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Abstrakt  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samer och deras religion framställs i fyra utvalda 

filmer producerade på 2000-talet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Under-

sökningen kommer analyseras utifrån semiotisk teori och teorin om representation och stereotyper 

av Stuart Hall. Analysen sker sedan utifrån nämnda teorier tillsammans med Keith Selby och Ron 

Cowdery’s trestegsmodell tematiskt utifrån två nivåer, det explicita och det implicita för att placera 

materialet i en bredare kontext.  

Resultatet visar att i de utvalda filmerna framställs samer som folkgrupp stereotypiskt och som nå-

got exotiskt. Filmerna visar att samer som folkgrupp faller utanför normen genom exempelvis kläd-

sel. Framställningen av samisk religion skildras ytterst lite men när den väl visas är det i form av 

jojk eller animism. Genom analysen visas vissa skillnader mellan explicit och implicit tolkning. 

Slutligen följer en ämnesdidaktisk reflektion gällande hur filmen Sameblod kan användas i religi-

onsundervisningen i gymnasieskolan.  

Nyckelord: Samer, samer i film, minoriteter i film, svenska samer, samisk historia, Keith Selby och 

Ron Cowdery’s trestegsmodell, samisk religion, Stuart Hall, religionsundervisning, Sameblod, Gla-

da hälsningar från Missångerträsk, Klaus, Misa Mi. 

  

 2



Innehållsförteckning 

1. Inledning 6 
2. Syfte och frågeställningar 6 
3. Material 7 
3.1 Sameblod (2017) 7 
3.3 Misa Mi (2003) 8 
3.4 Klaus (2019) 8 
4. Teoretisk ram 9 
4.1 Semiotik 9 
4.2 Teorin om stereotyper och representation 10 
5. Metod 11 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys 11 
5.2 Keith Selby och Ron Cowdery’s tre-stegsmodell 12 
5.3 Metodkritik 13 
5.4 Avgränsningar och urval 13 
5.5 Genomförande 14 
6. Validitet och reliabilitet 14 
7. Tidigare forskning 15 
7.1 Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film 16 
7.2 Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity 16 
7.3 The visible wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film 17 
7.4 ”People in Stockholm are smarter than countryside folks” 19 
– Reproducing urban and  rural imaginaries in film and life 19 
8. Bakgrund 20 
8.1 Samer, ett ursprungsfolk 20 
8.2 Svenska samers historia 20 
8.2.1 Rasbiologiska institutet i Uppsala 22 
8.3 Samisk religion 23 
8.3.1 Nåjd 24 

 3



 

8.3.2 Jojk 24 
8.3.3 Samer tvingas konvertera 25 
8.3.4 Læstadianismen 26 
9. Resultat och analys 27 
9.1  Sameblod (2017) 27 
9.1.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen 27 
9.1.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 28 
9.2 Klaus (2019) 28 
9.2.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen 28 
9.2.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 29 
9.3 Misa Mi (2003) 29 
9.3.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen 29 
9.3.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 30 
9.4 Glada hälsningar från Missångerträsk (2015) 30 
9.4.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen 30 
9.4.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 31 
10. Diskussion 31 
11. Ämnesdidaktisk reflektion 32 
Litteraturförteckning 34 
Tryckta källor 34 
Otryckta källor 36

 4



Förord  

Denna uppsats är ett examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärare vid Halmstad Högskola. 

Jag vill tacka min handledare Heike Peter som har lyssnat, gett konstruktiv kritik och uppmuntrat 

mitt skrivande under arbetets gång. 

Halmstad, februari 2020.  

 

 5



1. Inledning  
Mitt intresse för historia har alltid varit närvarande, dock inte i form av intresse för kungar och hi-

storiska slag utan intresset för historia om människor. Historien hjälper oss att se var vi har varit 

men lär oss också om var vi är på väg. Innan jag valt uppsatsämne såg jag den SVT-sända serien 

Midnattssol, en thrillerserie som utspelar sig i norra Sverige och specifikt i Kiruna. Serien handlar 

om en rad hänsynslösa mord vars tillvägagångssätt liknas vid samiska ritualer. Morden tros vara 

utförda av den samiska befolkningen i Kiruna.  Serien fick en hel del kritik i sin framställning av 1

samer, bland annat hur samerna utsätts för exotifiering, men också hur de människor som benämner 

sig själva som kväner  framställs som våldsamma tjuvjägare med en affektion till alkohol.   2 3

Intresset väcktes i hur människor, specifikt minoriteter framställs genom film. Jag valde då att un-

dersöka hur samer framställs, dels av historiskt intresse och dels för att utveckla mina kunskaper om 

Sveriges ursprungsbefolkning. Jag valde att undersöka framställningen i film då jag anser att film 

utgör en stor del av kulturen i vårt samhälle och därmed formulerar förändringar i vår gemensamma 

värld.  

2. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka framställningen av sa-

mer och samisk religion i filmer producerade på 2000-talet utifrån två teorier. De filmer jag har 

valt att utgå ifrån är Sameblod, Misa Mi, Glada hälsningar från Missångerträsk och Klaus. Avslut-

ningsvis följer en ämnesdidaktisk reflektion. 

 SVT -  Midnattssol (TV-program). Stockholm: Sveriges television. 2016. https://www.svtplay.se/midnatts1 -
sol 

 Kväner är enligt medeltida källor benämningen på ett västfinskt folk av jägare, fiskare och krigare. De ska 2

enligt källorna varit bosatta i Kvänland beläget i Bottniska viktens nordligaste delar. Kvänerna ska enligt 
källorna vara birkarlarnas föregångare och även en benämning på de finländare som bosatt sig i Norge sedan 
1500-talet.  

Kväner. Nationalencyklopedin, 2020. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kväner, (Hämtad 
2020-01-22)

 Peter Öberg. Starka känslor bland samer och kväner om SVT:s Midnattssol. P4 Västerbotten Sveriges Ra3 -
dio. 2016-12-10. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6585479 (Hämtad 2020-
01-14)
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Filmerna kommer analyseras utifrån följande frågor: 

- Hur framställs samer i de utvalda filmerna? 

- Hur skildras samisk religion i de utvalda filmerna? 

3. Material  

I avsnittet för material presenteras en sammanfattande handling av de fyra filmer jag valt att analy-

sera. Detta för att ge en klar bild av filmerna för att underlätta i det senare analysavsnittet.  

3.1 Sameblod (2017) 
Filmen är regisserad av Amanda Kernell och hade premiär i Sverige den 3 mars 2017. Filmen inleds 

i nutid genom att en äldre kvinna tillsammans med sin son och sitt barnbarn är på en begravning i 

norra Sverige. Filmen utspelar sig i nutid och dåtid. I nutid får man följa en äldre kvinna som heter 

Christina. Det är Christina som är på väg till begravningen då hennes samiska syster har gått bort. 

Att vara på den platsen där hon själv har vuxit upp gör att Christina börjar reflektera över sin barn-

dom som same. Vidare får tittaren följa filmens handling i dåtid, Christina heter då Elle-Marja och 

går i en sameskola.  

Genom filmen får tittaren följa Elle-Marjas kamp som samisk flicka att passa in i ett samhälle där 

normen är att vara svensk. Filmen utspelar sig under en tid då rasbiologiska undersökningar an-

vändes i forskningssyfte för att dela in människor i olika rasgrupperingar. När en av dessa under-

sökningar sker på sameskolan bestämmer sig Elle-Marja för att bli svensk och därmed lämna sitt 

samiska ursprung. Hon flyr till Uppsala för att gå i en flickskola och där använder hon sig av sin 

tidigare lärarinnas namn för att lämna sin samiska identitet. Hon saknar pengar till terminsavgiften 

och tvingas återvända till den samiska byn som hon har vuxit upp i. Hon säljer sina renar som hon 

ärvt av sin far till sin familj och får betalt i form av sin fars silverbälte. Därefter förflyttas tittarna 

tillbaka till nutid och därmed också till Christina som försöker försonas med sin egen historia.  
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3.2 Glada hälsningar från Missångerträsk (2015) 
Filmen är en romantisk komedi som är baserad på en bok skriven av Martina Haag år 2011 och se-

dan regisserad av Lisa Siwe. Filmen utspelar sig i nutid och handlar om Nadja som är i 40-årsåldern 

och bor i Stockholm. Filmen tar avstamp i Nadjas starka längtan efter att bilda familj. Hon lever 

ensam och för att få adoptera från Kina måste hon vara gift. Nadja tar då hjälp av sin syster som bor 

i Norrland, för att med hennes hjälp hitta en potentiell man att gifta sig med. Istället för att träffa 

den man hennes syster valt ut träffar Nadja istället Jocke. Jocke är en samisk renskötare och känner 

inte till Nadjas plan att gifta sig för att få adoptera. Trots missförstånd slutar filmen lyckligt med 

Nadja, Jocke och deras dotter.  

3.3 Misa Mi (2003) 
Filmen är en barnfilm i regi av Linus Torell. Filmen utspelar sig i nutid och handlar om 10-åriga 

Misa som har förlorat sin mamma och hennes värld vänds upp och ner. Misa bor i Stockholm men 

filmen utspelar sig i Norrland dit Misa flyr för att slippa spendera sommaren med sin pappa och 

hans nya kvinna i Skåne. Hon spenderar sommaren hos sin excentriska mormor och hennes vardag 

blir helt annorlunda än den i Stockholm. Misa spenderar mycket tid i skogen och träffar den samis-

ke pojken Gustav och de blir vänner. 

Filmens handling kretsar kring en varg som sprider skräck i det lilla samhället, vargen har attackerat 

flera av renskötarnas renar. En dag går Misa vilse i skogen och hon möter vargen som hon blir stå-

ende öga mot öga med. Hon skapar ett speciellt band till vargen då hon känner sin mammas ande i 

djuret. Detta skapar en konflikt då samerna i byn anlitar tjuvjägare för att ta död på djuret som för-

stör för deras rennäring. Jägarna tar död på vargen men Misa upptäcker att vargen lämnat ungar i 

skogen. Misa bestämmer sig då för att rädda vargungarna tillsammans med Gustav. De blir jagade 

av tjuvjägarna och eftersökta av polis men de lyckas till sist rädda vargungarna.  

3.4 Klaus (2019) 
Klaus är en animerad spanskproducerad barnfilm som är skriven och regisserad av Sergio Pablos. 

Filmen är en julfilm och har en alternativ historia om jultomten. Historien har en fiktiv 1800-tals 

inställning och handlar om Jesper som är posthandlare. Jespers familj är förmögen inom postbran-
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schen vilket har lett till att Jesper saknar större ambitioner i livet. Han blir satt i skolan ”Postakade-

min” för att lära sig om postyrket men istället gör han sig till skolans värsta student. Detta leder till 

att hans pappa tvingar att honom driva postkontoret på en liten ö ovanför Arktisk polcirkel, ön heter 

Smeerensburg som till en början framställs vara en oerhört dyster plats. Hans far ger honom ett ul-

timatum, han ska registrera 6000 brev som adresseras till eller från ön, annars kommer hans pappa 

göra honom arvlös.  

När Jesper kommer till Smeerensburg träffar han Klaus som är en ensam man som bor i skogen, i 

sitt hus har Klaus en större mängd handgjorda leksaker som har blivit bortglömda. Tillsammans 

utvecklar Klaus och Jesper en idé, barnen i byn får skicka brev till Klaus och önska sig leksaker. 

Klaus donerar alla sina leksaker till olika hus under nätterna tillsammans med Jesper. Detta bidrar 

till att Jesper lyckas klara sin pappas ultimatum och Smeernensburg blir ett lyckligt samhälle.  

4. Teoretisk ram  

För att tolka de utvalda filmerna har jag valt att använda mig av två teoretiska modeller. Dessa är 

semiotik och teorin om representation och stereotyper av Stuart Hall för att placera materialet i en 

bredare kontext.  

4.1 Semiotik  
I min undersökning kommer semiotik användas som teori för att beskriva framställningen av samer. 

Semiotik är både en teori och ett tolkningsverktyg för att studera tecken. Semiotik definieras som 

”läran om tecken” och används därmed vid analyser av tecken och symboler. Semiotik används inte 

bara för analys av dokument utan också för alla andra former av data genom att dessa kan betraktas 

som texter, då deras egenskaper och kommunikativa funktioner analyseras. I samband med semiotik 

används termer för hur en analys ska genomföras. Det viktigaste är tecknet, det vill säga det som 

står för någonting ”annat”. Tecknet består av den bakomliggande meningen och innebörden av 

tecknets mening grundas i vad som undersöks. Vidare används termerna denotativ mening, konno-

tativ mening, polysemi och kod. Denotativ mening belyser den uppenbara mening som tecken visar, 

vad du kan se och höra. Konnotativ mening återfinns med den denotativa meningen och är den me-

ning som kan förknippas med en viss social kontext, det vill säga vid tolkning av det du upplever 

och det du ser. Polysemi handlar om kvalitet på tecknet vilket alltid kan tolkas på olika sätt beroen-
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de på vad som eftersöks. Till sist utgör kod den generaliserade meningen som tecknet förmedlar i 

teckenuppsättningen. Tillexempel kan trafikskyltar ge en viss typ av kodsystem då dessa visar tec-

ken som har en viss betydelse. 

Alla tecken har en typ av kod vilket utgör gemensamheten för tecknet. Koderna består av olika 

språk- och normsystem som sedan ger tecknet en betydelse för den som tolkar. Semiotik är inriktat 

på att avslöja den dolda mening som finns i texter eller annan form av dokument. Exempelvis ett 

CV, varje CV tolkas på olika sätt beroende på vad läsaren är ute efter. Det gör ett CV polysemiskt 

och genom att ett CV kan ses som flera sammankopplade tecken och att den denotativa meningen 

av dokumentet är de tidigare erfarenheterna.  Filmerna kommer analyseras genom denotativ och 4

konnotativ mening. Detta sker i samband med Selby och Cowdery’s likasinnade tre-stegs modell 

utifrån explicit och implicit innehåll som förklaras i metodavsnittet. 

4.2 Teorin om stereotyper och representation  
När medieinnehåll ska analyseras är människorna som representanter centrala för att ge materialet 

en bredare kontext, genom att materialet konstrueras och/eller vinklas till mottagarna. Vinklingen av 

texten är ramen för tolkningen och hur texten vinklas beror på hur mottagaren ser på världen utifrån 

sin egen sociala och kulturella syn. Stuart Hall menade att stereotypifiering kan beskrivas som att 

de egenskaper en människa besitter reduceras till något accepterat eller något oaccepterat. Stereoty-

per sätter en gräns mellan vad som är normalt och vad som är avvikande och stör därmed vår sym-

boliska och sociala ordning. Hall menar att det finns flera definitioner på stereotyper och hur de 

kännetecknas, bland annat av filmteoretikern Richard Dyer. För att passa in i en föränderlig värld 

måste det finnas flexibilitet, saknas det klassas den istället som obrukbar. Dyer menar att stereoty-

per saknar detta genom att vara karakteristiskt fixerade och oföränderliga. Exempelvis människor 

som inte följer samhällets förändringar, som att vara religiös i ett sekulärt land. Hall förlänger Dyers 

argument och menar att stereotyperna skapar en gräns mellan insiders och outsiders. Därför an-

vänds stereotyper av den dominerade gruppen för att definiera vad som är ”de andra”. Därmed an-

vänds stereotyper i västerländska representationer för att kunna fortsätta stötta och upprätthålla 

ojämlika maktförhållanden. Det skapas ett ”vi och dem” mellan normen och de som faller utanför 

den blir betraktade som annorlunda och exotiska. 

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, 3 uppl., Stockholm: Liber, 2018. s.5064
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Richard Dyer menar också att det skiljer sig emellan stereotyper och att det skulle vara svårt, till 

och med omöjligt att inte inneha dessa. Dyer menar att människan skapar mening utifrån saker vi 

känner till och därmed skapar vi ett klassificeringssystem för att förstå världen. Exempelvis genom 

att hänvisa till enskilda människor eller händelser där stereotypen visar sig, genom klädval eller att 

vara mamma, chef eller pensionär.  Representation av människor utgår ifrån de ord eller bilder vi 5

använder för att beskriva gruppen. Hur representeras då människor som utmärker sig från mäng-

den? Enligt Stuart Hall sätts dessa i motsats till varandra som exempelvis bra/dålig, civiliserad/pri-

mitiv, vacker/ful. Vidare beskriver Hall representation vara en process mellan kulturer, hur denna 

kultur kommunicerar med andra grupper. Det ser därför olika ut för olika kulturer och tid. Språket 

är primärt inom representation, språket är huvudkärnan i kommunikation där språkliga konventio-

ner och delade koder framkommer. Språket är aldrig privat utan måste alltid delas och förstås vilket 

gör det till ett socialt system.  6

5. Metod  
I detta avsnitt kommer uppsatsens tillvägagångssätt presenteras. Vidare presenteras urval och av-

gränsningar samt hur genomförandet av insamlat material har skett. Avsnittet avslutas med att lyfta 

kritik mot den metod och analysmodell som används.   

5.1 Kvalitativ innehållsanalys  
En innehållsanalys är ett paraplybegrepp för flera olika metoder. Huvudsakligen används metoden 

för att analyserar dokument och texter i elektronisk form, tryckta eller handskrivna. Metoden klas-

sisk innehållsanalys är väldigt flexibel då den kan användas i samband med flera medier. Metoden 

går ut på att genom ett replikerbart och systematiskt sätt kvantifiera innehållet utifrån tidigare ut-

valda kategorier i många olika medier. Innehållsanalys betraktas oftast som en forskningsmetod ge-

nom den avgränsade analysen. Kvantitativa forskare menar dock att innehållsanalys inte kan betrak-

tas som en forskningsmetod då metoden inte genererar data utan enbart utgör ett angreppssätt av 

dokument.  Jag har valt i denna uppsats att utgå från en kvalitativ innehållsanalys. Valet föll på kva7 -

 Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Thousand Oaks: SAGE 5

Publications Ltd, 1997. s.257. 

 Ibid., s.259.6

 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s.357-358.7
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litativ forskningsinriktning då inriktningen innebär att forskare behöver söka efter mönster och 

samband till skillnad från kvantitativ forskningsinriktning som förknippas med hårddata isolerade 

från kontexten.  

Skillnaden mellan den klassiska innehållsanalysen och den kvalitativa innebär att kategorierna, som 

i den klassiska modellen bestäms i förväg istället lyfts fram genom en analys av det utvalda mediet. 

Det som vidare kännetecknar en kvalitativ inriktad innehållsanalys av dokument är sökning av 

bakomliggande teman i det material som analyseras, det vill säga en strategi för att hitta teman cen-

trala för forskaren. Det handlar inte om vad, i detta fall regissören, har för syfte med filmen. Fokus 

ligger istället på de teman som har undersökts, det vill säga värderingar och vad i filmen som är re-

levant för studien, exempelvis att studera språket eller miljön som visas i filmen.   8

5.2 Keith Selby och Ron Cowdery’s tre-stegsmodell  

Den analysmodell jag har valt för att tillämpa semiotik på film är Keith Selby och Ron Cowdery’s 

tre-stegsmodell. I sin bok How to Study Television betonar författarna vikten av att tydligt dela upp 

analysen i tre delar vid genomförandet för att på så sätt skapa en strukturerad analys. Dessa tre delar 

består av: 

1. Beskriva det som sker i filmens berättelse  

2. Vilka händelser som är explicita i filmens berättelse  

3. Vilka händelser som är implicita i filmens berättelse 

I det första steget ska berättelsens hela handling beskrivas utan någon värdering eller tolkning av 

materialet. Jag valde därför att först se filmerna en gång och enbart se till filmens handling och inte 

utifrån mina frågeställningar. Tillämpning av det andra steget sker genom analys av de explicita 

händelserna i filmen, det vill säga de tydligt visade händelserna som är relevanta för handlingen. I 

steg tre analyseras de implicita händelserna, det vill säga händelser som anses vara underförstådda i 

filmen. Detta avslutande steg anses innebära den djupaste tolkningen av filmen. Här ligger också 

 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s.505.8
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fokus på sociala strukturer, t.ex. könsroller, framgång och status. Det är även viktigt att här fråga 

varför saker presenteras som de gör och hur det är relaterat till filmens handling.  9

Även kritik mot denna analysmodell finns, framförallt att analysen består av tolkning och därmed 

blir resultatet beroende på vem som studerat filmen. Hur vi studerar filmen beror på olika saker, det 

kan exempelvis ha med vår utbildning, sociala klass, eller religiösa åsikter att göra. Filmen tolkas 

alltså på olika sätt av olika personer.  10

5.3 Metodkritik 
Kritiker mot kvalitativa undersökningsmetoder menar att dessa är impressionistiska och subjektiva. 

Vidare kritiseras kvalitativa data för att vara ostrukturerade och inneha för mycket tolkning som på-

verkas av forskarnas uppfattningar och ansatser. Därav ligger stor vikt i att som analytiker vara neu-

tral och skilja på egna associationer och sitt analysobjekt. Kritik har även riktats mot semiotik, dess 

sanningshalt har ifrågasätts och kritiker menar att det sällan går att göra en replikation, då resultatet 

blir olika beroende på vem som studerar materialet. Vidare benämns metoden ha en generaliserande 

karaktär, att den ena tolkningen leder till en annan. Många analyser görs framförallt för att bevisa 

teorimodellen utifrån forskarens intressen istället för att skapa ny kunskap. Semiotikens styrka lig-

ger istället i att analytikern uppmanas att se bortom och bakom de uppenbara förekomsterna i var-

dagen genom att studera ett materials underliggande åsikter och meningar. En tolkning är alltid 

bunden till sin tolkare, därmed vet jag att mina associationer och erfarenheter kommer påverka de 

konnotationer som jag finner i analysen.  11

5.4 Avgränsningar och urval  
Uppsatsen fokuserar på hur samer framställs i spelfilm och fokuserar på de svenska samerna. Jag 

har avgränsat urvalet av film till filmer som är producerade på 2000-talet där handlingen berör den 

relevanta frågeställningen. Detta för att avgränsa mängden filmer men också för att kunna studera 

den senaste framställningen i spelfilm. 

 Selby, Keith och Cowdery, Ron, How to study television. Basingstoke: Macmillan, 1995. s.30-32. 9

 Ibid., s.6-7.10

 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s.484.11
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Urvalet som har gjorts är ett bekvämlighetsurval som består som namnet antyder av material som 

varit tillgängligt.  I och med att jag inte har som syfte att generalisera resultaten så anser jag dessa 12

urvalsmetoder vara lämpliga. Jag valde filmer ur olika typer av genrer för att få en så bred fram-

ställan som möjligt. Filmerna har genrerna dramafilm, romantisk komedi, animerad julfilm samt en 

barnfilm. Jag gjorde även ett medvetet val genom att välja två filmer som är lämpade för den vuxna 

publiken och två filmer som är klassade som barnfilmer och som därmed har producerats med syf-

tet att vara lättbegriplig för en barnpublik. Jag är medveten om att det finns ett flertal filmer som 

kunnat ge en bredare framställan av samer. De filmerna hade jag själv dock inte hört talas om innan 

min urvalsprocess startade. Några filmer som möjligen hade kunnat vara aktuella har jag avgränsat 

från mitt material, då jag inte ansåg att dessa lämpade sig för min undersökning. Exempelvis val-

des filmerna Veiviseren och Kautokeino-opprøret bort då filmerna är norskproducerade och tydligt 

framställer norska samer. 

5.5 Genomförande  
När jag sett filmerna har jag utgått från mina frågeställningar och hur filmerna framställer samer i 

sin helhet, för att sedan analysera filmerna genom en kvalitativ och semiotisk innehållsanalys. Det-

ta för att söka efter mönster i samers framställning. Jag har haft möjligheten att pausa uppspelning-

en för att kunna föra anteckningar, för att sedan underlätta vid analysen. Jag har tittat på hur samisk 

religion har visats, då genom ritualer som exempelvis jojk och symboler som trumma eller seite. 

Jag har även tittat på hur samer som folkgrupp framställs, exempelvis genom samiskt levnadssätt, 

språk och framförallt genom traditionella kläder som är en tydlig identitetsmarkör hos det samiska 

folket.  

6. Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet används för att beskriva kvaliteten i forskning, det vill säga i vilken utsträck-

ning forskningen som genomförts tillsammans med tillämpade metod/er verkligen undersöker det 

 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. s. 243-244.12
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som avses undersökas.  Begreppet reliabilitet används för forskningsresultatets struktur och till13 -

förlitlighet, det ställs i relation till om ett resultat kan produceras vid en annan tidpunkt och av en 

annan/andra forskare. Förhoppningen är då att samma resultat nås genom att använda samma mate-

rial men vid olika tidpunkter och av olika forskare.  Validitet och reliabilitet lämpar sig bättre i 14

kvantitativa undersökningar. I den kvalitativa forskningen assimileras reliabilitet och validitet ge-

nom att lägga mindre vikt vid mätning även om begreppen inte ändras i sin betydelse. Istället har 

begreppen ökat inom kvalitativ forskning där validitet benämns i hur man ”observerar, identifierar 

eller mäter det man säger sig mäta”.   15

Mitt syfte var att kvalitativt undersöka samers framställning utifrån de fyra filmer som valts ut. 

Därmed har validitet och reliabilitet inte prioriterats. Jag vill dock lyfta att jag anser att jag har valt 

rätt metodiska verktyg för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

7. Tidigare forskning   
Det finns en del tidigare forskning inom ämnet. Ett exempel är boken The visible wall: Jews and 

other ethnic outsiders in Swedish film, skriven av Rochelle Wright. Boken belyser minoriteter i 

svenska filmer och innehar ett kapitel som heter ”The Sami and the Finns” som lyfter svenskprodu-

cerade filmer vars handling berör det samiska folket. Vidare fann jag en avhandling skriven av Cato 

Christensen som heter Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film. I avhandlingen 

diskuterar Christensen förhållandet mellan religion, film och samisk identitet.  

I min sökning fann jag även två vetenskapliga artiklar, den ena heter Changes in Film Representa-

tions of Sami Culture and Identity och är skriven av Anne-Kari Skarðhamar. I sin artikel analyserar 

Skarðhamar förändringar i idéer och diskusstrategier i sex utvalda filmer. Den sista artikeln är skri-

ven av Madeleine Eriksson och heter ”People in Stockholm are smarter than countryside folks” – 

Reproducing urban and rural imaginaries in film and life. Artikeln diskuterar intern orientalism, det 

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys.3. Upp., Stockholm: Liber, 2019. 13

s. 275.

 Boolsen Watt, Merete. Kvalitativa analyser - forskningsprocess, människa och samhälle. Kristianstad: 14

Gleerups Utbildning AB, 2006. s.70.

 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, s.465.15
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vill säga kulturell, ekonomisk eller politisk dominans inom ett lands gränser genom att utforska den 

svenska filmen Jägarna. Det har även skrivits uppsatser där ämnet berörts. Uppsatserna har haft 

som syfte att undersöka samer eller samisk religion i film eller media. Uppsatserna har varierande 

kvalitet av bland andra Julia Berg (2018) och Marie Martinsson (2009).  

7.1 Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film  
Avhandlingen är skriven av Cato Christensen vid Universitetet i Tromsø och tar avstamp i religion 

och samisk identitet och analyserar film inom religionsvetenskapen. Hans avhandling handlar om 

religion som samisk identitetsmarkör och hur denna lyfts fram i film. Christensen diskuterar vidare  

om hur dessa filmer kan främja religion som central identitetsmarkör och hur det leder till en ökad 

revitalisering. För att nå ett resultat används ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta för att dis-

kutera och förklara begreppen samisk religion, identitet och religion. Utifrån det socialkonstrukti-

vistiska perspektivet vill Christensen specifikt undersöka vilka konstruktioner religion ges i olika 

sammanhang. Christensen lyfter religion som primärt i den samiska identiteten. Resultatet som pre-

senteras är att filmerna har en relevans i den revitaliseringsprocess som Christensen menar har skett 

under de senaste decennierna. I ett exempel belyser Christensen hur filmerna Veiviseren (1987) och 

Kautokeino-opprøret (2008) framhäver religion som en central samisk identitetsmarkör. Christensen 

menar att religion blir en viktig del i revitaliseringen av den samiska identiteten.  16

7.2 Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity 
Den vetenskapliga artikeln är skriven av Anne-Kari Skarðhamar som är språk-och litteraturvetare 

vid Oslo universitetet. Skarðhamar analyserar diskursiva strategier utifrån film som representerar 

samisk kultur och identitet i Finnmark. Filmerna som är representerade är producerade mellan åren 

1929 - 2007. Utgångspunkten för studien är att se hur filmerna visar den samiska kulturen och den 

exploatering som drabbade samerna under den nordiska kolonialismen. Fokus ligger på filmen Laj-

la (1929) och Veiviseren (1987). Lajla är en historia om den unga flickan Lajla som berättas ur en 

icke-samisk synvinkel. Författaren använder även en omarbetad version av filmen Lajla (1937) av 

samma regissör. Detta för att öka representationen, men också för att jämföra filmernas representa-

 Christensen, Cato. Religion som samisk identitetsmarkør: fire studier av film. Diss., Universitetet i 16

Tromsø, 2013. 
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tion av etnicitet. Även två dokumentärer diskuteras, Same-Jakki (1957) och Sami-Ællin (1972) och 

jämförs med filmerna.  

Det som Skarðhamar kommer fram till i sin undersökning är att det finns förändringar i filmrepre-

sentationen av samisk kultur och identitet. Lajla-filmerna samt dokumentärerna visar  kulturella 

konflikter kopplade till maktförhållanden och etnisk identitet. Lajla-filmerna beskriver samernas 

kultur som exotisk och historien har gett en romantiserade bild av det samiska livet. Vidare diskute-

rar Skarðhamar filmen Veiviseren som till skillnad från Lajla framställer samisk kultur och historia 

ur ett samiskt perspektiv. Dock representerar Veiviseren ett annat perspektiv än inom ramen för 

hennes syfte, då filmen fokuserar på maktförhållanden och religiösa attityder istället för samisk kul-

tur och identitet. Det samiska folket framställs inte som lyckliga ”vildar” men som en förtryckt 

grupp där klasstillhörighet är viktigare än etnicitet. Filmen förmedlar samisk kultur som mer än jojk 

och att fånga in renar med lasso. Filmen bidrog till att stärka medvetandet kring samisk identitet och 

även önskan att bevara samiska traditionella ideal.   17

7.3 The visible wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film  
I boken undersöker författaren Rochelle Wright hur vissa etniska grupper, främst judar är represen-

terade i filmer producerade i Sverige. Wright undersöker hur framställningen av judar har förändrats 

och utvecklas mellan 1930 och 1990-talet, detta genom att jämföra judar med andra etniska subkul-

turer, som bland annat greker, italienare, jugoslaver och turkar. Studien är baserad på en analys av 

filmerna tillsammans med litteratur, recensioner och intervjuer med regissörer och skådespelare. 

I bokens fjärde kapitel inkluderar Wright samer och finländare i studien och undersöker filmer där 

dessa grupper är representerade. Wright introducerar samerna som etniskt åtskilda från andra med 

ett eget språk och belyser konflikten mellan samer och nybyggare. Denna konflikt menar Wright 

står i fokus i flera filmer under 1950-talet. Ett tydligt motiv i filmerna den exotiska miljö Lappland 

ges, detta skedde enligt Wright redan i 1930-talets film. Exempelvis filmen Kan doktorn komma? 

(1942) där det lappländska landskapet och de infödda invånarna hamnar i skymundan och fokus 

läggs på den svenska läkaren. Det finns även filmer från samma tid där samerna själva, naturen och 

omgivningarna representeras, exempelvis dokumentärfilmen I lapplandsbjörnens rike (1940). I de 

 Skarðhamar, Anne-Kari. Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity. Nr. 23: Arctic Di17 -
scourses. 2008.
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filmer Wright har undersökt där samer framställs har huvudpersonerna och övriga skådespelare va-

rit etniska svenskar vilket hon lyfter i sin undersökning.    18

Studiens mål var att undersöka hur etniska minoriteter, speciellt judar, representeras i svensk film 

under en tidsperiod på 65 år. Undersökningen gjordes i kronologisk ordning, därav skiljer sig repre-

sentationen av vissa grupper åt. Wright lyfter i sin slutsats att det inte går att diskutera hur specifika 

historiska händelser påverkat filmerna, då vissa minoriteter har dominerat under vissa perioder. 

Wrights undersökning av framställning av judar visar att det är huvudsakligen män som innehar rol-

ler som etnisk minoritet i svenska filmer. Exempelvis är alla skådespelare som identifieras som ju-

dar i Ingmar Bergmans filmer män. Dock representeras judar av kvinnor i filmer producerade under 

andra världskriget, men återigen är det män som står för representationen, exempelvis i filmer som 

handlar om invandring till Sverige. 

Wright lyfter och diskuterar också i sin slutsats hur etniska minoriteter framställs på ett nedsättande 

sätt och som stereotypa. Den inhemska svenska befolkningen visas överlägsen och etniska minorite-

ter framställs som anomalier.  Minoriteterna ses inneha ett handikapp i att vara ”icke-svenska”, där 19

filmerna också framställer etnisk blandning som ett misslyckande. Wright menar att denna framstäl-

lan sker mest i filmer producerade under den tidigare delen av undersökningsperioden. Efter andra 

världskriget förändras framställningen av minoriteter i film. Filmskaparna vill nu uppmuntra till so-

lidaritet och förhindra vidare fördomar. Istället för att visa skillnader mellan svensk och minoritet, 

”vi och dem” visas en konflikt i relationen mellan dessa, ”vi och dem” har blivit ett gemensamt vi. 

Exempelvis filmerna Jag heter Stelios (1972) och Ett paradis utan biljard (1991) belyser denna 

konflikt mellan minoritet och svensken, då i koppling till invandring och hur minoriteten anpassar 

sig till majoriteten. Även i Kådisbellan (1991) framställs denna konflikt, men då genom att sonen 

upplever det problematiskt att ha en svensk far och en judisk mor.    20

 Wright, Rochelle, The visible wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film. Carbondale: Southern 18

Illinois University Press, 1998. s.149.

 Ibid., s.389.19

 Ibid., s.391-393.20
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7.4 ”People in Stockholm are smarter than countryside folks”  
 – Reproducing urban and  rural imaginaries in film and life 

Artikelns namn ”People in Stockholm are smarter than countryside folks” är ett citat av Anna Kind-

berg Batra som syftar på klyftan som finns mellan landsbygd och storstad. Artikeln syftar att under-

söka skillnaderna mellan landsbygd och storstad och använder den svenska filmen Jägarna som 

material. Artikeln belyser filmens historiska berättelser och tillsammans med samtida nyhetsmedier 

omarbetas dess representationer av det lantliga Norrland. Därmed konstrueras välbekanta och glo-

bala stereotyper av en traditionell och omedgörlig befolkning på landsbygden och en modern och 

progressiv befolkning i stadsområden. Eriksson visar hur representationen i populärkulturen blir 

förknippad med representationen i nyhetsmedier och politik och hur detta hjälper till att dölja geo-

grafi, kön, etnicitet och klass. Detta görs genom att positionera representationer av medelklassen i 

stadsområden och arbetarklasser på landsbygden och genom att konstruera klass som ett val av livs-

stil eller kultur. 

Eriksson lyfter samerna och hur samernas område blev en svensk koloni i slutet av 1600-talet. Detta 

kopplar Eriksson enligt sitt syfte till filmen Jägarna. Filmen är baserad på den pågående konflikt 

mellan urbefolkning och nybyggare. Trots att det är en avgörande del av filmen finns inte det sa-

miska folket, deras tankar och handlingar med. Eriksson menar att filmen utspelar sig i Norrland för 

att ge publiken en norrländsk scenografi som samerna blir en del av. Detta kan kopplas samman 

med intern orientalism genom att storstaden utnyttjar landsbygden med syftet att höja den nationella 

identiteten. Den samiska religionen visas inte i filmen trots det framställs den som den mest ”svens-

ka” religionen genom sin representation i filmen och får därför representera det traditionella Sverige 

i nationella och internationella sammanhang. Detta menar Eriksson visar hur den svenska rasismen 

spelar dubbla roller genom att inte framställa det samiska folkets religion men ändå framhäva sa-

merna vara det mest ”svenska”.  21

 Eriksson, Madeleine. ”People in Stockholm are smarter than countryside folks” – Reproducing 21

urban and rural imaginaries in film and life. Journal of Rural Studies. Vol 26, 2010.
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8. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenteras fakta om samerna utifrån de områden jag anser är viktiga att kän-

na till inför senare resultat samt diskussionsavsnitt.  

8.1 Samer, ett ursprungsfolk  
Samerna är Europas enda ursprungsfolk och betraktas som en etnisk och språklig minoritet. I län-

derna Sverige, Norge, Finland och Ryssland lever samer som har olika religiösa traditioner, en an-

norlunda historia av kolonisering och eget språk. Det samiska språket är även uppdelat i flera dia-

lekter och i Sverige talas nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska och pitesamiska. Då det inte är 

tillåtet att registrera folkgrupper eller trostillhörighet finns det inga fastställda siffror kring antalet 

samer. Uppskattningsvis brukar man säga att det finns 60 000 totalt, uppdelat i 35 000 i Norge, 17 

000 i Sverige, 5 700 i Finland och 2000 i Ryssland.   22

8.2 Svenska samers historia  
Samerna är missgynnande när historien ska skrivas då de själva inte har producerat skriftligt käll-

material förrän det senaste seklet, vilket gör det svårt att fastställa hur historien ser ut. Problemet 

med källorna är störst när samernas kultur och historia skrivas om, oftast handlar det om att histori-

an har skrivits av andra människor än samerna själva. Detta har lett till att deras seder, både religiö-

sa och sekulära, beskrivits ur en utländsk synvinkel i äldre källor. Källorna från 1600- och 1700-ta-

len kommer nästan uteslutande från personer vars uppdrag i livet var att ersätta de samiska religiösa 

ritualerna och uppfattningarna med nya. Även källor kring samisk religion finns, specifikt kring den 

shamanska terminologin. Detta bottnar i negativa konnotationer som till och med markeras i de ti-

digaste källorna. Till exempel har samiska orden översatts med bland annat "trollkarl", ”förtrollan-

de" och "trolldom", vilket har färgat den allmänna synen på nåjden.  23

 Lundmark, Lennart. Så länge vi har marker – samerna och staten under sexhundra år. Stockholm: Prisma, 22

1998. s. 11.

 Bäckman, Louise. The Noajdie and his ecstasy: a contribution to the discussion. Scripta Instituti Donneri23 -
ani Aboensis. Vol.11 1982. 
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Samerna hade sina primära uppgifter som jakt, fiske och insamling av bete till sina renar. De första 

relationerna mellan samer och icke-samisk befolkning var genom handel, samerna bytte pälsar för 

järnverktyg.  Under 1300- och 1400-talen började den svenska staten beskatta samerna, detta efter 24

att det bestämts att samernas land skulle delas upp i olika handelsdistrikt. Under denna tid fanns 

också storbondefolk som kallades Birkarlarna, dessa hade sina gårdar i kustområdet i nuvarande 

Norr - och Västerbotten. Birkarlarna var ett handelsfolk och fungerade också som en mellanhand 

mellan staten och samerna. I och med avsaknaden av källor finns det olika teorier kring dessa Bir-

karlar och deras inblandning i samisk historia. En del tolkar historien som att de var de som upprät-

tade kontakten mellan staten och samerna och därmed var driftiga och skapade välstånd hos samer-

na. För en del andra ska Birkarlarna ha förtryckt samerna på grymma sätt, men som sagt finns inget 

källmaterial på hur samerna behandlades.   25

När Gustav Vasa sedan tog makten år 1523 tillgavs samerna vissa rättigheter, dock nämns lapp-

gränsen som en gräns över samernas land. Samerna hade då levt i de mellansvenska landskapen 

men drevs norrut på grund av kolonialisering. Vasa fick upp ögonen för de rikedomar som fanns i 

norra Sverige och framförallt de som Birkarlarna hade i sin ägo. I ett brev från år 1528 bestämdes 

det att Birkarlarna nu skulle betala dubbelt så mycket till staten för de privilegier de hade.  26

Under den senare delen av 1600-talet uppmuntrade den svenska staten nybyggen runt den samiska 

marken. Varje bonde som flyttade dit fick mark att bruka och behövde inte heller betala skatt i 15 

år, trots att samerna redan betalade för att bruka marken. År 1751 drogs landsgränsen mellan Sve-

rige och Norge genom Lappkodicillen. Lappkodicillen är en bindande överenskommelse som som 

ses som samernas frihetsbrev, Lappkodicillen innebar att samerna nu fick utnyttja marker på båda 

sidor gränsen för renbete. Kodicillen skapades för att värna om samernas fortsatta existens och 

bygger på att den samiska nationen i Norden ska bevaras. Ett folkrättsligt dokument mellan två sta-

ter innebär att Sverige inte kan lagstifta bort samernas rätt inom Sveriges gränser genom egna la-

gar. Dokumentet innebär också samernas rättigheter och innehåller även en garanti för samer som 

 Errico, Stefania & Hocking, Barbara Ann. ”Reparations for Indigenous Peoples in Europe: The Case of the 24

Sàmi People” i Reparations for indigenous peoples: international & Comparative perspectives redigerad av 
Frederico Lenzerini (red.)  s.363-389. Oxford: OUP, 2008.

 Lundmark, Lennart. Så länge vi har marker - samerna och staten under sexhundra år. s. 18-19.25

 Ibid., s.25.26
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inte bedriver renskötsel. Lappkodicillen garanterade att deras kultur skulle värnas och de samer 

med mark inom Sveriges gränser erhöll ett svenskt medborgarskap. Nackdelen var dock att samer-

na var tvungna att välja sida och statstillhörighet.   27

8.2.1 Rasbiologiska institutet i Uppsala  
I början av 1900-talet önskade ett flertal vetenskapsmän som var medicinare, botaniker eller zoolo-

ger att Sverige skulle inrätta ett rasbiologiskt institut, och riksdagen beslutade enhälligt att inrätta 

ett sådant institut år 1922. Vetenskapsmännens mål med institutet var att det skulle verka för att 

skapa en ”hög kvalitet på den svenska folkstammen”.  De ansåg att människor har positiva och 28

negativa egenskaper och att samhället skulle ”fördärvas” om människorna av olika raser skaffade 

barn. För att upprätthålla en ”svensk ras” gjordes det undersökningar för att förbättra den svenska 

rasen genom eugenik.   29

Det var skallundersökningarna som stod i fokus för att bedöma Sveriges raser. Mätningen utfördes 

av forskare som åkte runt och mätte skallar för att fastställa deras ras och ursprung. Detta skapade 

ett index som skulle avgöra om personen var långskalle eller kortskalle. Forskningen visade att 

87% av Sveriges befolkning hade långskalle medan samerna ansågs vara extremt kortskalliga. Det-

ta ledde till att sökningen utökades och samiska gravar grävdes upp för att finna mer material. 

Mätningen gick till så att man mätte skallens bredd och multiplicerade med 100 för att sedan divi-

dera det med skallens längd. Skallindexet kunde också kompletteras med hur utskjutande käkparti-

et var. Det var inte bara samer som ingick i denna forskning utan forskarna försökte också fastställa 

skillnader i skallform mellan de svenska landskapen. Skallmätningen hade sin utgångspunkt i det 

skallindex Anders Retzius konstruerat år 1842 och detta skallindex accepterades av forskare över 

hela världen.   30

 Andersson, Bo (red.). Samer - Om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet. 2 uppl., 27

Borås: Recito förlag, 2013. s.96.

 Ibid., s.102.28

 Björkman, Maria. Den anfrätta stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963. 29

Diss., Linköpings universitet, 2011. s.68-69.

 Lundmark, Så länge vi har marker - samerna och staten under sexhundra år, s.87-88.30
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Retzius index användes vid mätningen av skallar, trots att det gav ett intryck av avancerad veten-

skap gick det inte att finna något mönster i resultaten. Afrikas befolkning påstods bestå av lång-

skallar, de så kallade germanerna och lika så USA:s urinvånare på östkusten. På västsidan var de 

istället kortskallar, följaktligen även södra Tyskland och länderna neråt Italien. Även finländare, 

ungrare och samer var kortskalliga. Retzius påstod själv att de kortskalliga hade just denna huvud-

form för att de hade en avsaknad i hjärnans baklob men vad dessa specifikt saknade uppgavs inte. 

Det var alltså de svenska långskallarna som var ”de vackraste och mest begåvade”.  31

En av dessa undersökningar fick namnet ”den stora lappundersökningen”. Vid den undersökningen 

samlades det in information om enbart samer. Informationen bestod bland annat av namn, ålder vid 

undersökningen, yrke och hemmatillhörighet. De som undersökte personerna skulle också bedöma 

personens intellekt på en skala från mycket begåvad till sinnesslö.  Sameskolorna var ett av flera 32

ställen där institutet kunde samla in den informationen de behövde utan att möta någon opposition. 

Barnen undersöktes likt en läkarundersökning, barnens skallar mättes och blodprov togs innan de 

fotograferades nakna framför institutionens kamera. De som utförde undersökningarna behövde 

inte motivera eller förklara det man gjorde eller varför. De behövde heller inte övertala någon då 

institutet stod under en myndighet med mandat från Sveriges riksdag.  33

8.3 Samisk religion  
Idag betyder religion för samerna lika mycket eller lite som för andra i Sverige, men det fanns en tid 

då religionen spelade en betydligt större och dramatisk roll i den samiska kulturen. Sàpmis officiella 

religion är idag kristendom och det är vanligt förekommande med kristna riter och ceremonier. Re-

ligionen var nära knuten till natur och dess näringar. Det var nödvändigt för människan att få sam-

spelet i naturen att fungera. Detta skedde genom riter som speglade människornas vördnad för livet 

omkring dem. Det var även viktigt att visa vördnad för förfäderna och vårda deras minne genom att 

utföra traditionella riter. Även olika andeväsen spelade stor roll i det dagliga livet, hit hörde olika 

 Lundmark, Lennart. Allt som kan mätas är inte vetenskap : en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska 31

institutet. Forum för levande historias skriftserie. Nr 4 2007. https://www.levandehistoria.se/material/allt-
som-kan-matas-ar-inte-vetenskap (hämtad 2020-01-14) s.11-12

 Hagerman, Maja. ”Svenska kyrkan och rasbiologin” i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan 32

och samerna, redigerad av Daniel Lindmark och Olle Sundström (red.) s.959 – 990. Skellefteå: Artos & 
Norma, 2016. s.983.

 Ibid., s.984.33
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skyddsväsen. Dessa skyddsväsen fanns på olika platser i naturen och olika djur hade sina specifika 

skyddsväsen vilket människan var tvungen att ta hänsyn till.  Exempelvis var björnen ett heligt 34

djur hos de förkristna samerna och många av deras riter var förknippade med jakten på björnen.   35

8.3.1 Nåjd 
Män hade en specifik huvudroll vid religiösa ceremonier och det fanns särskilda personer som an-

sågs vara en slags religiös specialist, en sådan person kallades nåjd. Nåjden agerade medlare mellan 

människorna och gudarna. Detta genom att använda en trumma som hjälpmedel för att få kontakt 

med hjälpandar som skulle hjälpa honom i sin verksamhet. Nåjdens rituella rörelser tillsammans 

med det rytmiska ljudet av trumman försatte nåjden i en trans. Enligt den religiösa traditionen led-

des nåjden till andarnas eller gudarnas värld. Nåjdens personliga upplevelse av transen är dock 

dold. Det finns dock ett försök att beskriva en nåjds upplevelse som en "själsresa" i äldre källor.  36

Förutom att agera medlare var nåjden också religionens bevarare, förnyare, siare, läkare och bota-

re. I naturen fanns det även särskilda platser som man betraktade som religiösa kraftcentrum och 

heliga områden där det övernaturliga var extra representerat. Ofta var dessa platser utmarkerade 

med en sten eller någon annan naturformation som tilldrog sig människans uppmärksamhet, vilket 

gjorde människorna extra benägna till att offra där. Man offrade djur eller delar av djur, sedan an-

vändes blodet och fettet från offerdjuret för att smörja in en så kallad seite.  En seite är ett samiskt 37

kultföremål av sten eller trä som av naturen fått en specifik form, ibland med människoliknande 

drag. Många seitar förstördes i samband med samernas kristnande.  38

8.3.2 Jojk  
Jojk betyder sång på samiska och berör den samiska kulturens innersta väsen genom toner, rytm och 

tonhöjningar. Ibland finns det inte någon text utan bara enkla ord som framförs, oftast genom en 

 Kjellström, Rolf. Samernas liv. Stockholm: Carlsson bokförlag, 2000. s.184.34

 Ibid., s.87.35

 Bäckman. ”The Noajdie and his ecstasy: a contribution to the discussion” s.124-125.36

 Kjellström. Samernas liv. s.186.37

 Seite. Nationalencyklopedin. 2020. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/seite  (Hämtad 38

2020-02-06)
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spontan reaktion. Detta om man återsåg en plats som varit betydande eller när renkalvar fötts. Det 

är i musiken de viktigaste tolkningarna sker. Ur ett icke-samiskt perspektiv kan jojken uppfattas 

som en konstart av det primitiva slaget. Grunden till jojken kan bara förstås med en utgångspunkt ur 

en gemensam kulturell bakgrund, det vill säga att de människor som lyssnar till jojken förstår den 

genom gemensamma upplevelser. Detta kan vara platser som skildrats eller människor jojken hand-

lar om.  39

Utifrån ett religionshistoriskt perspektiv var jojken även en metod för att minnas, liv var ett kvalita-

tivt begrepp och hade inte så mycket att göra med om hjärtat slog eller inte. Att leva handlade om 

att stå i relation till andra människor och de döda fick liv igen genom jojken. För så länge någon var 

ihågkommen i jojkar fanns det en gemensamhet mellan de vars hjärta slog och de vars hjärta stan-

nat. Därav var det viktigt att upprätthålla denna gemenskap inom släkten och samhället, för så länge 

de mindes förfäder så fanns de närvarade. Viktigt att tillägga är att jojken inte enbart användes i re-

ligiösa sammanhang utan i alla livets sammanhang, även som minnesteknik för alla slags minnen.  40

8.3.3 Samer tvingas konvertera  
Staten och statskyrkan verkade för den svenska nationalstatens gemensamma intressen. Etappvis 

skedde en homogenisering, det vill säga en försvenskning och kristnande av samerna. Staten efter-

strävade likriktning och kontroll, och samerna fick svårigheter att göra annat än att konvertera. I 

denna förändring skedde även ett språkligt förtryck i och med att svenskan blev skol- och kyrko-

språk. I den samiska skolan förbjöds eleverna tala samiska på lektionstid och även på raster. Detta 

ledde till att språksvårigheter uppstod mellan olika generationer samer.  41

De svenska samerna fick utöva sin religion en bit in på 1600-talet, därefter fanns en övergångspe-

riod under några decennier där samerna assimilerades i detta hänseende.  När staten år 1685 be42 -

stämde att samerna skulle kristnas med tvång blev det problematiskt för kyrkans myndigheter då 

 Kjellström, Rolf, Ternhag, Gunnar & Rydving, Håkan. Om jojk. Örlinge: Gidlunds Förlag, 1988.  s.10-13.39

 Ibid., s.84.40

Andersson, Bo. ”Demokratins värden. En problematisering av begreppen rättighet och rättvisa”. s.98.41

 Sjölin, Rolf. ”Maktrelationer mellan samer och svenskar under 1000 år” i Samer - Om Nordmalingdomen 42

och om ett urfolks rättigheter och identitet, redigerad av Bo Andersson (red.) 2 uppl., Borås: Recito förlag,  
2013. s.288.
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samerna vägrade överge sina inhemska religiösa seder. När samerna tvingades bli kristna eldades 

deras religiösa trummor upp, detta då trummorna symboliserade den uttryckliga kärnan i den ”he-

dendom” samerna sysslade med - det vill säga "det onda”.  Den kristna omvärlden missuppfattade 43

trumman som en så kallad ”trolltrumma”. Den benämningen har även använts i vetenskapliga 

sammanhang då man inte förstod dess roll i den samiska kulturen. Från slutet av 1600-talet började 

en intensiv period med propaganda och tvång att få samerna att överge dessa icke-kristna element i 

sin religion. Nåjden betraktades ha en förbindelse med andar och ett band till djävulen. Även jojk 

blev strängt förbjudet och den heliga trumman förstördes.    44

Rättsliga åtgärder var en del av den kamp som Svenska kyrkan förde mot den samiska religionen, 

och samer fick under hot om hårda straff lämna ifrån sig sina trummor. De som motsatte sig statens 

vilja att bli kristna straffades med piskrapp eller fick löpa gatlopp.  En samisk man som man med  45

säkerhet vet blev avrättad med hänvisning till avgudadyrkan var Lars Nilson, som hade förlorat sin 

son och använde trumman i ett försök att återföra sonen till liv. Nilson halshöggs och brändes på 

bål, han dog som en martyr för sin religion. Myndigheterna hade fått exemplet de ville ha i avgu-

dadyrkan. Troligtvis var Nilson den enda samen som någonsin avrättades på religiösa grunder.   46

8.3.4 Læstadianismen 
På 1800-talet kom väckelserörelsen læstadianismen till de samiska områdena. Lars Levi Laestadius 

var kyrkoherde i Karesuando och uppvuxen i samisk miljö med samisk släkt på moderns sida. Lae-

stadius skaffade sig ganska snabbt anhängare, han var mycket kunnig inom samisk religion och 

kunde använda sig av samernas tidigare föreställningar när han förmedlade det kristna budskapet. 

Detta ledde till att samerna kände igen sin egen religion i læstadianismen, därav var Laestadius an-

 Rydving, Håkan. The Saami Drums and the Religious Encounter in the 17th and 18th Centuries. Scripta 43

Instituti Donneriani Aboensis Vol 14 1991: s. 28-51. https://journal.fi/scripta/article/view/67195. s.29.

 Kjellström. Samernas liv, s.189.44

 Sundström, Olle. ”Kyrkan och samiska kulturella utryck” i De historiska relationerna mellan Svenska kyr45 -
kan och samerna. Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.) s. 531-589. Skellefteå: Artos & Norma, 2016. 
s.550-551.

 Rydving. ”The Saami Drums and the Religious Encounter in the 17th and 18th Centuries” s.32.46
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hängare först och främst samer och finländare som valde laestadianismen framför den Svenska 

kyrkan. Religionen har aktiva anhängare idag och är specifikt populär i Finlands norra delar.  47

9. Resultat och analys  
I resultatdelen kommer analysen av filmerna lyftas genom steg två och tre ur Selby och Cowdery’s 

tre-stegsmodell. Det första steget innebär en beskrivning av filmens handling. Jag kommer därmed 

hänvisa modellens första steg till materialavsnittet. Resultatet kommer tematiskt beskrivas utifrån 

modellen tillsammans med de semiotiska termerna denotativ och konnotativ mening.  

9.1  Sameblod (2017) 

9.1.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen  
Det som i filmen Sameblod tolkas som explicit och denotativt, det vill säga det tydligt visade och 

uppenbara är hur samerna framställs som outsiders. Detta visas tydligt både när filmen visar nutid 

och dåtid. I nutid, redan sju minuter in i filmen talas det om samer som ”renskötare som inte respek-

terar naturreservaten” och i dåtid får Elle-Marja höra glåpord som ”lapp” och ”lappjävel”. Vidare 

förstärks den tolkningen genom att de rasbiologiska undersökningarna tillämpas i sameskolan. Det-

ta genom att just de samiska barnens skallar skulle mätas ger återigen bilden av att de inte tillhör 

normen då de svenska barnen inte genomgick samma undersökning. Ytterligare explicita händelser 

är språket och klädseln som tydligt visar att huvudpersonen tillhör den samiska folkgruppen. Sa-

miska är det språk som används mellan samerna i hemmet, men språket är förbjudet att användas i 

skolan. Traditionellt samiska kläder visas i filmen i dåtid genom att huvudpersonen och hennes fa-

milj bär dessa.  

Den samiska religionen framställs explicit när jojk förekommer vid flera tillfällen då jojken repre-

senterar en viktig del av samisk religion. Tillfällena när jojk förekommer i filmen är först under den 

samiska begravning som utspelar sig i nutid vid filmens inledning. När filmen övergår i dåtid visas 

två tillfällen av jojk; en gång jojkar Elle-Marja för sin lillasyster Njenna för att nästa gång jojka uti-

från ett grupptryck inför icke-samer.  

 Sundström. ”Kyrkan och samiska kulturella utryck” s.538.47
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9.1.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen  
Det som i filmen tolkas som implicit och konnotativt är det som ses som underförstått, den konnota-

tiva meningen låter tolkningen förknippas med en viss kontext, det vill säga framställningen av sa-

mer. Som tidigare nämnt i den explicita tolkningen framställs samerna som outsiders, de ses som 

annorlunda och exotificeras vilket förstärks ytterligare i den implicita tolkningen av berättelsen. Vid 

ett tillfälle när Elle-Marja blir trakasserad av några svenska pojkar blir hon arg och ifrågasätter de-

ras sätt. Pojkarna brottar ner henne och skär henne i örat, precis som samer märker sina renar. Detta 

tolkas underförstått som att Elle-Marja värderas på samma sätt som en ren. Andra implicita tolk-

ningar av hur samer som folkgrupp framställs är språket och klädseln och hur dessa är kopplade till 

den samiska identiteten. När Elle-Marja väljer att överge sin samiska identitet eldar hon upp sin 

samiska kolt vilket är ett tydligt tecken på att lämna något man inte kommer kunna få tillbaka. 

Den samiska religionen framställs även implicit när jojk visas i filmen, en tydlig skillnad finns när 

Elle-Marja jojkar för sin syster. Vid det tillfället framställs jojken som något som gör systern trygg. 

Jojk kopplas till samisk religion och kultur då jojken är en gemensamhet den kulturella bakgrunden. 

jojken används för att minnas människor som inte längre lever. I filmen symboliserar jojken minnet 

av flickornas pappa. Jojken symboliserar något som finns mellan de två systrarna och de gemen-

samheter som finns mellan de två och det samiska. När Elle-Marja senare tvingas jojka för icke-sa-

mer framställs jojken istället som något fult och exotiskt genom att lyssnarna skrattar åt jojken. An-

ledningen till detta kan grundas i att de inte delar samma kulturella bakgrund och inte förstår sym-

boliken av jojken. 

9.2 Klaus (2019) 

9.2.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen  
I filmen Klaus är framställningen av samer nästintill icke-existerande. Den explicita tolkningen vi-

sar hur det samiska folket lever i avskildhet utanför samhället. Samerna bor i kåtor i det snötäckta 

området och bär traditionella kläder och har ett eget språk som bara talas mellan samer. Det visas 

när Jesper träffar en samisk flicka och han inte förstår vad hon menar, trots detta blir de vänner. Den 

framställningen av samer som folkgrupp är stereotypisk men framställs inte som något abnormt. 
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Samerna är en viktig del för filmens handling då de hjälper Klaus och Jesper att få färdigt alla bar-

nens julklappar till jul. Dock finns ingen framställning av samisk religion i filmen.  

9.2.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 
Den implicita tolkningen av att samerna lever i avskildhet bottnar i att det pågår en konflikt mellan 

två bygrupper som byns befolkning består av. Samerna är inte en del av byn vilket stödjer fram-

ställningen av samer som outsiders. Även de samiska kläderna visar sig tydligt genom att vara färg-

glada gentemot de mörka kläderna byns befolkning bär. I slutet av filmen framställs byn Smeerens-

burg som en lycklig plats där befolkningen blivit sams och i detta skede bär bybefolkningen färg-

glada kläder. I jämförelse med samernas traditionella kläders framställning, som från början varit 

färgglad framställes samerna som positiva och inte exotifierade. Vidare tolkas berättelsen implicit 

genom språkbruket. När Jesper träffar den samiska flickan i de traditionellt samiska kläderna förstår 

han inte hennes samiska. Jesper frågar de andra barnen vad hon säger, men de förklarar att de inte 

heller förstår för att hon är same och inte från byn. Dock är det svårt att tolka utifrån situationen att 

samerna ses som något abnormt. 

9.3 Misa Mi (2003) 

9.3.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen  
I filmen Misa Mi framställs samer som en egen grupp men inkluderade i samhället. Dock visas en 

explicit händelse där samerna som folkgrupp ställs i fokus. Händelsen inträffar när Misas mormor 

frågar en samisk man om det är de som har beställt tjuvjägarna som ska skjuta den varg som har 

dräpt några av deras renar. När mannen frågar henne om frågan ställs enbart för att de är samer sva-

rar mormor ja. Samerna som grupp framställs i och med detta stereotypiskt i att ha renskötsel som 

sysselsättning. Det samiska språket visas ytterst lite, enbart genom några få ord. En anledning kan 

vara att det är en barnfilm och därmed vill filmskaparna inte använda fler språk än svenska. Den 

samiska religionen framställs i filmen när Misa träffar sin samiska vän Gustavs farmor, Akku. Akku 

likställs med en nåjd, då hon benämns som läkare utav Gustav och berättar att hon har kontakt med 

”den andra världen”. 
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9.3.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 
De implicita tolkningarna av hur samerna som folkgrupp framställs bottnar i enbart i händelsen 

mellan den samiska mannen och Misas mormor. Detta ger en framställning av samerna som vålds-

bejakande för att skydda sina renar genom att de anlitat tjuvjägare. Den samiska religionen fram-

ställs genom att en nåjd finns med i handlingen. Akku benämns som läkare och tolkas implicit ha 

kontakt med ”den andra världen”. Detta visas i en scen då Gustav frågar Akku om hon har sett hans 

ren då han befarar att vargen har tagit den. Akku försvinner in i sig själv några sekunder för att se-

dan berätta för Gustav att renen fortfarande lever i samma värld som han själv. Vidare framställs 

samisk religion som andlig. Akku framställs kunna se på Misa hur hennes själ mår, hon ser hur 

Misa lider efter  att hennes mamma dött. Även hur Misa ser sin egen mamma i den varg som jagas 

kan kopplas till religionens animism.  

9.4 Glada hälsningar från Missångerträsk (2015) 

9.4.1 Tema 1: Den explicita/denotativa tolkningen av berättelsen  
I filmen Glada hälsningar från Missångerträsk  sker en så kallad kulturkrock mellan stockholmaren 

och samen. Den samiska mannen, framställs i filmen som stereotypisk, han livnär sig på renskötsel, 

bär traditionella samiska kläder och talar även samiska vid några tillfällen. Samer som folkgrupp 

tolkas explicit inte som en outsidergrupp. Detta visas genom att samerna bland annat anordnar 

marknader och renrace som hela byns befolkning är en del av. Inför förlovningsfesten för Jocke och 

Nadja blir Nadja lite nervös över hur Jockes samiska föräldrar ska ta emot henne. Jocke menar att 

de har vant sig vid tanken och ser framemot att lära känna en rivvgo (icke-same), varav Nadja frå-

gar om de undviker ”vanliga” människor. Jocke säger då att hans föräldrar är lite gammaldags och 

han hittar på en ritual inom samisk religion som Nadja ska genomföra för att imponera på hans för-

äldrar vid deras första möte. Nadja vill följa alla traditioner och genomför då den påhittade ceremo-

nin. Ceremonin som Jocke har hittat på är en primitiv dans inför hans föräldrar och Nadja är då 

klädd i en ćuipi och med hjälp av slev slår hon på en kastrull i takt till dansen. Denna ”ritual” var ett 

skämt från Jockes sida men detta gör att filmen framställer samer och deras riter som något abnormt 

och exotiskt. 
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9.4.2  Tema 2: Den implicita/konnotativa tolkningen av berättelsen 
Den implicita tolkningen av filmen visar hur samerna som folkgrupp framställs som något exotiskt 

och annorlunda. Detta visar sig implicit genom att skilja sig markant från det Nadja är van vid i 

Stockholm, många gånger i filmen visas denna kulturkrock. Vidare exempel på när samer framställs 

som något annorlunda är när Nadjas mamma kommer från Stockholm och pratar engelska med Joc-

ke och Nadja måste förtydliga att samer pratar svenska.   

  

10. Diskussion  
Jag anser att jag uppfyllt mitt syfte i att undersöka samer som folkgrupp och samisk religions före-

komst utifrån mina utvalda filmer. Jag har genom arbetet känt att jag kunde ha gjort ett bättre urval 

av filmer som mer tydligt visar samernas religion då majoriteten av filmerna inte visar någon fram-

ställning av religion, å andra sidan ville jag studera filmer som är vanliga att stöta på som publik av 

populärkultur. Filmerna skiljer sig mycket åt genom deras genrer vilket gör att framställningen av 

samer och samisk religion varierar. Den främsta likheten mellan filmerna är att samer framställs 

som stereotypiska och exotiska. Den största skillnaden filmerna emellan sker mellan Glada häl-

singar från Missångerträsk och Sameblod. I Sameblod visas samer vara något  abnormt och i Glada 

hälsingar från Missångerträsk ses samer som en normalitet men framställs också på ett exotifieran-

de sätt. 

Stuart Halls definition av stereotyper menar att det sker en gränssättning mellan vad som ses som 

normalt och vad som inte gör det. Samerna ges i filmerna en stereotypisk bild som handlar om vad 

”vi” anser vara normalt och inte. Samerna har därmed hamnat på den sidan som ses som avvikande 

och som stör vår sociala ordning. Att samer framställs som något exotisk kan bero på att deras lev-

nadssätt och religion är något vi i resterande delar av Sverige inte är bekanta med.  

Kopplat till exotifiering av samer kan det ses som samer i sig inte väcker känslor men i fel kontext 

ges det en annan betydelse. Filmerna visar att samer inte passar in i det ordnade mönstret som finns  

och ses som något orent. Detta kan vidare kopplas till sekulariseringen vilket förstärker samerna 

som avvikande genom att inte vara som mängden. Att samisk religion som har en holistisk syn inte 

likställs med den samhällsordningen som idag existerar skapar tabu och det människan inte är be-

kant med brukar i många fall förskjutas. Detta visas också i tidigare forskning, specifikt i The visib-
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le wall: Jews and other ethnic outsiders in Swedish film där Rochelle Wright menar att etniska mi-

noriteter framställs på ett nedsättande sätt i film. I filmer framställs minoriteterna som stereotypa 

och det visas även hur den svenska befolkningen anses överlägsen genom att etniska minoriteter 

framställs som anomalier. Detta lyfts även fram i mitt resultat. 

11. Ämnesdidaktisk reflektion  

Varje lärare har som uppgift att förmedla kunskaper om de nationella minoriteterna till sina elever,  

detta står i läroplanen Gy11. Under rubriken “Övergripande mål och riktlinjer” återfinns de mål som 

skolan har ansvar för att varje elev får med sig efter avslutad gymnasial utbildning. Ett av målen är 

att eleven ”har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverige-

finnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.  48

Personligen tror jag att många lärare förbiser detta. Oftast tror jag att handlar det att många lärare 

inte vet hur de ska förmedla kunskaperna eller att de själva faktiskt inte besitter dessa. Även om 

samerna inte tydligt återfinns i det centrala innehållet för religionsämnet i gymnasieskolan anser jag 

att gymnasielärare bör lyfta ämnet i undervisningen. Ett av religionsämnets centrala innehåll hand-

lar om religioners betydelse för människans identitet, gemenskap och tillhörighet. Vilket är ett till-

fälle där eleverna kan visa sina kunskaper kopplat till samisk religion och identitet.  

Ett annat exempel där undervisning om samer kan lyftas i gymnasieskolan är genom ämnesöver-

skridande undervisning i arbetet om nationella minoriteter. Att arbeta ämnesövergripande mellan 

ämnena samhällskunskap, religion och svenska tror jag kan bidra till att eleverna får ökade kunska-

per om samerna då det skapas en helhet. Religionslärarens roll kan exempelvis då undervisa om re-

ligiösa symboler för att knyta an temat.  

Utifrån min uppsats anser jag film är ett bra val för elevers kunskapsinhämtning, framförallt för att 

filmen som digitalt hjälpmedel visar det som läraren undervisar om och utifrån det kan eleverna 

skapa en uppfattning. Att visa film i skolan kräver en genomtänkt planering, exempelvis kan läraren 
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prata om filmen innan eller läsa en text om samma händelse som filmen framställer. Ett annat ex-

empel är att ge ut frågor som eleverna får besvara under filmens gång för att skapa utrymme till en 

reflektion på egen hand eller i grupp. Med skolans styrdokument i åtanke hade jag en baktanke med 

mitt urval. Jag ville hitta filmer som kan användas i undervisningen om samer. Utifrån mitt resultat 

finns det en film jag anser vara lämplig för undervisning, Sameblod. Framförallt med tanke på fil-

mens perspektiv på samisk identitet och dess historiska perspektiv. Till just filmen Sameblod finns 

det en väldigt givande lärarhandledning som bland annat lyfter frågor om identitet och hur det 

svenska samhället behandlade samerna.   49

 Sli.se. Sameblod - En filmhandledning från Svenska Filminstitutet. https://sli.se/shareroot/21/ftproot/files/49

pdf/sameblod.pdf (Hämtad 2020-01-18)
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