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Forskningsarbetet

• Total forskningstid i Sverige ungefär ett och ett halvt år 2017-19

• Deltog med de samiska representanterna i samråd med Stockholms 
stad och Region Stockholm

• Intervjuer med de samiska representanterna och ansvariga 
politiker

• Publicerat och opublicerat material från svenska myndigheter och 
Sameföreningen



Critical Indigenous Studies (kritiska 
urfolksstudier) som teoretisk utgångspunkt

Enduring Indigeneity –

J. Kēhaulani Kauanui (Kanaka Maoli)

“…för det första, indigenitet är 

bestående—[---] urfolk existerar, motstår, 

och fortsätter; och för det andra, 

(bosättar)kolonialism är en struktur som 

uthärdar indigenitet.” 

“A Structure, Not an Event”: Settler Colonialism and Enduring 
Indigeneity, in Lateral, 2016

Colonial Entanglement –

Jean Dennison (Osage)

“…det är möjligt att skapa nya och kraftfulla 

möjligheter ur en pågående kolonial process. 

Genom att positionera denna logik som en 

sammanflätning är mitt mål att undvika att både 

ignorera eller bemyndiga de koloniala krafter 

som urfolk måste förhålla sig till. Denna ansats 

tillåter också en förståelse av (bosättar)koloniala 

krafter som att de har en varierad, dynamisk och 

ojämn inverkan genom tid och rum…” 

Colonial Entanglement: Constituting a Twenty-First-Century 
Osage Nation, 2012



“

”

Om samisk historia, svensk-samiska relationer, och 
svensk kolonisation inte synliggörs blir det med 
nödvändighet ett upprätthållande av 
kolonisationen som norm [---]
Jag argumenterar därför för att kolonisation bör 
användas som en grund för analys. Det blir annars 
väldigt svårt att förklara och förstå vad som pågår

May-Britt Öhman, “Kolonisationen, rasismen och intergenerationella trauma: Analys, reflektioner och 
förslag utifrån ett skriande behov av samiskLEDD forskning och undervisning”, 2017



Översikt

• Förvaltningsområdet/arbetet som samiskt samhällsbygge 

• Förvaltningsområdet/arbetet som kolonialt begränsande, 
skapat av svenska myndigheter

• Stockholms stad som svensk myndighet lyckades inte 
samarbeta med de samiska representanterna som urfolk

• Det samiska förvaltningsområdesarbetet utmanade 
svenska koloniala praktiker



Förvaltningsområdet/arbetet som samiskt 
samhällsbygge 

• I samarbetet med Stockholms stad slog de samiska 
representanterna fast att förvaltningsområdet behövde 
gagna samerna som urfolk

• De fastslog också hur Stockholms stad behövde 
samarbeta med samerna som urfolk

• Stockholm som samiskt förvaltningsområde var inte en 
satellit utan del av hela det samiska samhället



Förvaltningsområdet/arbetet som kolonialt 
begränsande, skapat av svenska myndigheter

• Staten har bestämt ramarna för hur staden kan agera

• Samerna inkluderades inte som urfolk utan som nationell 
minoritet

• Samisk indigenitet (samer som ett folk med 
urfolkspositionalitet) tillgodosågs inte

• Staden byggde sitt arbete på sina egna riktlinjer för 
nationella minoriteters rättigheter



Stockholms stad som svensk myndighet lyckades inte 
samarbeta med de samiska representanterna som urfolk

• Ojämn maktfördelning mellan staden och de samiska 
representanterna

• Samarbetet från stadens sida präglades av ett tilltal som 
placerade samerna som deltagare i ett stadsprojekt istället för 
samarbetspartners och initiativtagare

• Samisk urfolksposition (Indigeneity på engelska, indigenitet har 
börjat användas på svenska inom forskning) var inte begriplig för 
stadens representanter (med undantag av Sissela Nordling Blanco)



Det samiska förvaltningsområdesarbetet utmanade 
svenska koloniala praktiker

• Samerna ägde initiativet till förvaltningsområdet och 
samarbetet med staden

• De samiska representanterna etablerade vad som 
behövde göras och hur 

• De vägrade acceptera stadens representanters försök att 
ta över initiativet och definiera projektet och 
samarbetet



Sammanfattning

• Det samiska förvaltningsområdet/arbetet lyfte fram 
både samisk urfolkspositionalitet och koloniala processer

• De samiska representanternas arbete mobiliserade 
potential för förvaltningsområdet att verka för samisk 
nutid och framtid i Stockholm och hela det samiska 
samhället



Stort tack till:

Sameföreningen i Stockholm

Dr. May-Britt Öhman, Uppsala universitet

Department of Scandinavian Studies, 
University of Washington

Center for American Indian and Indigenous 
Studies, University of Washington

The American-Scandinavian Foundation

The Ruth Kielland-Leif and Sophie Løvdal 
Fellowship

Summer Institute of Global Indigeneities

CEMFOR, Uppsala Universitet

Photo: Olle Kejonen

Karin Eriksson kbe4@uw.edu


