson (2006 s 31) innebär att de 

levt i området innan nuvarande nationsgränser kom till. 

Samernas har inte själva någon nedskriven historia vilket enligt Pettersson 

(2008 s 198) gör att mycket av den historia som finns är gissningar och resultat av 

olika typer av forskning. När man studerar samernas historia oavsett om det gäller 

geografiska gränser, språk, kultur osv har jag märkt att man ofta finner olika teori-

er. 

 

Samisk språkhistoria 

Exakt hur länge det samiska språket har funnits är enligt Svonni (2008 s 24) svårt 

att veta. Språkforskare och arkeologer har fått uppdatera sina teorier till följd av 

nya fynd och upptäckter. Det man nu kan säga är att samiskan har kopplingar från 

mycket långt tillbaka i tiden. Man har kunnat härleda vissa ord så långt som 6000 

år tillbaka genom att studera ordstammar och då sett kopplingar österut.  

Samiskan är ett finsk-ugriskt språk som bl a är besläktat med finska och estnis-

ka, s k östersjöfinska. För ca 4000 år sedan skedde en uppdelning i ursamiska och 

urfinska till följd av uppblandning av andra folkgrupper där den urfinska folk-
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gruppen blandade sig med germanska grupper och blev mer bofasta, medan det 

som kom att bli den ursamiska gruppen inte var bofasta.  

Svonni (2008 s 35) menar att det är svårt att säga exakt hur samerna har flyttat 

runt och huruvida de har haft kontakt med varandra i de olika områdena, nya 

språkforskningsrön ändrar tidigare uppfattningar. Det man kan konstatera är att 

det finns olika samiska språk/dialekter och att de finns i olika områden. Viss 

språkforskning menar att man kan visa att det redan för 1000 år sedan fanns obe-

roende kontakter mellan samiska grupper och andra skandinaver både i syd- och 

nordsamiskt område.  

 

Samiskan – ett eller flera språk? 

I vissa källor talar man om de olika samiska språken som just språk, medan man i 

andra talar om dialekter. Ytterligare en variant är att man delar in samiskan i en 

handfull språk och inom dem anger ett antal dialekter. Vad detta beror på kan man 

bara spekulera i. Gertrud Pettersson resonerar i boken ”Svenska språket under 

sjuhundra år” (2008 s 201) om just detta och gör en jämförelse mellan danska och 

svenska i förhållande till skillnaden mellan pitemål och skånska där likheterna 

mellan skånska och danska är betydligt större än mellan skånska och pitemål. Hon 

skriver: 

Om något ska klassas som språk eller dialekt är i stället baserat på samhälleliga förhållanden, 

i första hand politiska. Svenskan och danskan har status av språk därför att de inom de geo-

grafiska områden som kallas Sverige respektive Danmark förekommer i en standardiserad, 

normerad form inte bara i tal utan också i skrift, medan skånskan och pitemål aldrig har ut-

satts för någon sådan normering och inte heller har något utvecklat skriftspråk. 

 

Språksociologi 

1999 blev samiskan enligt Einarsson (2008 s 31) ett officiellt minoritetsspråk i 

Sverige. Men vägen dit har varit lång, krokig och svår. 

Samiskan som minoritetsspråk har haft en underordnad roll och fått liten upp-

märksamhet skriver Einarsson (2008 s 67). I samiskan har samerna dock fått viss 

hjälp genom lagstiftning för att bevara möjligheten att leva vidare som etnisk 

grupp. Detta har t ex gällt rennäring, fiske m m. Det är först under senare delen av 

1900-talet som synen på minoritetsgrupperna har förändrats. En förklaring till 

detta är en mer positiv inställning till mångfald som även visat sig i invandrings-
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politiken. Minoritetsgruppernas rättigheter har ökat då man vill att de ska kunnat 

utveckla sin kultur och sitt språk. Problemet är, att under tiden innan detta ändrade 

synsätt, var det många som slutade tala samiska.  

Nya anvisningar om hemspråksundervisning m m har enligt Einarsson (2008 s 

68) visat sig vara svåra att genomföra av praktiska och ekonomiska skäl, resurser 

saknas. Då man förlorat delar av sin näring i samband med att man förlorat mark 

har många blivit arbetslösa, vilket i sin tur lett till att många flyttat till storstäderna 

där det inte funnits möjlighet att få hemspråksundervisning samt att incitamentet 

för att lära sig språket minskat.  

Om majoritetsspråkets utövare har liten förståelse för minoritetsspråken och 

dess kultur leder det ofta till förakt, vilket i sin tur leder till självförakt, i det här 

fallet hos samerna. Einarsson (2008 s 69) menar att detta ytterligare är en faktor 

som påverkar viljan till att värna sitt minoritetsspråk. 

Det finns ytterligar ett antal faktorer som har påverkat det samiska språket ne-

gativt. Einarsson (2008 s 67) menar att inflyttning av andra till samiska områden 

till följd av att nya näringar etablerar sig i samiska områden minskar i förläng-

ningen efterfrågan på de typiska samiska produkterna och ökar ytterligare arbets-

lösheten och utflyttning bland samerna. Att andra etablerar sig i de samiska områ-

dena ökar blandäktenskapen vilket minskar möjligheten att på ett naturligt sätt lära 

sig samiska i hemmet. Om ett språk inte används inom olika områden och inom 

nya områden hotas språkbevarandet.  

Under första halvan av 1900-talet hade samerna mycket låg status. På 20- och 

30-talet, när rasbiologin blomstrade, var det samiska folket en utsatt grupp som 

fick genomgå experiment av olika slag berättar Carlsson (2006 s 103). Språket 

hade också en låg status. I skolorna var det förbjudet att tala samiska. När denna 

generation sedan växte upp var de angelägna om att deras egna barn skulle bli 

bättre behandlade och mer ”svenska”. Man pratade därför svenska i hemmen. 

Problemet var att det inte var föräldrarnas eget modersmål och därför fanns det 

språkliga brister. När föräldrarna pratade samiska med varandra och med äldre 

släktingar kunde den nya generationen inte förstå. En barriär fanns därmed också 

mellan barnen och deras mor- och farföräldrar. Detta är några av de bakomliggan-

de orsakerna till den språkbytesprocess som samiskan och det samiska folket ge-

nomgått.  
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Under senare delen av 1900-talet har minoritetsspråken fått ny och höjd status. 

Minoritetsspråken har fått hjälp av den ökade invandringen och därmed ökad för-

ståelse och välvilja till andra kulturer, mångfald och språk.   

 

De samiska språken 

Det finns ca 60 000 samer av vilka 15-20 000 bor i Sverige. Av dem är det ca 

9000 som kan tala och förstå samiska, men ännu färre som kan skriva samiska. 

Huruvida de olika samiska språken ska definieras som olika språk, varieteter 

eller dialekter kan skilja beroende på vilken källa man studerar. I de flesta källor 

jag studerat, t ex www.samer.se, en hemsida som Samiskt informationscenter, 

vilket sorterar under Sametinget, menar man att samiskan har tre huvuddialekter; 

östsamiska, centralsamiska och sydsamiska och att det sedan finns nio dialekter, 

eller varieteter, som sorterar under dessa tre. Skillnaderna mellan de olika dialek-

terna är emellanåt stora, som olika språk, vilket gör att samer som talar olika dia-

lekter många gånger inte kan förstå varandra förklarar Rask (2006 s 83). Ju större 

avstånd det är mellan de talade varieteterna desto större svårigheter att förstå var-

andra. 

 

Politik i Sapmi 

Inom Sapmi finns olika organisationer  - politiska, kulturella m fl. Sametinget 

är den politiska organisationen men Sametinget är inte en gemensam organisation 

för de olika nationernas samer utan Sametingen i Sverige, Norge och Finland 

samarbetar. Sametinget är en statlig myndighet som är folkvald och har till uppgift 

att bevara den samiska kulturen. På Sametingets hemsida (2013-04-03) kan man 

läsa att de har olika status i de olika länderna. I Norge, där man har god ekonomi, 

avsätter man 200 miljoner till samisk kultur och verksamhet. Man är där angelä-

gen om att samerna ska kunna bevara sin kultur, sitt språk och sitt samhällsliv. I 

norsk lag finns inskrivet att det samiska ska värnas. I Sverige och Finland finns 

inte detta lika tydligt utan där handlar det mer om att vissa delar i den samiska 

kulturen ska värnas. Den kanske viktigaste delen i det samiska, både kulturellt och 

som näring, är rennäringen. I Sverige och Norge har samerna särskild rätt att driva 

denna näring. I Finland får vem som helst bedriva rennäring.  
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I Sverige är Sametingets plenum högsta beslutande organ för samerna. Det be-

står av 31 ledamöter fördelade på åtta olika partier enligt hemsidan samer.se. När 

Sametingets plenum sammanträder gör man det på olika ställe varje gång.  

För att få rösta i Sametinget måste man vara registrerad i sameröstlängden. Re-

gistreringen sker genom att man ansöker om att få registreras. För att bli upptagen 

och därmed registrerad i röstlängden krävs (citat): 

   Om du har en förälder som är eller har varit upptagen i sameröst-

längden räcker det med att ange förälderns namn. 

 Annars gäller enligt sametingslagen (1 kap. 2 §) två kriterier. Det 

ena är ett subjektivt kriterium, att du själv anser dig vara same. Det andra 

är ett objektivt kriterium som har med det samiska språket att göra. An-

tingen att du själv har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att 

någon av dina föräldrar har eller har haft det, eller att någon av dina mor- 

eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet. Det är 

alltså viktigt att du på något sätt gör sannolikt att den person du hänvisar 

till har kunnat samiska. På vilket sätt du gör det kan variera enligt hemsi-

dan www.samer.se. 

En av de största frågorna som sametinget hanterar är rennäringen. För att be-

driva rennäring måste man vara medlem i en sameby. En sameby är en ekono-

misk- och administrativ förening. Det är de redan befintliga medlemmarna i sa-

mebyn som bestämmer vilka som får bli medlemmar.  
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Resultat 

Sammanställning av intervjuerna 

Samtliga intervjuade (åtta personer) har koppling till Sametinget. De har svarat på 

frågor via mail och två av de intervjuade (Sven och Sara) har sedan kompletterat 

sina svar via telefonintervju. Dessutom har jag gjort en fördjupad intervju med 

Stefan Mikaelsson som sedan 2009 är sametingets ordförande. Mikaelsson har 

varit aktiv inom samepolitik sedan 1986. 

 

Jag har delat in min intervju i tre delar där jag har en huvudfråga med ett antal 

följdfrågor i varje del.  

 

Del 1 - Beskrivning av ditt eller dina språk 

Samtliga intervjuade anger svenska som sitt första språk. Ungefär hälften har 

en eller två föräldrar som kan lite samiska, dock var det inte någon som har för-

äldrar som talar bra samiska, alltså som sitt förstaspråk. De flesta har mor- eller 

farföräldrar som talar mer eller mindre bra samiska. Sara noterade att hon kunde 

lite syd- och umesamiska, hon kunde dock inte alls förstå någon annan dialekt. 

Det samiska språk som oftast nämndes i samband med föräldrars, mor- och farför-

äldrars språk var nordsamiska.  

Stefan Mikaelsson uppger att hans första språk är svenska och att han deltagit 

vid olika samiska språkkurser där han försökt lära sig lulesamiska. Han har lärt sig 

språket men talar dock inte flytande lulesamiska. Till viss del kan han förstå nord-

samiska.  

 

Del 2 – Språket i det politiska arbetet 

Samtliga intervjuade uppger svenska som det språk som används vid möten 

och i andra politiska sammanhang. I de olika partierna som här blivit represente-

rade av de intervjuade, är svenska det språk som används i det politiska arbetet. 

Samtliga intervjuade menade att om det någon gång förekommer att något anförs 

på samiska så tolkas det till svenska. Det samiska språk som oftast förekommer är 

nordsamiska därefter lulesamiska och ibland sydsamiska. All dokumentation förs 

på svenska, de dokument som finns i dagordningen på Sametingets plenum är på 

svenska samt på de samiska dialekterna.  
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Mikaelsson berättar att det för det mesta är svenska som används i det politiska 

arbetet. Man har haft språkkurser i samband med partimöten och då försökt utöva 

dels lulesamiska och dels sydsamiska. Stefan Mikaelsson berättar vidare att det i 

sametingsordningen anges att språken i sametinget är samisk och svenska. Vilken 

samiska som används är avhängigt av vilket område man är på; nordsamiska på 

nordsamiska områden, lulesamiska på lulesamiska områden och sydsamiska på 

sydsamiska områden. Vid plenumförhandlingar används enligt Mikaelsson, ofta 

simultantolkning och då är det på tre olika samiska språk dvs nordsamiska, lule-

samiska och sydsamiska. Mikaelsson upplever inte att det är svårt att enas om 

språk under själva arbetet, det som kan vara svårt är att dokumentera på samiska. 

Det räcker inte med att en person kan skriva protokoll på samiska eftersom det ska 

justeras. Protokollen från sametinget skrivs både på svenska och på samiska berät-

tar Mikaelsson. Protokoll som skrivs inom de olika partierna skrivs enligt Mika-

elsson på svenska.  

 

Del 3 – Språkets inverkan på det politiska arbetet 

I den här delen var det lite differens i svaren. De flesta tyckte att samer som 

inte talade samiska, ”sitt eget språk” som Lennart uttryckte det, ”ses som mindre 

värda av vissa”, medan Erik inte alls såg någon sådan tendens. Lennart, Sven och 

Elisabeth nämnde exemplet att det händer att vissa talar samiska även fast de vet 

att man inte förstår vad som sägs. De flesta ansåg att nordsamiskan var den dialekt 

som många ser som den riktiga samiskan och därmed har lite högre status.  

Om de som talar samma dialekt har lättare att samarbeta och fatta beslut var det 

lite blandade åsikter. Sara, Sven och Kjell menade att det absolut hade inverkan 

med andra att det hade mindre inverkan på arbetet. Erik ansåg att det absolut inte 

hade någon betydelse för det egentliga arbetet. Sara menade, att om det var så att 

det underlättade samarbetet, så hängde det inte i första hand ihop med språket utan 

med släktskap.  

Vissa kopplade också språkets inverkan på samarbetsförmåga, beslutsfattande 

och arbete till själva tolkningen som görs mellan språken. Sara menade att arbetet 

påverkas genom att det måste tolkas för att förstås. I själva tolkningsprocessen 

”läggs extra element in och ord/nyanser kan falla bort”.  

På frågan om det finns konkurrens mellan de olika dialekterna menar flera att 

nordsamiskan har en dominerande ställning. Sara och Sven nämner också att bris-
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ten på, eller de begränsade medel som finns för språkbevarande är en faktor i sig 

som gör att konkurrensen mellan språken finns.  

En av frågorna handlade om huruvida det faktum att allt färre talar samiska 

hade påverkan på viljan att över huvud taget arbeta med samiska frågor. Sara me-

nade att det tvärtom kunde vara en drivkraft att återskapa intresset för samiskan 

och därmed för hela kulturen och att han tyckte sig ha sett tendenser för att unga 

samer idag är intresserade av att lära sig språket. Elisabeth uttryckte sig på följan-

de sätt: ”Så länge den samiska kulturen är förtryckt och sår som språkförlust är 

olösta blir det naturligtvis svårt att arbeta med frågorna. Språket skapar identitet 

till trots mot samhällets bild av vad samer är”. 

Stefan Mikaelsson menar att ett större ingrepp på det politiska arbetet och sam-

arbetet än det faktum att det finns flera språk, är statens ingrepp. Mikaelsson hän-

visar då till de tvångsförflyttningar som svenska staten genomförde i Sverige både 

på betesgränser för renar och på språkgränser, vilket enligt Mikaelsson har slagit 

sönder mycket av de mindra samiska språken och gynnat nordsamiskans utbred-

ning i sápmi. Mikaelsson menar att dessa ingrepp inte var något som samerna valt 

att genomföra utan tvånget från staten var avgörande. När det gäller de samiska 

språkens status säger Mikaelsson att det största språket har högst status men me-

nar vidare att det inte är enbart är det samiska språket som gör en same även om 

språket är väldigt viktigt. Det som också är viktigt för status och identifikation är 

övriga delar i den samiska kulturen. Mikaelsson menar att minoritetsspråkslag-

stiftningen har höjt statusen på alla samiska språk vilket i sin tur lett till att det är 

lättare att gå till beslut. ”Vi återerövrar mer av våra olika samiska språk”, säger 

Stefan Mikaelsson. Att olika språkgrupper inom det politiska arbetet håller ihop 

och fattar beslut är inget som Stefan Mikaelsson ser i det arbetet i sametingets 

plenum.  

Avslutningsvis tar Stefan Mikaelsson upp det faktum att integrationsminister 

Ullenhag har varit särskilt positiv till att besöka sametinget vilket han gläds åt. 

Mikaelsson menar att EU således har tagit sitt ansvar och visat på den betydelse 

som man från regeringens sida lägger på språket för de nationella minoriteterna 

och för det samiska folket.   
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Diskussion 

Det var förvånande att så få, eller ingen, talade flytande samiska med tanke på 

att de är aktiva i en myndighet som ska värna de samiska språken. Detta visar på 

det som litteraturen också har tagit upp, nämligen språkbytesprocessen. Om man 

antar att de intervjuade är i åldersspannet 30-60 så har de sannolikt föräldrar som 

växt upp under den tid då man förde en politik som gick ut på att alla skulle tala 

svenska och att samiskan inte var tillåten i skolan. Många har skrivit om just den-

na tid, t ex romanen ”Mannen som dog som en lax” av Mikael Niemi. Niemi skri-

ver om tornedalsfinskan som också är ett av våra minoritetsspråk. I boken beskri-

ver han om hur man undvek att tala svenska hemma med sina barn i tron om att 

barnen då ska bli ”bättre svenskar”.  

Jag kan tycka att det är lite sorgligt att man i en politisk organisation, som ska 

värna det samiska språket och kulturen, har svenska som huvudspråk. Det är på 

svenska möten sker och på svenska all dokumentation görs och arkiveras. Man 

kan i och för sig se svenskan som ett lingua franca eftersom de olika dialekterna 

skiljer sig så mycket åt att de som talar dem inte förstår varandra. Om man ser det 

på det sättet så känns det inte lika konstigt. Man kan vidare fundera över hur det 

skulle se ut om alla kunde sin samiska dialekt. Skulle det då vara på samma sätt 

med tanke på att alla inte förstår varandra, eller skulle man då kunna enas om en 

samisk dialekt/språk? Enligt en av de intervjuade, Stefan Mikaelsson, kunde han 

se en förändring i inställning både från staten och från samer att åter lära sig de 

samiska språken.  

När man ser på de olika perspektiv som jag har tittat på; historiskt, geografiskt, 

språkligt och politiskt så kan man se att alla delar har det gemensamt att det inte är 

enhetligt. Historian finns inte sedan länge nedtecknad och man har ingen enhetlig 

bild av sin historia, var man egentligen kommer ifrån, vilka grupper som levt med 

vilka osv. Språket är uppdelat och skiljer sig så pass mycket åt att alla samer som 

talar samiska inte förstår varandra. Geografiskt är man utspridd i olika nationer 

med olika stöd från den nation man lever i. Detta skulle kunna vara en bidragande 

orsak till att det politiska arbetet ibland är svårt att bedriva. Stefan Mikaelsson 

pekade också på statens tvångsingrepp på olika områden inom den samiska kultu-

ren.   



 

  

15 

 

När de intervjuade kom in på frågorna som gällde språkets inverkan på det po-

litiska arbetet så blev det plötsligt lite känsligt och jag tycker att man kunde känna 

både lite bitterhet och ilska hos vissa av de intervjuade.  

Sven och Lennart tyckte att vissa såg ner på dem som inte talade samiska, ”sitt 

eget språk” som Lennart uttryckte det, medan andra inte alls såg detta. Att svaren 

blir olika skulle kunna bero på olika saker. Dels kan det bero på huruvida man 

själv tillhör dem som talar och förstår lite samiska. Det kan också bero på att det 

kan vara olika kultur i de olika partierna. I vissa partier kanske man inte tycker att 

det är någon skillnad på dem som kan och dem som inte kan, olika högt i tak helt 

enkelt.  

Lennart menar att vissa talar samiska även om de vet att man inte förstår. Att 

göra så är en form av härskarteknik, ett sätt att ”tala över huvudet” på andra och 

därmed förminska dem. Att tala ett språk som andra närvarande inte förstår gör att 

utanförskapet stärks. Att det dessutom är i ett sammanhang där det handlar om 

just språket som en viktig del ökar klyftan och stärker det jag menar kan ses som 

härskarteknik.  

En faktor som gäller språket och som kan ha betydelse för det politiska arbetet 

är det faktum att sådant som talas på samiska tolkas till svenska samt att allt som 

skrivs översätts till de olika samiska dialekterna.  

När det gäller det talade språket och att det tolkas, skulle innebörden av det 

som sägs kunna förändras i själva tolkningen, precis som en av de intervjuade 

också påpekar. Nyanser, betoningar och röstläge kan falla bort och/eller förändras 

i tolkningsögonblicket. Det talade ordet finns ju inte heller kvar och kan därmed 

inte analyseras.  

De som översätts i skrift kan även det förändras i själva översättningen, men 

det som är skrivet finns ändå kvar och skulle kunna analyseras om. Det är viktigt 

att den som tolkar, både tal och text, är insatt så att det som översätts översätts i 

rätt kontext. När man läser en text tolkar man den ju även i sitt sammanhang, sin 

kontext (Hellspong, 2008). Stefan Mikaelsson expemplifierar ett praktiskt pro-

blem i det här sammanhanget, nämligen att protokollen ska skrivas på både svens-

ka och samiska vilket innebär att minst två personer måste kunna samiska, den 

som skriver och den som ska justera protokollet. Som utomstående reagerar jag på 

att det är ett problem och jag förstår då hur få det är som faktiskt kan ”sitt språk” 
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så pass väl att de kan sammanfatta vad som sagts och skriva ett protokoll på sa-

miska.  

När det gäller det faktum att man talar olika språk och hur det påverkar själva 

samarbetet och beslutsfattandet, ges lite olika svar. Erik menar att det inte spelar 

någon som helst roll, medan de flesta anser att det har mer eller mindre påverkan 

på det egenliga arbetet. Sven nämnde släktskap och vänskap som en starkare fak-

tor. Stefan Mikaelsson var också inne på det att det inte bara är språket som inver-

kar på det politiska arbetet utan även andra delar av den samiska kulturen.  

Det sistnämnda tycker jag är en viktig poäng och något jag reagerat ganska 

kraftigt på när jag har studerat det samiska politiska arbetet. När det gäller att vara 

med i en sameby och därmed kunna bedriva rennäring är det släktskap och kam-

ratskap som styr. Du kan inte bedriva rennäring om du inte är medlem i en same-

by och du kan bara bli invald genom att de som redan är med i en sameby röstar in 

dig. Liknande gäller för att vara med i Sametingets röstlängd, här handlar det ock-

så om släktskap och språkkunskaper.  

För mig är denna typ av medlemskap högst odemokratisk. Det är som gjort för 

svågerpolitik och vuxenmobbning. Att bygga rösträttighet, näringsverksamhet m 

m på släktskap och kamratskap hör inte hemma i svensk demokrati. I flera av de 

källor jag har läst har man uttryckt bitterhet och ilska över den politik som förts 

mot samer framför allt när det gäller språket. Att staten näst intill under en period 

försökt att utrota de samiska språken. Att man då bygger delar av sin organisation 

på att utesluta dem som faktiskt fallit offer för denna politik är ju att slå mot sina 

egna.  

Det positiva jag tycker mig kunna se är att det på flera plan är en mer positiv 

inställning till den samiska kulturen såväl politiskt som hos samerna själva. Viljan 

att lära sig sitt ursprungsspråk är stor hos de unga samerna.  

Syftet med min uppsats var att visa huruvida språket har en inverkan på det po-

litiska arbetet och i så fall på vilket sätt det inverkar. Man måste naturligtvis ta 

hänsyn till att jag endast intervjuat åtta personer vilket ju inte är tillräckligt stort 

antal för att vara ett säkert resultat. Jag menar ändå att jag med denna uppsats till 

viss del har kunnat visa att det gör det. På vilket sätt och hur det påverkar de slut-

liga besluten kan jag inte uttala mig säkert om. Däremot menar jag att jag har 

kunnat visa att det i relativt hög grad påverkar själva samarbetsklimatet och där-

med självklart också det politiska arbetet.  
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Sven, som är aktiv inom Sametinget, uttryckte sig på följande sätt vilket får av-

sluta min uppsats ”Att det enbart är språkkunskaperna som är avgörande för att 

vara med i sametingets röstlängd är fullkomligt förödande för väldigt många sa-

mer. Man får inte vara med i någon sameby, man får inte bedriva renskötsel, man 

äger kanske ingen kolt och lägg där till att man inte är samisktalande. Den grup-

pen är den i särklass största hos det samiska folket. Det är därför jag engagerat 

mig inom samepolitiken!”  
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Bilaga 1.  Underlag för intervjuerna 
 
Beskriv ditt/dina språk 

(Vilket är ditt första språk? Vilket språk talade dina föräldrar med dig? Vilket 

språk använder du mest? Vilket samiskt språk/dialekt talar du? Förstår du andra 

samiska språk/dialekter? Byter du ofta mellan olika språk, i vilka sammanhang?) 

 

Språket i det politiska arbetet 

Vilket/vilka språk talar ni i ditt parti vid möten m m? Talar alla samma språk i 

partiet eller har ni något lingua franca (t ex svenska)? På vilket språk dokumente-

rar ni ert plitiska arbete i partiet? Vilket språk används i Sametinget? Är det svårt 

att enas om ett språk i de olika konstellationerna som du arbetar i?) 

 

Språkets inverkan på det politiska arbetet 

På viket sätt tror du att det faktum att samiskan består av olika varieteter påverkar 

det politiska arbetet? Finns det konkurrens mellan de olika varieteterna? Kan det 

t ex vara så att man enas i ”språkgrupper” istället för i åsiktsgrupper” när man ska 

fatta beslut? Anser du att de olika samiska varieteterna har olika status i det poli-

tiska arbetet och därmed påverkar beslut? Påverkar det viljan att arbeta med sa-

mernas rättigheter över huvud taget när det blir allt färre som talar samiska?) 


