
Känslosamma organisationer: om affektiv profitering på samisk 
autenticitet 
Sedan tidigmodern tid har ett brett spektrum av organisationer engagerat sig i frågor 
som rör samernas situation, dvs situationen för Europas enda ursprungsfolk. Utifrån 
olika ideologiska motiv har politiska, utbildningsrelaterade och kunskapsproducerande, 
aktivistiska och kommersiella organisationer konstruerat samerna som de annorlunda 
och avvikande ”andra” (se t.ex. Baglo, 2011; Mörkenstam, 1999; Viken & Müller, 2017). 
Än idag är görandet av samer som ”de andra” en viktig strategi för kommersiella 
organisationer som profiterar på konsumenters längtan efter autentiska upplevelser 
liksom för politiska organisationer som värnar frågor om samers rättigheter och 
självbestämmande. Mot bakgrund av detta riktar detta föredrag ljuset mot nutida 
organisationer som uppehåller sig vid frågor om profitering (Duchêne & Heller, 2012) 
på samisk autenticitet. Utifrån antagandet att organisationer bör studeras med hänsyn 
till de medier och kommunikationssätt som konstituerar dem (Höllerer m.fl., 2019), 
undersöker jag hur traditionella organisationer inom turismnäring såväl som 
gräsrotsaktivistiska organisationer bygger affektiva relationer på Instagram när varor 
och upplevelser marknadsförs som samiska såväl som när profitering av samiskt 
kulturarv problematiseras. 
 
Analysen grundas i praktikorienterad affektteori (Fleig & von Scheve, 2020; Wetherell, 
2012) och utifrån en intersubjektiv och affordansdriven metodologi (Westberg, 2021) 
undersöker jag hur organisationerna bjuder in läsare till affektiva gemenskaper. 
Gemensamt är hur både kommersiella och aktivistiska organisationer utnyttjar 
Instagrams affordanser för att väcka åtrå inför det samiska samt för att att etablera en 
stolt konsumentgemenskap. Dessa iakttagelser indikerar relevansen i att studera den 
sociala kraft som känslor utövar när organisationer kommunicerar med det omgivande 
samhället. I ett vidare perspektiv väcker iakttagelserna ontologiska och epistemologiska 
frågor om vad vi kan veta och vad som egentligen konstituerar en organisation i en 
samtid där människors sociala organisering betingas av sociala medier.  
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