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Abstract 

Presstödet verkar för att främja mångfalden inom den svenska dagspressen. De krav som ställs 

för att få presstöd handlar om struktur, inte om åsiktsförmedling. Dock får ett specifikt 

intresseområde inte ta upp mer än 50 procent av innehållet. Nationell Idag är den enda tidningen 

med uttalad invandringskritisk profil som får presstöd. Tidningen är tätt sammankopplad med det 

högerextrema nationalistiska partiet Nationaldemokraterna och ger i sitt innehåll uttryck för 

partiets åsikter. De nyheter som tidningen behandlar har ofta fokus på frågor rörande invandring. 

   Syftet med denna studie är att se om, och i så fall hur, innehållet i tidningen förändrats sedan 

den fick presstöd. Vår frågeställning är: Har innehållet i tidningen Nationell Idag förändrats i 

och med att tidningen fick statligt presstöd? 

   Efter våra analyser har vi kommit fram till att svaret på vår frågeställning är att innehållet inte 

har förändrats avsevärt mycket. Vår hypotes om att tidningen skulle rapportera mindre om 

invandringspolitik år 2010 och 2012 än 2008 stämde inte. Tidningens innehåll har inte heller 

med åren blivit mer neutralt, vilket var vår andra hypotes.  

   Dessa svar har vi kommit fram till efter att vi undersökt texter i Nationell Idag från åren 2008, 

2010 och 2012. Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av totalt 334 texter samt en kvalitativ 

textanalys av tre texter. Med Ghersettis teori om nyhetsvärdering som stöd diskuterar vi i 

slutdiskussionen förändringen av innehållet i tidningen Nationell Idag.  

 

Nyckelord: Kvantitativ innehållsanalys, Kvalitativ textanalys, Nationell Idag, 

Nationaldemokraterna, Nyhetsvärdering, Presstöd 

  

  



 

 

Förord 

Vi har länge intresserat oss för frågor om nationalism, rasism och invandrarfientlighet, om 

högerextrema partier och organisationer. Tillsammans har vi tidigare skrivit en uppsats med 

anknytning till området med rubriken ”Sverigedemokraternas påverkan? En idéanalytisk 

undersökning om Moderaterna och Socialdemokraterna ändrat sin politik till följd av 

Sverigedemokraternas framgångar”. Uppsatsen som skrevs hösten 2012 i Statsvetenskap B 

handlade om Sverigedemokraternas påverkan på Socialdemokraternas och Moderaternas politik i 

frågor rörande nationalism. 

   I arbetet med denna uppsats har vi som författare strävat efter ett tätt samarbete. Trots att vi 

delvis jobbat enskilt med kodning i den kvantitativa analysen har vi båda varit delaktiga i alla av 

uppsatsens processer.  Vi har även strävat efter att vara objektiva. Detta har känts viktigt då vi 

skrivit om en kontroversiell tidning. 

   Vi vill tacka vår handledare Jöran Hök som hjälpt och stöttat oss i vårt arbete och kommit med 

värdefulla kommentarer. Vi vill även tacka Christoph Andersson för inspiration, hjälp och stöd. 

Vi vill också tacka Anders Dalsbro på Expo för hjälp med material och tips. Ett sista stort tack 

vill vi även ge till våra klasskamrater som tagit sig tiden att ge oss feedback under skrivandets 

gång, trots att de själva haft fullt upp med sina egna uppsatser. 

 

Minna Almqvist och Alexander Zeilon Lund 

Maj 2013 
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1. Inledning 

Journalistiken är en viktig del av samhället, en viktig del av demokratin. Nyheter formar hur vi 

ser på omvärlden, på vår omgivning och på oss själva (Wahl-Jorgensen, Hanitzsch 2009:3). I 

Sverige är man så mån om mångfalden och konkurrensen i dagspressen att det inrättats ett 

presstöd för att se till att detta bibehålls. Detta stöd ges till de tidningar som uppfyller vissa 

kriterier på form och struktur, men vilka åsikter som tidningen förmedlar är inte avgörande för 

huruvida tidningen får stöd eller inte. Tidningen Nationell Idag har direkta kopplingar med 

partiet Nationaldemokraterna, ett parti som anser att mångfald får finnas i världen men inte i 

enskilda länder – att människor med olika ursprung inte kan leva tillsammans (skola.expo.se). 

Nationell Idag kallar sig för ”Sveriges enda invandringskritiska tidning” (nationellidag.se). När 

de beviljades presstöd år 2010 valde Martin Ahlquist, suppleant i Presstödsnämnden och 

chefredaktör för magasinet Fokus, att lämna sin post. “För egen del kan jag inte medverka till att 

skattepengar finansierar rasism och därför lämnar jag min plats i Presstödsnämnden” sa han till 

Dagens Nyheter (Ahlquist: dn.se, 2010-04-23). 

   Att det finns medier som sympatiserar med ett partis ideologi är inget som är unikt för 

Nationaldemokraterna. Många av de största dagstidningarna har öppet politiska tendenser – trots 

att många av dem kallar sig oberoende, alltså inte bundna till ett parti. I dagsläget håller även 

Sverigedemokraterna på att starta upp sin egen tidning som kommer at ge ut sitt första nummer i 

sommar, och fortsätta ges ut digitalt veckovis (medievarlden.se, 2013-03-04) Tidningen, som ska 

ha en socialkonservativ ledarsida, strävar även efter att få presstöd (Olsson: svd.se 2013-03-04). 

   Den elektroniska tidningen Realisten satsar även den på att under 2013 få presstöd (Ekedahl 

2012-11-19 realisten.se). Realisten ägs av Svenskarnas parti, SvP, (realisten.se) ett parti som 

anser att “Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de 

etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare”. De anser även att det endast får 

finnas svenskar på maktpositioner i samhället och att alla ”politiska beslut skall utgå från vad 

som är bäst för de etniska svenskarnas intressen” (svenskarnasparti.se). 

   Beslutet att bevilja tidningen Nationell Idag har varit omdiskuterat i media och i slutet av år 

2012, bara två år efter den beviljats stödet, gjordes en utredning om huruvida den skulle få 

behålla det eller inte. Vad som däremot inte diskuterats är huruvida presstödet påverkat 

tidningens innehåll, och i så fall hur. Detta kommer vi att göra i denna studie.  

http://skola.expo.se/etnopluralism_116.html
http://www.medievarlden.se/taggar/samtid-framtid
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2. Bakgrund 

           2.1 Nationell Idag 

Tidningen Nationell Idag grundades 2001 av flera ledande personer inom Nationaldemokraterna, 

bland andra partiets dåvarande chefsideolog som också blev tidningens första chefredaktör. De 

första åren kommer tidningen endast ut med oregelbundna mellanrum, men i samband med valet 

2006 bestämmer man sig för att försöka skapa en presstödsberättigad veckotidning. Samma år 

börjar tidningen komma ut med ett nummer per månad och delades då ut på stan av 

partimedlemmar. I sin egen historieberättelse skriver Nationaldemokraterna att ”Efter valet 

beslutade man sig för att satsa på ett nytt projekt, en veckotidning med presstöd. Det var 

uppenbart att en stor aktivistorganisation inte kan upprätthållas utan finansiella medel, och 

partistödet räckte inte för detta”. De skriver vidare att partiet två år senare under 2008 drog ner 

på värvningsarbetet för att kunna satsa helt på arbetet med tidningen. Samma år börjar tidningen 

ges ut varannan vecka och senare under året nås målet med veckotidningsutgivning (nd.se). 

   I april 2010 anser Presstödsnämnden att Nationell Idag uppfyller kraven för att beviljas 

presstöd. Första utbetalningen är på 2 378 000 kronor, varav 699 583 kronor är retroaktivt för 

hösten 2009 och 1 679 000 kronor för 2010 (nd.se) (Rydergren: resume.se, 2010-04-22). I 

samband med beviljandet väljer Martin Ahlquist, suppleant i Presstödsnämnden och chefredaktör 

för magasinet Fokus, att lämna sin post och motiverar det med att” För egen del kan jag inte 

medverka till att skattepengar finansierar rasism och därför lämnar jag min plats i 

Presstödsnämnden” (Ahlquist: dn.se, 2010-04-23). 

   Alla nummer av Nationell Idag som vi undersökt från 2008 till 2012 består av 16 tydligt 

mallade sidor. Framsidan innehåller korta annonser för innehållet och ofta en stor plus flera små 

bilder. Framsidan följs av en ledarsida som alltid innehåller en ledartext signerad chefredaktören 

och ofta också en text signerad Nationaldemokraternas partiledare alternativt ”oberoende 

nationaldemokratisk”. Sidan tre är debattsida och sedan följer fyra inrikes- och två utrikessidor 

med blandade nyhetstexter, två fokus/reportagesidor och två sidor för kulturnyheter samt en 

insändarsida. Tidningen innehåller också en helsidesannons och baksidan innehåller antingen 

också annonser eller annat ickeredaktionellt material.  

   I tidningarna som kom ut år 2008 och 2010 ägnas en spalt på ledarsidan åt att förklara 

tidningens innehåll och agenda. Redaktionen skriver att ”Denna tidning är demokratiskt nationell 
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och har en värdekonservativ värdegrund. Det innebär att vi ofta porträtterar nyheter och 

händelser ur en helt annan synvinkel än etablissemangsmedia” (sic). De beskriver hur de stora 

etablerade medierna väljer nyheter och vinklar som passar deras världsbild och hur det finns ett 

enormt behov av just Nationell Idags journalistik som erbjuder information utan ”de politiskt 

korrekta skygglapparna”. De skriver också att människor har genomskådat lögnerna som 

presenteras i etablisemangsmedier och hungrar efter riktiga nyheter som vågar tala om 

situationen som den är. Under dessa år går tidningen under parollen ”Nationell Idag – 

Nyhetstidning med politik och kultur”. 2012 har de bytt till ”Nationell Idag – En oberoende 

nationaldemokratisk nyhetstidning” och på deras webbplats www.nationellidag.se kallar de sig 

”Sveriges enda invandrarkritiska veckotidning”. 

   Justitiekanslern har hanterat fyra anmälningar mot tidningen Nationell Idag. Alla anmälningar 

handlar om ifrågasatt tryckfrihetsbrott, då hets mot folkgrupp. I alla ärenden har justitiekanslern 

valt att inte inleda förundersökning. Tre av de fyra ärendena rör artiklar som publicerats år 2009 

och en rör en artikel som publicerats år 2011 (JK 7629-0931, JK 5700-09-30, JK 6066-09-30, JK 

5064-11-31). Då vi studerat tidningar från år 2008, 2010 och 2012 kommer vi inte i vår studie att 

behandla någon av artiklarna som anmälts till Justitiekanslern.   

   Under hösten 2012 skakas Nationell Idag av interna strider. Chefredaktören Vavra Súk 

anklagas för att ha förskingrat tidningens pengar och sparkas. Han själv menar att detta är en del 

i Marc Abramssons försök att kuppa tidningen. Ny chefredaktör blir Nationaldemokraternas 

partisekreterare Jimmy Windeskog (Vergara: expo.se, 2013-10-02). 

   Samtidigt som detta anklagas tidningen för att ha fuskat med antalet prenumeranter. 

Presstödsnämnden hade mottagit klagomål från prenumeranter som inte kunnat säga upp sina 

abonnemang och bestämmer då att dra in presstödet i väntan på utredning. 

Abonnemangsundersökningen visar dock att tidningen fortfarande lever upp till presstödskraven 

(Vergara: expo.se, 2013-02-19).  

   Våren 2013 registreras Nationell Idag om som ett nytt bolag. Bolaget heter ”Ideella föreningen 

Nationell Idag med firma Nationell Idag” och redovisar 5-9 antal anställda och 500-999 tkr i 

omsättning. I styrelsen för bolaget sitter högt uppsatta Nationaldemokrater. Marc Abramsson, 

partiledare, Jimmy Windeskog, partisekreterare, Mattias Åke Karlstrand, partistrateg och Anders 

Ankartjärn, vice partiledare (nd.se) (Nationell Idags bolagsrapport, 2013-05-16). Styrelsen för 

tidningen utgörs alltså av Nationaldemokraternas partiledning.  

http://www.nationellidag.se/
http://www.nd.se/partistyrelsen
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   Sedan Nationell Idag beviljades presstöd har reglerna för stödet skrivits om och idag måste alla 

tidningar som beviljas pengar redovisa att dessa enbart används för tidningsproduktion (DN.se, 

2011-12-01). 

 

  2.2 Nationaldemokraterna 

Det nationalistiska partiet Nationaldemokraterna grundades 2001 som följd av en splittring inom 

Sverigedemokraterna då partiet enligt utbrytarna höll på att ”liberaliseras” (Expo.se, 20030514). 

I partiets historieskrivning skriver Nationaldemokraterna själva att splittringen berodde på ett 

missnöje mot Sverigedemokraternas ledning och den allt mer ”slätstrukna ideologin”. Viktigt för 

det nya partiet skulle bli mer personligt ansvar, en effektivare organisation och en ”konsekvent 

ideologi” med etnicitet som det centrala, i stället för assimileringspolitik de kritiskt menade att 

Sverigedemokraterna stod för (nd.se).  

 Det nya partiet bygger upp sin politik kring vad man kallar etnopluralism som skiljer sig från 

rasism genom att alla människors lika värde erkänns. Ingen folkgrupp tillskrivs högre värde än 

någon annan. Däremot menar etnopluralister att människor med olika ursprung inte kan leva 

tillsammans utan varje grupp har sin egen plats på jorden där de hör hemma. Varje folk ska ha ett 

eget land där det egna homogena folket ska bo (skola.expo.se). Denna åtskillnad kommer till slut 

att ” utvecklas åt så olika håll att den delas upp i olika raser som inte kan fortplanta sig med 

varandra” (expo.se).  

   I partiets principprogram (nd.se) skriver de att Sverige ska styras utifrån folkets vilja. Makten 

över politiken och ekonomin ska vara så decentraliserad som möjligt för att i största möjliga mån 

öka den enskilda människas möjlighet att påverka, vilket i sin tur kommer öka 

samhällsengagemanget. Vidare beskrivs familjen som ”samhällets och nationens stöttepelare” 

och därför är den trygga kärnfamiljen av stor betydelse för nationens framtid. Denna kärnfamilj 

utgörs av en man och en kvinna. Dessa två är fysiskt och psykiskt olika men kompletterar 

varandra och gemensamt är dessa två den bästa utgångspunkten för ett barn.  

   Politik kring brott och straff är centralt i partiets politik och de vill bland annat höja 

straffsatserna ”markant” för sexualbrott, grova våldsbrott och för återfallsförbrytare.  

   Mest centralt i Nationaldemokraternas politik är nationen och dess betydelse för invånarna. De 

skriver i principprogrammet att ”Vi anser nationen vara den grundläggande största enhet med 

vilken människan kan känna en äkta samhörighet grundad på gemensam kultur med traditioner 

http://www.nd.se/partistyrelsen
http://www.nd.se/principprogram
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och grundläggande värderingar, gemensamt språk och gemensam härstamning”.  

Nationaldemokraterna är för en värld fylld av mångfald men mot länder fyllda av mångfald. De 

skriver att mångfalden i världen av olika folkslag och kulturer är värdefull och ett tecken på 

”livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt” men att detta endast 

gäller när etnopluralismen uppfylls. Flera folkgrupper i samma land kan endast resultera i att de 

”etniska egenskaperna” går förlorade. Detta menar man har hänt i Sverige vilket resulterat i att 

”nordiska dygder som ärlighet, hjälpsamhet, arbetsvillighet, kvinnofrid och omtänksamhet mot 

djur ersätts kontinuerligt av kulturellt betingad brottslighet och kvinnoförtryck, svenskfientlighet, 

oberättigat utnyttjande av socialbidrag, gruppvåldtäkter och djurplågeri” (nd.se). 

   För att råda bot på detta vill partiet införa ekonomiskt stöd, ”återflyttningsbidrag”, till de 

invandrare som frivilligt lämnar Sverige. Kriminella invandrare och ”sådana som vägrar ta seden 

dit de kommer ska utvisas” och det ska införas hårdare kontroller av ”tvivelaktiga” 

uppehållstillstånd (nd.se). 

   Första valet Nationaldemokraterna deltar i är år 2002 och det blir ett nederlag. Partiet får 0,006 

procent i riksdagsvalet. I Södertälje får de 2,4 procent i kommunalvalet och totalt i Sverige får de 

fyra mandat i kommunalvalet. Själva beskriver de detta som en besvikelse med ”tanke på det 

intensiva arbetet och stora organisation man lyckats bygga upp, men ett år var för lite för att 

hinna väga upp det inarbetade varumärke som SD hade” (nd.se). Fyra år senare går de fram 

marginellt i riksdagsvalet, 0,06 procent, men ökar betydligt i Södertälje kommun och får där 3,8 

procent vilket ger dem två mandat i kommunfullmäktige. Vid valet 2010 backar de igen och får 

0,02 procent till riksdagen och 3,45 procent i Södertälje kommun. Dock behåller de där sina två 

mandatplatser.   

   Partiledare för Nationaldemokraterna är sedan hösten 2006 Marc Abramsson. Han har varit 

aktiv inom partiet sedan det startades och var tidigare ordförande för Nationaldemokratisk 

Ungdom (NDU). 2004 dömdes han i tingsrätten till 18 månaders fängelse för grov misshandel 

efter att NDU året innan attackerat pridefestivalen och misshandlat dess pressansvariga Facundo 

Unia. Men straffet sänktes i hovrätten till fyra månaders fängelse (Larsson: expo.se, 2004-10-

26).  

   Partisekreterare är Jimmy Windeskog som tidigare varit ordförande för Sverigedemokratisk 

ungdom och partisekreterare i Sverigedemokraterna (nd.se).  
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2.3 Presstödet och dess funktion 

Presstödet verkar för att främja svenska tidningars mångfald och konkurrens. Presstödets olika 

delar ger möjligheter för små tidningar att existera och konkurrera på samma marknad som de 

stora rikstäckande tidningarna. Under 1900-talet senare hälft har det genomförts ett flertal 

pressutredningar som lett till det presstödssystem vi har idag.  

   Under 1950-talet hade dagspressen stor betydelse för den politiska opinionsbildningen, och när 

ett flertal tidningar tvingades att lägga ned skapades det på politiskt håll en stor oro för vilka 

konsekvenser detta skulle få för demokratin. Att läsarna skulle ha stor valfrihet och att bevara 

pressens mångfald var en nödvändighet för att demokratin skulle fungera. 

Tidningsnedläggningarna ledde till de första diskussionerna och pressutredningarna om ett 

statligt bidrag för att säkra pressens mångfald och läsarnas valfrihet.  

   Den första pressutredningen tillsattes år 1963 och slog fast att de ekonomiska problem som ett 

stort antal socialdemokratiska och centerpartistiska tidningarna hade inte gällde för branschen 

som helhet. Istället ansåg man att de tidningar som fanns på en ort där det fanns en större 

dagstidning, så kallade andratidningar, var de som låg i störst farozon för nedläggning. De 

förslag denna utredning la fram angående ekonomiskt stöd till andratidningarna fick stor kritik 

och röstades inte igenom. Istället röstades det år 1965 igenom ett beslut om ett statsbidrag till 

politiska partiernas opinionsbildande verksamhet, vilket partierna kunde fördela till sina 

tidningar. Detta är första gången man beslutat om ekonomiska bidrag till dagspressen (Hadenius 

et al 2011:74-75). 

   1967 års pressutredning, den andra i ledet, ville inrätta en samdistributionsrabatt. Detta för att 

uppmuntra tidningarna att gå samman lokalt i samma distributionsbolag, för att på så sätt göra 

utgivningen av tidningarna billigare. Då den ekonomiska situationen för dagspressen inte 

förbättrades efter de två första pressutredningarnas förslag, föreslog 1971 års socialdemokratiska 

regering att man skulle ge andratidningarna på en ort ”ett direkt bidrag till den löpande 

produktionen” (Hadenius et al 2011:75). Samtidigt kom en allmän annonsskatt på sex procent för 

tidningarna, som senare år 1972 kom att utvidgas till en allmän reklamskatt. Detta innebar att de 

större, mer framgångsrika tidningarna fick bidra till stödet och på så sätt hjälpa de mindre 

tidningarna. År 1976 accepterades i huvudsak förslagen från år 1972 års pressutredning, förslag 

om bidrag som skulle stimulera nyetablering och stödformer som skulle främja samverkan. De 

senare pressutredningarna har fortsatt att utvärdera presstödet, dock har inga grundläggande 
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ändringar skett. De har dock ändrat perspektiv på dagspressen, från att dagspressen setts som ett 

”instrument för politisk opinionsbildning” (ibid) till att den i de senare utredningarna ses som en 

stödbehövande bransch (ibid). 

   Det är Presstödsnämnden som ansvar för presstödet och vilka krav som finns för att få de olika 

formerna av presstöd finns reglerat i presstödsförordningen från 1990. I Presstödsförordningen 

definieras dagspress som “En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med 

reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning” (SFS 1990:524) För att kallas 

dagspress ska tidningen komma ut med minst ett nummer per vecka, under eget namn. Tidningen 

ska i huvudsak distribueras i Sverige och även, i huvudsak, vara skriven på svenska. Tidningarna 

kan vara hög-, medel eller lågfrekventa. En högfrekvent dagstidning kommer normalt ur med sex 

till sju nummer per vecka, en medelfrekvent släpper tre till fem nummer per vecka och en 

lågfrekvent tidning släpper en till två nummer per vecka. För att överhuvudtaget kunna få 

presstöd får inte tidningen ges ut av staten eller en kommun (ibid). 

   Presstöd har två delar, direkt och indirekt presstöd. Det indirekta presstödet innefattar lägre 

moms, sedan år 1996 på 6 procent. Dagspressen var tidigare helt momsbefriad. Utöver det är 

dagspressen genom det indirekta presstödet befriad från reklamskatt på de första 50 miljonerna 

av tidningens annonsintäkter (Hadenius et al 2011:158). 

   Det direkta presstödet har två delar, driftstöd och distributionsstöd. Driftstödet är den största 

delen av dessa (Hadenius et al 2011:157). För att få driftstöd måste vissa kriterier uppfyllas. 

Tidningen måste ha en övervägande abonnerad upplaga på minst 1500 exemplar. Dessutom får 

täckningsgraden vara max 30 procent. Täckningsgraden definieras i presstödsförordningen som 

följer: ”En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten 

under de tre senaste kalenderåren” (SFS 1990:524). Det får inte heller finnas en betald annonsdel 

som överstiger 50 procent av hela tidningens utrymme under ett kalenderår. 

   Av tidningens totala redaktionella innehåll måste alltså minst 55 procent bestå av det egna 

redaktionella innehållet. Det redaktionella innehållet får inte heller vara för smalt, eller 

avgränsat, på ett specifikt intresseområde. Om det redaktionella innehållet består till 

övervägande del av material som direkt handlar om ett specifikt intresseområde kan den enligt 

presstödsförordningen inte ses som dagstidning. I presstödsförordningen tas bland andra 

miljöfrågor, friluftsliv och frågor med anknytning till religion upp som intresseområden.    

Distributionsstöd ges till distributions- och tidningsföretag och till dagstidningar som 
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samdistribuerar sina upplagor. Det “lämnas för varje abonnerat, distribuerat exemplar av en 

dagstidning under förutsättning att minst två tidningar deltar” (Hadenius et al 2011:157) 

 

2.4 Regeringsformen 

I Regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder, paragraf två, klargörs det i första meningen att 

“Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet.” (SFS 1974:152) 

   Det allmänna, staten, ska också “verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 

samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall 

verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället” (ibid).  

   Vidare står det att staten ska "motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person. Etniska, språkliga 

och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 

bör främjas” (ibid). 

   Det som lagstiftats i Regeringsformen återspeglar samhällets värderingar. ”Det allmänna” är 

synonymt med staten, alltså ska staten motverka diskrimineringar, verka för alla människors 

jämlikhet och delaktighet i samhället och för att demokratins idéer ska vara vägledande i 

samhället - då detta är vad samhället, medborgarna, vill.   

 

3. Vetenskaplig frågeställning och syfte 

3.1 Studiens syfte 

Presstödet verkar för att främja mångfalden inom den svenska dagspressen. Nationell Idag är den 

enda tidningen med uttalad invandringskritisk profil som får presstöd. Tidningen är tätt 

sammankopplad med det högerextrema nationalistiska partiet Nationaldemokraterna och ger i sitt 

innehåll uttryck för partiets åsikter. Bland annat att människor med olika ursprung inte kan leva 

tillsammans och skuldbelägger vissa folkgrupper för samhällets problem. 

   Debatten kring deras rätt till presstöd har varit hård. Men hur påverkar presstödet tidningens 

redaktionella innehåll?  
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   Syftet med denna studie är därför att studera tidningen Nationell Idags innehåll för att kunna se 

om det förändrats sedan tidningen fått presstöd. 

 

          3.2 Frågeställning 

Har innehållet i tidningen Nationell Idag förändrats i och med att tidningen fick statligt presstöd? 

 

  3.3 Hypoteser 

Vår hypotes är att tidningen Nationell Idags innehåll har påverkats av att de fått presstödet. På 

vilka sätt beskrivs i Hypotes 1 och Hypotes 2. Att Nationell Idag var mer partiknuten 2008 än 

2010 och 2012 ligger till grund för dessa hypoteser. Nationell Idag var inte lika ekonomiskt 

självständig 2008 då tidningen inte hade många prenumeranter och inget presstöd. Angående 

tidnigens ekonomi säger Marc Ambramsson, partiledare för Nationaldemokraterna, att: “Partiets 

hela ekonomi inklusive partistödet från Södertälje och Nykvarn har under de senaste åren gått åt 

för att sponsra tidningsutgivningen, pengar som nu kommer att kunna investeras i valkampanjen”  

(Ej signerad: Nationell Idag, Nr.22 2010, s.3) 

 

Hypotes 1 

Vi tror att nyheternas innehåll anpassats mer efter de kriterier som presstödsnämnden ställer, då 

speciellt att tidningens redaktionella innehåll inte får till största del handla om ett visst avgränsat 

område. Då Nationell Idags profil är att vara invandringskritiska tror vi att andelen texter som 

berör just invandringsfrågor minskar under 2010 och 2012. 

 

Hypotes 2 

Vi tror även att nyheterna är mer neutrala under 2010 och efter tidningen fått presstöd. Detta då 

tidningen har och har haft ett mål om att nå en större läsarkrets och på så sätt kunna få driftstöd 

och även behålla det. Med mer neutrala nyheter kan man locka läsare som nödvändigtvis inte 

sympatiserar med tidningens ideologi.  

   Vi definierar neutrala nyheter som texter där båda sidor i en fråga tillåts att komma till tals då 

texten berör en specifik fråga och i fall beskrivningar av aktörers identitet, religiös tillhörighet, 

nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet förekommer finns det en relevant orsak för det. 

Nyheterna ska inte heller skuldbelägga en viss grupp människor. Dessa punkter förklaras 
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ytterligare i kapitel 6.2, då de är variabler i vårt kodschema.   

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

  4.1 Nyhetsvärdering 

Vad är det egentligen som avgör vilka nyheter som publiceras? Vad avgör vad som får plats på 

första sidan, och vad som blir en notis? Enligt Marina Ghersetti i boken Medierna och 

Demokratin (2012) av Lars Nord och Jesper Strömbäck har de händelser som sedan blir nyheter 

vissa gemensamma egenskaper. Dessa förekommer i mindre eller större utsträckning, och kan 

kompenseras av och med varandra. Dessa egenskaper delas upp i flera kategorier varav de två 

som är relevanta för vår studie redogörs för nedan. 

 

Närhet 

Hur mycket, i vilken omfattning och på vilket sätt en nyhet uppmärksammas påverkas av dess 

kulturella, geografiska och tidsmässiga närhet till tidningens publik (s.212). En händelse som 

inträffar just nu, eller som precis inträffat kommer att värderas högre än något som hänt för flera 

dagar eller veckor sedan. En nyhet som handlar om Sverige är närmre geografiskt och kulturellt 

än en om ett annat land och får säkerligen även därför större utrymme. Om ett land redan finns 

på mediernas agenda spelar det dock inte lika stor roll om det är långt bort geografiskt. Landet 

kan komma att bli ett slags tema i nyhetsförmedlingen, vilket gör att det sannolikt kommer att 

fortsätta att uppmärksammas (s.213). 

 

Sensation och avvikelser 

Om en nyhet inte innehåller ett visst mått av sensation kommer den antagligen inte att 

uppmärksammas alls. Ghersetti menar att sensationella händelser ofta handlar oväntade, ovanliga 

och oförutsedda situationer, vilket i nyhetsförmedlingen ofta tar form i rapportering om bland 

annat olyckor, rättsröta och sex. Dock är det inte bara händelser med negativa inslag, som 

olyckor och krig, som får ta plats. Oväntat positiva händelser har också ett stort nyhetsvärde. 

Händelser med negativa inslag är dock överrepresenterade i nyheterna. Det som avviker från det 

normala, det som är uppseendeväckande och sensationellt, skapar en nyfikenhet och ett intresse 

och i det finns själva nyhetsvärdet. Nyheterna med negativa inslag får sannolikt ett större 
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nyhetsvärde än de positiva då de avviker mer från det ´normala´ vardagslivet (ibid). 

   Dessa kategorier kommer att användas som stöd kapitel 8. Slutsats och diskussion. Detta för att 

hjälpa till ytterligare se om och hur innehållet i Nationell Idag förändrats. De olika punkterna 

ingår även på olika sätt i vår kvantitativa analys. Kategorin närhet finns i variabel 4. Sensation 

och avvikelser finns på olika sätt inom variabel 6, V6. Ämnesområden, bland annat i kategori 10 

Blåljusjournalistik.   

 

5. Tidigare forskning 

När vi sökt efter tidigare forskning har vi inte hittat något som känns direkt relevant för vår 

studie. Detta kan ha att göra med att tidningen Nationell Idag inte funnits så länge och att 

Nationaldemokraterna är ett relativt litet parti. Det finns tidigare forskning om just partiet 

Nationaldemokraterna, men ingen om Nationell Idag. Det finns tidigare forskning om presstödet, 

dock har vi inte hittat någon som är till hjälp för vår studie. Den mest relevanta tidigare forskning 

vi hittat för vår studie är Kent Asps utvärderingsrapport om Nationell Idag. Detta efter att sökt i 

olika databaser så som Libris, Nordicom, SAGE journals, Google Schoolar med flera. Vi har 

även pratat med redaktionsmedlemmar på tidskriften Expo samt med Christoph Andersson, 

journalist, författare och lärare i journalistik som arbetat mycket kring högerpopulistiska rörelser 

för att få tips på relevant tidigare litteratur – dock utan resultat. Därför hoppas vi att med denna 

studie kunna bidra till forskningen.  

 

5.1 Kent Asps utvärderingsrapport för Presstödsnämnden 

Asps utvärderingsrapport är gjord på uppdrag av Presstödsnämnden och har syftet att utreda 

huruvida Nationell Idag ska fortsätta beviljas presstöd. Utredningen gjordes i slutet av år 2012 

och inkom till Presstödsnämnden den fjärde januari 2013.  

   Som beskrivet i avsnitt 2.3 finns ett krav på att tidningens redaktionella innehåll inte till 

övervägande del får vara inriktat på ett speciellt, avgränsat intresseområde. Uppgiften för Asps 

undersökning var att undersöka huruvida Nationell Idags redaktionella innehåll var just det, 

genom att först definiera vad som skulle kunna anses vara Nationell Idags avgränsade 

intresseområde och sedan undersöka om detta översteg 50 procent av innehållet 

(Presstödsnämnden 13/00004 2013:1).  
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   Genom att studera sex nummer av tidningen och klassificerat samtliga 258 artiklar kunde Asp 

utskilja två avgränsade intresseområden: ” ‟Mångkultur‟ – företeelse, orsaker och konsekvenser” 

samt ” ‟Nationella frågor‟ – ideologi, rörelser, Sverige och omvärlden” (Presstödsnämnden 

13/00004 2013:1-2). Efter det skapade Asp fyra kategorier; ”mångkultur”, ”nationella frågor”, 

”annat redaktionellt material än de två intresseområdena” och ”ej redaktionellt material” 

(Presstödsnämnden 13/00004 2013:2). Asp har sedan mätt hur Nationell Idags innehåll fördelat 

sig i cm2 över de tre redaktionella kategorierna och kan på så sätt se att i de nummer han 

undersökt upptog de två avgränsade intresseområdena sammantaget 38 procent av det 

redaktionella utbudet.  Det översteg inte heller 50 procent i något enskilt nummer 

(Presstödsnämnden 13/00004 2013:3). 

 

6. Metod och Material 

Vi har valt att göra både en kombination av en kvantitativ studie och en kvalitativ studie för att få 

både en bred och djup förståelse. Att vi gör just en kvalitativ innehållsanalys är då vi verkligen 

vill komma åt både de manifesta och latenta budskapen i texterna, för att illlustrera hur inenhållet 

ser ut. Att utgå från boken Nyheter: att läsa tidningstext av Lundgren, Ney och Thurén har gett 

oss en bra mall för de steg vi tar i vår analys, denna har modifierat, vilket beskrivs i avsnitt 6.3. 

Vi är inte intresserade av hur skribenterna argumenterar, vilka normer argumentationerna lever 

upp till eller hur argumenten stärker eller undergräver en ståndpunkt (Bergström, Boréus 

2012:91). Därför gör vi inte en argumentationsanalys. För att svara på vår frågeställning tror vi 

inte heller att en idé- och ideologianalys är lämplig, detta då vi inte är ute efter att i huvudsak 

undersöka ideologiska aspekter eller ideologisk argumentation (Bergström, Boréus 2012:172).  

   Vi har valt att göra en större kvantitativ analys och en mindre kvalitativa analys av flera 

orsaker. Dels vill vi få en bred uppfattning om tidningens innehåll och hur de ser ut de olika åren. 

Hade vi gjort en större kvalitativ analys och en mindre kvantitativ dito hade vi inte kunnat 

behandla ett lika stort material, detta då det dels hade varit för tidskrävande men också tagit för 

många sidor i anspråk. Dessutom hade de resultat vi sett från den kvantitativa studien haft låg 

giltighet om vi studerat färre analysenheter.  
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  6.1 Urval och avgränsning 

Vårt urval består av fyra nummer per år, det första numret från mars, juni, september och 

december åren 2008, 2010 och 2012. Vi har alltså valt att undersöka totalt tolv nummer av 

tidningen Nationell Idag. Som beskrivet i bakgrundskapitlet beviljas Nationell Idag presstöd år 

2010, som även ges retroaktivt för 2009. År 2008 har alltså valts för att tidningen detta år inte 

erhöll presstöd. I april 2010 beviljades tidningen presstöd, vilket gör att vi detta år studerar ett 

nummer där tidningen inte har presstöd och resterande tre nummer har den det. Vi väljer att även 

studera detta år för att på ett tydligare sätt kunna urskilja tendenser och förändringar. År 2012 har 

tidningen haft presstöd i två år. Genom att studera tidningar från dessa tre år kommer vi kunna se 

eventuella förändringar i innehållet. 

   Vi kommer att göra både en kvantitativ- och kvalitativ analys av materialet. Detta då vi vill ha 

en bred förståelse av Nationell Idags innehåll och nyhetsvärdering, och vi anser att var för sig ger 

metoderna inte en tillräckligt bred förståelse. 

   I den kvantitativa studien kommer alla texter i våra utvalda nummer att studeras och 

klassificeras, totalt 334 stycken. Vi har dock valt att göra en avgränsning när det kommer till 

tidningen Idealisten som ges ut i samband med Nationell Idag. Idealisten är 

Nationaldemokraternas partitidning och är fristående från Nationell Idag, trots att tidningarna i 

viss mån delar skribenter. Denna avgränsning gör att vissa nummer av tidningen Nationell idag 

har färre analysenheter än andra.  

   I den kvalitativa studien kommer en analysenhet per år att studeras, vilket resulterar i ett totalt 

antal om tre analysenheter. Vi kommer att göra vår kvalitativa textanalys på de nyheter som 

placerats som största nyhet på tidningens första sida. Vi har även valt att välja nyheter från 

enbart marsnumren. Detta då denna månad representerar en normalmånad. I december- och 

juninumren kan nyheterna på första sidan handla om högtider – något vi inte anser vara nog 

talande för tidningens innehåll som helhet. Om den största nyheten på förstasidan är en nyhet 

som återfinns i tidningen Idealisten väljs istället den artikel som får näst mest utrymme på första 

sidan för analys. Antalet analysenheter för den kvalitativa analysen har anpassats dels efter 

tidsramen för denna undersökning, men också efter undersökningens omfång.  
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  6.2 Metod – hur vi har gått tillväga 

I vår kvantitativa undersökning har vi först skapat ett kodschema för att kunna koda alla 

analysenheter. När vi skapade detta utgick vi från Metodpraktikan och till viss del de pressetiska 

reglerna. Vi är medvetna om att tidningen Nationell Idag inte måste följa de pressetiska reglerna, 

men vi har ändå valt att använda dem som verktyg för att operationalisera och skapa våra 

variabler. Detta då de pressetiska reglerna är något som många medier följer och det anses vara 

god publicistisk sed att göra det. I resultatet av kodningen kommer vi inte att redovisa huruvida 

Nationell Idag bryter mot de pressetiska reglerna eller ej. Detta då de pressetiska reglerna är 

frivilliga att följa. Varje variabel är varandra uteslutande för att det inte ska finnas några 

tvetydigheter i kodningen (Esaiasson et al 2012:204). Kodschemat i sin helhet, med 

operationalisering av variabler finns som bilaga, Bilaga 1, men  redögörs även för i avsnitt 6.1.2. 

   I den kvalitativa analysen har vi utgått från Nyheter: att läsa tidningstext av Lundgren, Ney 

och Thurén. Operationaliseringen av de olika stegen finns i kapitel 4.2. Genom att slå ihop de 

steg som vi ansett hängt ihop har vi skapat ett eget schema för den kvalitativa analysen med fem 

steg. Efter att ha läst analysenheterna ett flertal gånger har analysens resultat skrivits med stöd av 

de fem stegen.  

 

  6.2.1 Kodschema 

Varje analysenhet har ett kontrollnummer som följer formen tidningens nummer, år, sidnummer 

och sedan rubrik. Exempelvis 22.10.8-9 - ”Försvarsmakt i förändring”. Detta är variabel två i 

vårt kodschema.       

   För att operationalisera V3. Textens form har vi utgått från Björn Hägers bok Reporter. I denna 

bok beskrivs kriterier för de olika textformerna.   

    Utifrån nyhetsvärderingsteorin av Ghersetti i Medierna och demokratin har vi valt att ha 

variabeln V4. Nyhetens geografiska närhet. Denna variabel visar var i världen analysenheten har 

sitt fokus, för att på så sätt kunna se om teorin om att nyheter som ligger nära geografiskt har 

större tendens att publiceras.  

   Genom att titta på Nationell Idags webbsida skapade vi oss en uppfattning om vilka ämnen 

som förekom i tidningens innehåll. Dock kunde vi inte då veta till exempel vilka ämnen och 
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sektioner som funnits i tidigare tidningar. De olika sektionerna förekommer dessutom olika ofta i 

de olika numrera, vissa som inrikesnyheter förekommer i varje nummer medan till exempel 

sportsektionen saknas i några av våra undersökta nummer. De olika sektionerna finns i variabel 

5. Vi valde därför att skapa ett relativt brett kodschema, speciellt då det kom till ämnesområden. 

   Näst intill varje ämnesområde under variabeln V6. Ämnesområde har operationaliserats.  

   När vi skapade vårt kodschema ansåg vi det vara viktigt att ytterligare se hur tidningen innehåll 

präglas av invandringskritik. Detta då tidningen lyder under parollen ”Sveriges enda 

invandringskritiska veckotidning” (nationellidag.se). Därför har kodschemat dessa två variabler: 

V7. Nämns invandring/invandrare, (1. Ja 2. Nej) V8. Invandringspolitik kommer in i texten trots 

att den handlar om ett annat område (1. Ja 2. Nej). Vid V7 har vi kodat in om en artikel nämner 

invandring eller invandrare, eller båda, oavsett kontext. I V8 har vi genom att läsa analysenheten 

avgjort ämnesområde först, V6, enligt huvudandelsprincipen (Esaiasson et al 2012:207). Om 

analysenheten haft enligt huvudandelsprincipen ett annat huvudämnesområde än 

invandringspolitik, men ändå berört invandringspolitik har detta skapat möjligheten att på 

variabel 8 svara 1. Ja för att det på så sätt ändå ska kunna bli en del av resultatet. 

   I V9. Ges båda sidor i en fråga utrymme att komma till tals, har variabelvärdena 1. Ja, 2. Nej 

eller 3. Ej relevant. Variabelvärdet Ej relevant sker då analysenheten inte belyser en specifik 

fråga, eller då analysenhetens är i form av en ledare, debattinlägg, krönika eller insändare. Dessa 

former av texter behöver nödvändigtvis inte ge utrymme för att alla sidor ska komma till tals på 

grund av just textens form – de utrycker åsikter. Textformen ledare har vi operationaliserat till att 

innebära signerad eller osignerad text i vilken tidningen tar ställning i en aktuell fråga och 

krönika har operationaliserats till text som är personligt skriven och där skribenten kommer med 

egna åsikter och tankar (Häger 2011:415). Vi anser att kriterierna är desamma för insändare. Att 

vi har med insändare är då de genomgått ett redaktionellt urval, alltså har valts ut för att 

publicera. Därför får insändare ingå i det redaktionella materialet. I variabel 9 är punkt 13 i 

pressetiska relglerna utgångspunkten. Där framgår det att man ska sträva efter att ge personer 

tillfälle att möta eventuell kritik och alla parters ståndpunkter ska återges (po.se).  

   V10. Beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller 

etnicitet, V11. Har beskrivning av identitet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet relevant 

orsak? Dessa variabler utgår från de pressetiska reglerna, punkt 10 under rubriken ”Respektera 

den personliga integriteten” (po.se), där det framgår att sådana beskrivningar inte ska framhävas 
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om de saknar betydelse i sammanhanget eller är missvisande. Punkt 16 under rubriken ”Var 

försiktig med namn” ingår även i operationaliseringen. Denna punkt redogör för att man ska 

undvika att ”publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som 

gör en identifiering möjlig” (ibid). 

  V12. Nationalister beskrivs som en utsatt grupp, ställer frågan om nationalister som grupp eller 

enskilda individer beskrivs som utsatta, diskriminerade eller kränkta och har variabelvärdena 1. 

Ja, 2. Nej och 3. Förekommer inte.  

   V13. Skuldbeläggs en särskild grupp människor? ställer frågan om det i analysenheten finns en 

skuldbeläggning av en viss grupp människor, till exempel människor av samma etnicitet eller 

religion. Skuldbeläggningen handlar om en negativ generalisering – alla människor som ingår i 

den specifika gruppen kan förväntas att agera på detta negativa sätt.  

 

  6.3 Kvalitativ textanalys  

Utöver den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi även göra en kvalitativ textanalys av tre 

artiklar. I den kvalitativa analysen kommer vi tydligare kunna urskilja hur Nationell Idags 

skribenter skriver, till exempel gällande språkanvändning, vilket tillsammans med den 

kvantitativa analysen ger en mer komplett bild av tidningens innehåll. Detta avsnitt syftar alltså 

enbar till att illustrera hur innehållet i tidningen kan se ut. 

   Vid kvalitativa textanalyser finns det många olika metoder för att hur man ska gå till väga. I 

Nyheter: att läsa tidningstext (1999) redogör Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten 

Thurén för en modell i tolv steg för kvalitativ textanalys. Dessa tolv steg har vi förenklat och 

slagit ihop till fem steg som vi kommer utgå ifrån i vår textanalys. 

   Det första steget är att klassificera texten utifrån vad vi ser vid första anblicken. Vad är det för 

typ av text och i vilken sektion av tidningen är den? Hur samverkar textens olika delar - rubrik, 

ingress och brödtext – och hur samspelar texten med övriga texter på sidan/uppslaget? Finns det 

fler texter på samma tema? Stämmer texten överens med vad rubriken utlovade eller finns det 

undertexter som uttrycker något helt annat? (s.57).  

   Detta första steg handlar alltså mycket om det allmänna och rent visuella och man tittar här 

också på vad man kan utläsa om journalistens kön och etnicitet och om det är någon av 

tidningens egna medarbetare som producerat materialet eller om det kommer från en nyhetsbyrå.  

   Sedan börjar den egentliga textanalysen och vi bestämmer vad artikeln handlar om. Använder 
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sig journalisten av öppna eller dolda källor och citeras de direkt eller indirekt? Är texten 

tendentiös och vilka fakta används i så fall för det? Finns det anspelningar till andra händelser av 

samma karaktär?  

   Tredje steget i analysen handlar om disposition och vinkel. Vad framhävs som det centrala och 

viktiga i texten och vad sätts i bakgrund? Hur är relationen mellan vilka som kommer till tals 

kontra beskrivs eller omtalas? Lundgren m.fl. skriver angående just det att ”finns det här 

skillnader med avseende på klass, status, kön, etnicitet, ålder?”(s.55). Skapar dessa faktorer en 

positiv eller negativ bild? Inbjuds läsaren till egna ställningstaganden eller ger texten redan 

färdiga slutsatser? (s.57). 

   Fjärde steget handlar mer om att urskilja språkets betydelse för textens framtoning. Använder 

sig skribenten av neutrala ord som ”säger” eller mer laddade ord som ”avslöjar” och vad har 

källorna för roll? Används kontrasterande ord som ”ont” och ”gott” eller ”fult” och ”fint”? 

   Är de aktiva aktörer eller passiva offer och finns det skillnader här gällande till exempel kön? 

Hur använder sig skribenten av miljöbeskrivningar? Återges en verklig plats eller skapar 

reportern ett ”fiktivt rum” där ord symboliserar, och skapar, olika känslolägen? Gör reportern 

egna iakttagelser och i så fall med vilka sinnen (s.57). Får en utsatt individ gestalta ett 

samhällsproblem? Vilka retoriska grepp återfinns i texten och hur används de? Arbetar reportern 

med jämförelser, liknelser, upprepningar, metaforer och värdeladdade ord? Väcks det 

associationer hos läsaren och i så fall vilka? Återges stereotypa bilder av till exempel män och 

kvinnor?  

   Slutligen tittar vi på reporterns närvaro i texten. Framträder reportern öppet med ett aktivt ”jag” 

eller i rollen som en fluga på väggen, och hur är relationen till de intervjuade. Har de ett nära och 

förtroligt samtal eller är perspektivet mer distanserat? (s.57).  

 

  6.4 Problem 

Problem vi stött på med våra val av metoder är att de båda har varit tidskrävande. Vi hade gärna 

gjort fler kvalitativa analyser, men då de just tar så mycket tid att göra har vi valt att göra en per 

år. Ett alternativ hade varit att enbart göra en kvantitativ analys och ökat antalet analysenheter, 

men det hade riskerat att vi förlorat djupet i studien. Vår kvantitativa analys design ser inte de 

latenta budskapen. Detta har varit svårt för oss då vi när vi läst varje analysenhet själva uppfattat 

dem men inte kunnat få med det i resultatet. Detta har den kvalitativa analysen som uppgift. 
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   Vi valde även att vi skulle göra den kvalitativa analysen på de största nyheterna på tidningens 

första sida. Detta då vi anser att dessa bör spegla vad redaktionen på Nationell Idag tycker är den 

viktigaste nyheten. Däremot finns det många analysenheter som hade varit mer intressanta att 

analysera, men då vi inte vill att studien ska bli tendentiös har vi valt att hålla oss till den största 

nyheten. Vi har även valt att inte göra en enskild bildanalys av bilderna som förekommer i 

anslutning till analysenheterna. Detta på grund av tids- och platsbrist, men också då vi vill inrikta 

oss helt på innehållet i texterna. 

 

  6.5 Validitet och reliabilitet 

I vår kvantitativa analys är det totala antalet analysenheter för alla undersöka nummer är 334 

stycken. Då antalet analysenheter är stort anser att vi kan generalisera och dra slutsatser från vårt 

resultat. 

   I Textens mening och makt skriver Bergström och Boréus att ”Är man fler än en person som 

kodat olika delar av materialet är det viktigt att kontrollera att alla kodare gjort likartade 

bedömningar, dvs. att intersubjektiviteten är tillfredställande” (Bergström, Boréus 2012:57). 

Därför har vi båda kodat en liten del av materialet, om cirka 30 analysenheter, för att kontrollera 

samstämmigheten och se till att resultatet från kodningen inte beror på våra skilda bedömningar. 

När vi kodat samma analysenheter har vi kommit fram till samma resultat i 90 procent av fallen. 

   Vi har utöver detta diskuterat fortlöpande de analysenheter vi kodat. I den kvalitativa 

textanalysen har vi båda läst de tre analysenheterna och tillsammans diskuterat dem för att 

komma fram till våra slutsatser.  

   Vi anser att validiteten i vår studie är hög då vi undersökt det vi ämnat undersöka. Vi har 

genom vår kvantitativa analys fått en bred uppfattning om innehållet i tidningen Nationell Idag 

och vårt urval av år ger oss en överblick över förändringen i innehållet. Genom den kvalitativa 

analysen har vi fått en djupare förståelse för innehållet, vilket gör att vi kunnat undersöka och få 

svar på vår frågeställning.  

 

7. Resultat och Analys 

Nedan följer en redogörelse för resultaten från våra kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Det kvantitativa resultatet redovisas först år för år, och sedan tillsammans i en analys av 
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förändringen. De exempel på artiklar som tas upp i det kvantitativa resultatet har valts ut då de 

passar in för att beskriva hur vi resonerat kring en viss variabel. Vi har haft flera exempel på 

texter som vi skulle kunnat tas upp i resultatet, och det finns ingen specifik anledning till att vi 

valt att presentera just de vi gjort – förutom att de svarat olika på kodschemats variabler. Dessa 

exempel är med för att göra texten mer lättläst. Men vi vill visa hur vi resonerat för att skapa en 

större öppenhet. Resultaten från den kvantitativa analysen och med stöd från den kvalitativa 

analysen diskuteras i Kapitel 8. Slutsats och diskussion. 

 

7.1 Kvantitativ analys  

  7.1.1 2008 

År 2008 är det totala antalet analysenheter 123 stycken i våra fyra undersökta nummer. Nedan 

finns fördelningen mellan vilken form analysenheterna har, samt hur det totala antalet fördelats 

över de fyra numren.  

 

Figur 1.0 

 

Fördelning mellan de olika formerna som analysenheterna tar år 2008. 

   Artiklar är den enskilt största posten, 51 av analysenheterna har formen artikel. Näst flest är 

kategorin debattinlägg, krönika och insändare med 26 av analysenheterna. 2008 finns minst en 

analysenhet i varje kategori i våra undersökta nummer. Tre analysenheter är i form av reportage, 
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där ett finns i nummer 3 och två i nummer 10.  

   Analysenheterna är relativt jämt fördelade mellan de undersökta numrera. Numret från 

december månad är ett dubbelnummer, alltså har Nationell Idag valt att distribuera nummer 22 

och 23 samtidigt. Detta nummer har näst flest analysenheter, 32 stycken, vilket motsvarar cirka 

26 procent av det totala antalet analysenheter. Nummer 03 från månaden mars har flest 

analysenheter, 36 stycken. Det motsvarar cirka 29 procent av det totala antalet analysenheter. 

Nummer 22 från månaden juni har minst antal analysenheter, 25 stycken, vilket motsvarar cirka 

20 procent av det totala antalet. Nummer 15 från september har 30 analysenheter vilket 

motsvarar cirka 24 procent av det totala antalet.  

Figur 1.1 

 

Antal analysenheter per undersökta nummer år 2012.  

 

    Vetenskap och historia det ämnesområde som har flest artiklar, 15 stycken av totalt 123 

artiklar. De flesta finns på vetenskapssidorna i tidningen, men några av artiklarna finns även på 

kultursida och på reportagesida. I kategorin övrigt finns även där 15 analysenheter. Dessa har 

blandade ämnesområden, bland annat är det matrecept, stycken ur eddadikten Havamal, en 

nyårspsalm och en kulturkrönika om Marx liv och åsikter.  

   Blåljusjournalistik, alltså rapportering om brottslighet, olyckor, rättsprocesser och domar, är 

huvudområdet för 14 analysenheter. Dessa återfinns i störst antal på tidningarnas 

inrikesnyhetssidor, men också andra sektionen av tidningen så som reportagesidor, 

utrikesnyhetssidor och vetenskapssidor.  

   Vård och omsorg skriver man inget alls om, inte heller skrivs det något om arbetspolitik. 
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Analysenheter med mångkultur och andra kulturer som huvudämne förekommer bara en gång 

vardera. Svensk kultur skriver man om i två artiklar, varav en sträcker sig över två sidor. 

   Sport, fritid och hälsa förekommer som huvudområde i tio analysenheter av det totala antalet. 

De återfinns mest på inrikesnyhetssidor, men också på kultur och sportsidor.  

   De sju texterna om ekonomi handlar till största del om finanskrisen och dess konsekvenser i 

Sverige och internationellt. De sju analysenheterna om Nationalistiska och invandringskritiska 

partier, personer och organisationer handlar till största del om partiet Nationaldemokraterna. 

   Invandringspolitik som huvudämne för en artikel förekommer fem gånger år 2008. Dock 

nämns invandring eller invandrare, eller båda, i 27 av 123 artiklar. Av dessa 123 artiklar kommer 

invandringspolitik in i texten trots att den handlar om något annat 17 gånger. 
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Figur 1.2 

 

Fördelningen mellan analysenheterna och de olika ämnesområden året 2008. 

   Inrikesnyhetssidorna står för det största antalet artiklar. Här finns 22 av de totalt 123 artiklarna. 

Utrikesnyhetssidorna delar andra platsen med vetenskap- och nöjessidorna men 16 artiklar i 

vardera sektion. Minst antal analysenheter finns i sportsektionen, endast 3 stycken. Åtta av 

analysenheterna återfinns i den sektion vi kallar Annan. Detta är sektioner som inte är 

återkommande i varje nummer.  
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Figur 1.3

 

Antal analysenheter fördelade över de olika sektionerna de undersökta tidningarna år 2008. 

   Av de 123 artiklarna har 48 stycken fokus på Sverige och svenska händelser. 13 artiklar 

behandlar flera länder i olika eller samma kategori och nämner även Sverige. Sverige 

förekommer alltså i cirka 50 procent av alla artiklar på olika sätt. 23 artiklar behandlar inget 

specifikt land. Fokus ligger på övriga Norden i fem artiklar, sju behandlar Nordamerika, två 

stycken Afrika och fyra stycken Asien. Sydamerika och Oceanien behandlas inte enskilt alls. 

   När en artikel berör en viss fråga får båda parterna i den sällan komma till tals. I fem av de 

totalt 123 artiklarna får båda sidorna utrymme att komma till tals och i 43 av dem får de inte det. 

75 artiklar tar inte upp en fråga där det är relevant att båda sidorna kommer till tals. Dessa är 

bland andra debatt- och opinionsinlägg samt ledare. 

   I 14 av de 123 analysenheterna skuldbeläggs en viss grupp människor. Sex av dessa texter är 

debattinlägg, krönikor eller insändare. Fem av dem är artiklar, varav tre är på inrikesnyhetssida, 

en på utrikesnyhetssida och en på kultursida.  

   I 35 artiklar beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller 

etnicitet. I 19 av dem har denna beskrivning en relevant orsak, men i 16 av artiklarna har 

beskrivningen inte det. I 88 artiklar förekommer inga sådana beskrivningar. I sju av de 16 
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artiklarna där beskrivningen inte har en relevant orsak skuldbeläggs även en viss grupp 

människor. Denna skuldbeläggning förekommer även i två artiklar av de 19 där beskrivning har 

en relevant orsak.  

   Ett sådant exempel förekommer i debattinlägget "Se upp för islam!" (Rydquist: Nationell Idag, 

Nr.03 2008, s.3) Då texten är i form av ett debattinlägg har vi bestämt att det inte är relevant att 

båda parter i frågan får komma till tals.  

   I debattinlägget namnges bland andra Fredrik Reinfeldt och det antyds att han ”fjäskar för och 

är rädd för islam” (ibid) i och med hans ursäkt till de arabiska ambassadörerna rörande Lars 

Vilks rondellhund. Denna beskrivning av identitet anser vi vara relevant då det är offentliga 

personer som beskrivs och har en poäng för den historia debattinlägget vill förmedla. Däremot 

beskrivs muslimer på ett så onyanserat sätt att skribenten skuldbelägger en hel grupp människor. 

”Kriget som pågår nere i Afrika nu är inget annat än ett religionskrig. Det är islamisterna som 

skall utplåna den kristna befolkningen” (ibid). Muslimer skuldbeläggs för ett flertal krig och 

konflikter. Skribenten målar även upp en bild av att muslimer som grupp försöker ockupera 

Sverige.”Hit till Sverige vill alla de sju okunniga och opålästa Sverigefientligt sinnade 

riksdagspartierna utöka den islamistiska ockupationen med minst två miljoner muslimer till. /.../ 

Den gamla grekiskan legenden om den trojanska hästen fungerar bra för ockupanterna här i 

Sverige. Svenskar är ju snälla, frikostiga och förmodligen världens mest korkade folk. 

Inkräktarna behöver ju inte använda något våld alls för att komma och ockupera Sverige!” (ibid) 

Skribenten fortsätter att beskriva hur denne anser att massmedierna förmedlar en felaktig bild av 

krig i olika länder. ”Det enda som sas i massmedia, i Sverige, var att det pågick strider mellan 

regeringstrupper och rebeller. Inte ett ord om att det var den kristna befolkningen som försvarade 

sig mot islam /.../”. (ibid) 

   Nationalister som utsatt grupp förekommer i 11 av analysenheterna. Majoriteten av texterna, 6 

stycken, där nationalister som utsatta har Sverige i fokus. De övriga fem fördelas med tre texter 

med fokus på övriga Europa, en med fokus på Asien och en där inget land står i fokus. Ett 

exempel på detta finns artikeln ”Kommunen misslyckades återigen att stoppa ND” (Suk: 

Nationell Idag, Nr.10 2008, s.7) kan man läsa i ingressen ”Trots att Polisen tidigt gett tillstånd 

för partiets familjefestival så meddelande kommunen att inga parker eller torg var lediga. 

Överallt skulle chilenare spela sambamusik, påstod man”. Artikeln fortsätter att beskriva hur 

svårt det var för Nationaldemokraterna att få arrangera sin familjefestival och det motstånd de 
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mötte från kommunen.  

 

  7.1.2 2010 

I våra fyra analyserade nummer av Nationell Idag 2010 publicerades totalt 103 texter i olika 

former. 21 texter var artiklar, tre reportage, nio notiser, fyra ledare, 22 texter var antingen 

debattinlägg, krönikor eller insändare, i alla fyra nummer var endast en text ett referat och 43 

texter kategoriseras under övrigt, som till exempel analyser och recensioner.  

Figur 2.0 

Fördelning mellan de olika formerna som analysenheterna tar år 2010. 

Analysenheterna är relativt jämnt fördelade mellan tre av de undersökta numrena.   

Numret från december månad har flest analysenheter, 32 stycken, vilket motsvarar cirka 31 

procent av det totala antalet analysenheter. Nummer 10 från mars månad har minst antal 

analysenheter, 12 stycken. Det motsvarar cirka 11,6 procent av det totala antalet analysenheter. 

Anledningen till att detta nummer har så pass få analysenheter är att Nationaldemokraternas 

partitidning Idealisten gavs ut i samband med detta nummer, vilket tog upp ett större antal sidor. 

Dessutom sträcker sig tre av de tolv analysenheterna över två sidor. I nummer 22 från juni 

återfinns 26 stycken analysenheter, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet. 
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Nummer 35 från september har 30 analysenheter vilket motsvarar cirka 29 procent av det totala 

antalet.  

 

Figur 2.1 

 

Antal analysenheter per undersökta nummer år 2010. 

 

   Texterna i Nationell Idag har en tydlig koppling till Sverige. En övervägande del, 56 av 103 

texter, handlar enbart om Sverige och händelser inom landet, tio texter handlar om Sverige 

tillsammans med ett eller flera olika länder och en text handlar om andra länder utan att nämna 

Sverige. Fyra texter har Nordamerika som huvudområde, tre behandlar Asien, bara en om Afrika 

och nitton texter nämner inget specifikt land alls. Sydamerika och Oceanien förekommer inte 

som geografiskt huvudfokus i någon analysenhet. 

   Utav dessa texter sorteras 25 under nyhetssida inrikes och 14 under nyhetssida utrikes. Elva 

texter ligger på ledarplats, sex på kultursidor och två artiklar vardera på vetenskapssida och 

opinions/debattsida. Nio texter ligger på tidningens reportagesidor, 25 texter under nöje och sju 

på annan icke definierbar sida. Av de fyra nummer från 2010 som vi analyserat finns inte en 

enda text på ämnet sport.  
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Figur 2.2

 

Antal analysenheter fördelade över de olika sektionerna de undersökta tidningarna år 2010. 

 

   I de nummer från 2010 som vi analyserat är det fyra ämnen som det skrivs extra mycket om. 

Tolv artiklar handlar om Nationell Idag och arbetet med produktionen av tidningen samt reklam 

för den. Internationell politik, blåljusjournalistik och texter kring nationalistiska och 

invandrarkritiska partier, personer och organisationer får lika mycket utrymme och elva artiklar 

publicerades på vardera av dessa ämnen.  

   Texterna som handlar om Internationell politik har i huvudsak sin geografiska fokus på flera 

länder i samma eller olika kategorier och Sverige nämns. Detta är fallet i fyra av de elva 

analysenheterna. Två av texterna har sin geografiska fokus på övriga Europa, då Frankrike. En 

har fokus på övriga Norden, då Danmark. Nordamerika, Afrika och Asien behandlas av en 

analysenhet vardera. En analysenhet behandlar flera länder i olika eller samma kategori där 

Sverige inte nämns. 

   Av de elva texterna som behandlar blåljusjournalistik har nio stycken geografiskt fokus på 

Sverige. En text har sin geografiska fokus på övriga Europa och en på Asien.   

   Av de elva texterna som behandlar nationalistiska och invandrarkritiska partier, personer och 

organisationer har även här nio stycken geografiskt fokus på Sverige. En text har sin geografiska 
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fokus på övriga Europa och en behandlar flera länder i olika eller samma kategori och Sverige 

nämns. 

   Skola och skolpolitik, Familj, Jämställdhet och Andra kulturer har alla varsin artikel på ämnet 

medan Mångkultur och Arbetspolitik inte tas upp alls som huvudämne. Ämnen som fick 

medelmycket utrymme är Invandringspolitik, Ekonomi, Svensk kultur och Vetenskap och 

Historia som alla skrivs som huvudämne i fem artiklar vardera. 14 artiklar kunde inte placeras in 

i något av våra ämnesområden och hamnade därför i kategorin övrigt och fyra texter handlade 

om mer än en fråga där huvudämnet inte gick att avgöra. I kategorin övrigt har bland annat 

veckans ros och ris, matrecept och en kortare artikel om en politiker som använder skattepengar 

för att åka taxi till gayklubbar hamnat.   
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Figur 2.3 

 

Fördelningen mellan analysenheterna och de olika ämnesområden året 2010. 

    

   I 30 av 103 texter nämns invandring/invandrare på något sätt, antingen som huvudämne eller 

som sidospår. Texter om och kring invandring utgör alltså cirka 30 procent av det redaktionella 

materialet. I 20 texter kommer invandringspolitik in i texten trots att den handlar om ett annat 

ämne. 

    I 69 artiklar finns det inte anledning att låta flera sidor komma till tals, det kan bero på att 

texten är saklig och helt enkelt inte behandlar en konflikt med flera olika perspektiv, eller att det 

rör sig om ledartexter och personliga krönikor där vi kodat in det som icke relevant att lämna 

utrymme för motparten att svara.   
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   I elva av de texter där en tydligen åsikt framförs ges utrymme för kontrasterande uttalanden 

medan det i 23 texter är en parts uttalanden och åsikter som förblir oemotsagda.  

   Artikeln ”Moskébygge vid Ground Zero upprör i USA” är ett exempel på en text där båda 

sidor i en fråga får komma till tals. En representant för organisationen American Society for 

Muslim Advancement, ASMA, får berätta varför det är bra med ett moskébygge på just denna 

plats. Likaså får en representant för organisationen "9/11 - Families for a Safer America" uttala 

sig om varför denne tycker att detta bygge är upprörande (Hill: Nationell Idag, Nr.22 2010, s.7). 

   Ett exempel där båda sidor i en fråga inte får komma till tals hittar vi i artikeln ”Gris togs bort 

från leksaksgård: kunde uppröra judar och muslimer”. Artikeln handlar om att ett internationellt 

leksaksföretag tagit bort en leksaksgris från ett leksaksset. I denna text får endast en upprörd 

mamma från Storbritannien komma till tals genom citat. Hon anser att det är fel att grisen tagits 

bort från leksaksgården, att det var "politisk korrekthet som gått överstyr”. Judar och muslimer, 

som är de som artikeln säger har upprörts av grisen, får inte komma till tals (Hill: Nationell Idag, 

Nr. 48 2010, s.6). 

   I 18 av 103 artiklar beskrivs berörda personers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, 

sexuell läggning eller etnicitet och inte i någon av dessa artiklar har vi kunnat se relevanta 

anledningar för denna beskrivning. Ett exempel på detta är artikeln ”Fernando, 22, dömd för 

grov misshandel av sverigedemokrat” (Pettersson: Nationell Idag, Nr.48 2010, s.3) som handlar 

om hur Sverigedemokraternas partisekreterare Martin Kinnunen 2009 misshandlades av fyra 

personer. ”Fernando” är den enda av de fyra som namnges utan uppenbar anledning. Att mannen 

heter Fernando, som inte är ett klassiskt svenskt namn, i förnamn har ingen relevans för artikeln 

utan han hade lika gärna kunnat beskrivas med enbart till exempel ”man, 22,”. I en liten faktaruta 

i texten kan vi också läsa att ”Fernandos pappa heter Christer och är etniskt svensk och 

höginkomsttagare, medan hans mamma är född i Peru och importerades av Christer 1981”. 

Dessa två beskrivningar medför inget matnyttigt till artikeln utan bidrar endast till bilden av 

Fernando som invandrare.  

   Som tidigare nämnts publicerades det under 2010 tolv texter som på något sätt behandlade 

tidningen Nationell idag och elva texter om andra nationalistiska och invandrarkritiska partier, 

organisationer och personer. I tolv av dessa artiklar beskrivs nationalister som en utsatt grupp.  

Ett exempel är artikeln ”Brevbärare vägrar dela ut ND:s valinformation – varnas” som handlar 

om hur Nationaldemokraterna på grund av partiets politik diskriminerats av brevbärare i 
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Södertälje som vägrat dela ut deras informationsblad (Suk: Nationell Idag, Nr.35 2010, s.5).  

   Den sista variabeln vi tittade på var om texter skuldbelägger en särskild grupp människor och 

utifrån undersökningen kan vi konstatera att så är fallet i tio av de totalt 103 artiklarna.  

 

7.1.3 2012 

År 2012 är det totala antalet analysenheter 108 stycken i våra fyra undersökta nummer. Nedan 

finns fördelningen mellan vilken form analysenheterna har, samt hur det totala antalet fördelats 

över de fyra nummer vi undersökt. 

Figur 3.0 

 

Fördelning mellan de olika formerna som analysenheterna tar år 2012. 

 

   Artiklar är den enskilt största texttypen och 45 av analysenheterna har formen artikel. Näst flest 

är notiserna, 27 av analysenheterna. 2012 fanns inga referat i våra undersökta nummer. Fyra 

analysenheter är i form av reportage, där ett finns i nummer 10, ett i nummer 22 och två i 

nummer 35. 
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Figur 3.1 

 

Antal analysenheter per undersökta nummer år 2012. 

   Analysenheterna fördelas relativt jämnt över de fyra numrerna. Dock har nummer 22 ett 

mindre antal analysenheter än de andra tre numren. Analysenheterna i detta nummer är färre men 

längre än i de andra numren. I nummer 22 finns inga notiser, vilket kan jämföras med att det i 

nummer 10 finns 13 notiser. 

   Det ämnesområde som störst antal analysenheter har huvudfokus på år 2012 är internationell 

politik, 22 analysenheter. Av dessa är 13 stycken artiklar, sju notiser, en ledare och en krönika. 

Analysenheterna fördelas över utrikesnyhetssidor, där återfinns 17 av texterna, ledarsida och 

annan sida. 

   Blåljusjournalistik är huvudområde för 17 texter. Sju av dem är artiklar, alla med fokus på 

Sverige och publicerade på inrikesnyhetssida. Av de 17 texterna är det bara två som inte har 

fokus på svenska händelser. En har övriga Norden som fokus, Norge, och en har övriga Europa 

som fokus, då Belgien. 

   I kategorin övrigt finns 13 texter. Bland dessa finns en artikel om att William Petzäll har avlidit 

och en insändare som handlar om vintern och matrecept. Ingen analysenhet har Skola och 

Skolpolitik, Familj, Andra kulturer eller Mångkultur som huvudämnesområde. 

   I kategorin Nationalistiska och invandringskritiska partier, personer och organisationer finns 

åtta analysenheter. Alla utom en analysenhet har sin geografiska fokus på Sverige, då på flera 

länder i olika eller samma kategori och Sverige nämns. I två av de åtta analysenheterna 

skuldbeläggs en viss grupp människor. I sex av analysenheterna nämns invandring eller 
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invandrare, eller båda. I tre av dem kommer invandringspolitik in i texten, trots att den 

egentligen handlar om något annat. 

   Invandringspolitik är huvudområde för elva analysenheter av de totala 108 stycken. De är i 

form av fyra artiklar, tre ledare, två notiser samt två reportage som båda sträcker sig över två 

sidor. Alla texter har sin geografiska fokus på Sverige och är publicerade på ledarplats, 

reportagesida eller inrikes- och utrikesnyhetssidor. I 16 av analysenheterna som inte har 

invandringspolitik som huvudområde kommer invandringspolitik in i texten ändå. Invandring 

eller invandrare, eller båda, nämns i 34 av de 108 analysenheterna. 

 

Figur 3.2 

 

Fördelningen mellan analysenheterna och de olika ämnesområden året 2012. 
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   Den sektion som har enskilt flest antal analysenheter är inrikesnyheter. Här finns 39 av 

analysenheterna. I sektionen utrikesnyheter finns 23 av analysenheterna. På ledarplats har 11 

texter publicerats. 12 av analysenheterna återfinns i den sektion vi kallar Annan. Detta är 

sektioner som inte är återkommande i varje nummer. År 2012 finns bland andra sektionerna 

”Bilderbergmötet” som sträcker sig av över tre sidor och ”I fokus”, som sträcker sig över två 

sidor i nummer 48. 

 

Figur 3.3 

 

Antal analysenheter fördelade över de olika sektionerna de undersökta tidningarna år 2012. 

 

   63 av texterna har huvudfokus på Sverige. Fem texter behandlar flera länder i olika eller 

samma kategori och Sverige nämns. Sverige förekommer alltså på olika sätt i cirka 63 % av det 

totala antalet texter. Texter som inte behandlar något specifikt land är den näst största posten med 

12 analysenheter. Huvudfokus på övriga Norden, Nordamerika och Asien sker i fyra 

analysenheter per kategori. Dessa analysenheter, inklusive de om övriga Europa, återfinns på 

tidningarnas utrikesnyhetssidor. Dock finns en analysenhet med huvudfokus på Afrika på en ”I 

fokus”-sidorna i nummer 48. Sydamerika och Oceanien förekommer inte som geografiskt 
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huvudfokus i någon analysenhet. 

   I 15 av texterna ges båda sidor i en fråga utrymme att komma till tals. 20 texter ger inte det 

utrymmet, alla parter får alltså inte möjlighet att komma till tals i en fråga där de berörs. Vi har 

bedömt att i 73 av texterna är det inte relevant att båda sidorna i en fråga får komma till tals. I 

den kategorin finns till exempel texter där en specifik fråga inte tas upp, eller ledare och 

debattinlägg som på grund av sin form inte har kravet att låta båda sidor få uttala sig. Till 

exempel i artikeln ”Södertälje klarar inte mer” (Dellsjö: Nationell Idag, Nr.48 2012, s.6) är det 

endast Marc Abramsson, partiordförande för Nationaldemokraterna som får komma till tals 

genom pratminus. Artikeln handlar om invandringspolitik och att Nationaldemokraterna 

förespråkar ett stopp för invandringen till kommunen. Abramsson stödjer det budskap som 

artikeln vill förmedla genom pratminusen. Skribenten namnger två socialdemokratiska politiker 

och antyder att även dessa vill samma saker som Nationaldemokraterna. Detta stöds dock inte 

med några uttalanden från någon av politikerna, eller från partiet som omnämns. Skribenten 

skriver att en av de socialdemokratiska politikerna protesterat mot regeringens 

invandringspolitik, dock inte om vad i regeringens invandringspolitik som denne protesterat mot. 

   De andra riksdagspolitikernas åsikter i frågan beskrivs, men ingen från något annat parti än 

Nationaldemokraterna får uttala sig. Att Södertälje inte klarar av mer invandring som artikeln vill 

föra fram får alltså bara stärkas av Abramsson, ingen som står mot detta uttalande får plats att 

uttrycka det. Detta är alltså ett tydligt fall där båda sidor i en fråga inte får komma till tals. De 

socialdemokratiska politikerna får inte komma till tals, utan pådyvlas åsikter.  

   Av de totalt 108 analysenheterna beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, 

sexuell läggning eller etnicitet 33 gånger. I nio av texterna har beskrivningen en relevant orsak 

och i 24 av dem har de inte det. I 75 av texterna gör ingen sådan beskrivning.   

   I åtta texter beskrivs nationalister, men inte som utsatt grupp. I 87 texter förekommer 

nationalister inte alls. I 13 texter beskrivs nationalister som utsatta. Detta sker bland annat i 

reportaget ”Rustade upp skolgård – nu riskerar de fängelse”. Reportaget sträcker sig över två 

sidor och beskriver hur personer från Svenskarnas parti som börjat rusta upp en skolgård nu kan 

bli dömda för egenmäktigt förfarande. ”Polisen hade fått tips av ett kommunalråd som hade sett 

hur aktivisterna fäste upp nät som lossnat och målat på skolgården. Enligt polisen ville inte 

skolan ‟ha någon hjälp alls‟, trots de uppenbara bristerna med skolgården” (Hill: Nationell Idag, 

Nr. 22 2012, s.4-5). I reportaget intervjuar skribenten en av de personerna från Svenskarnas parti. 
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Denne berättar att i en kommun hade Svenskarnas partis nyuppsatta fotbollsnät tagits ner och 

ersatts med kommunens egna. Angående den senaste upprustningen säger personen att: ” 

kommunen hellre låter barnens skolgård vara sliten och nedgången än tar emot någon hjälp från 

Svenskarnas parti” (ibid). 

   Skuldbeläggning av en viss grupp människor sker i 13 av de 108 texterna. Detta sker bland 

annat i reportaget ”Boende fick nog: Lyckades bli kvitt somaliskt flyktingboende”. I ingressen 

skriver skribenten ”Under flera år har boende i Lessebo fått stå ut med att ha Afrika inpå knuten. 

Skrik och vrål dagarna och nätterna igenom, nedskräpning, skadegörelse, bråk, knarkhandel och 

människosmuggling. Med gemensamma krafter lyckades de få kommunen att flytta på de 

asylsökande somalierna” (Suk: Nationell Idag, Nr.22 2012, s.8-9). 

   Genom hela reportaget skuldbeläggs somalier för att ställa till med problem. ”I februari i år var 

det bråk vid skolan, då hade ett tjugotal somalier gett sig på två män. Enligt lokaltidningen var 

alla muslimska invandrare” (ibid). De som får komma till tals i reportaget är boende i Lessebo, 

dock ingen från asylboendena. Ingen källa framkommer med namn. 

 

  7.2 Analys av förändring 

År 2008 består våra utvalda nummer av 123 analysenheter, år 2010 av 103 analysenheter och år 

2012 av 108 stycken. 

   Artiklar är den dominerande formen av text i alla våra undersökta nummer. År 2008 är antalet 

totalt 52 stycken. Det sjunker dock under 2010 till 21 stycken, men ökar igen år 2012 till 45 

artiklar. Sett i procent har antalet artiklar minskat något. År 2008 består det totala antalet 

analysenheter till cirka 41 procent av artiklar, 2010 cirka 20 procent. År 2012 ökar denna andel 

med cirka 18 procentenheter till att artiklar står för 38 procent av det totala antalet analysenheter. 

När vi jämför år 2008 och 2012 med varandra ser vi inga dramatiska förändringar. Men när vi ser 

till även år 2010 har det skett störe förändringar i andelen artiklar. Antalet ledare har ökat med 

tiden. År 2008 och 2010 finns det fyra ledare per år, år 2012 ökar denna siffra till åtta stycken. 

Denna ökning går även att ses genom att år 2008 är cirka 3,2 procent av det totala antalet 

analysenheter ledare, år 2010 representerar ledare cirka 3,8 procent. År 2012 är 7,4 procent av 

det totala antalet analysenheter ledare. 

   Antalet texter i kategorin debattinlägg, krönika och insändare minskar med åren. 2008 finns 26 

analysenheter i denna kategori motsvarande cirka 21,1 procent av det totala innehållet detta år. 
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   År 2010 finns det 22 stycken analysenheter i denna kategori, vilket motsvarar cirka 21,3 

procent av det totala innehållet för 2010. År 2012 sjunker siffran till tio stycken analysenheter, 

till 9,2 procent av årets totala innehåll. 

   Det finns inga referat i våra undersökta nummer från året 2012, dock finns ett i numren från 

2008 och ett i numren från 2010. 

   Andelen notiser ökar kraftigt år 2012. 2008 finns 14 notiser, vilket motsvarar cirka 11,4 

procent av innehållet. 2010 finns nio notiser, cirka 8,7 procent av innehållet detta år och en 

minskning med 2,7 procentenheter från tidigare år. År 2012 stiger antalet notiser till 27 stycken, 

vilket motsvarar 25 procent av det totala antalet analysenheter detta år. Detta är en ökning med 

13,6 procentenheter från år 2008 och 16,3 procentenheter från 2010. 

   Antalet analysenheter i kategorin övrigt är fler år 2010 än år 2012 och 2008. År 2008 är antalet 

analysenheter 24 stycken och andelen av det totala innehållet är 19,5 procent. År 2010 ökar 

antalet analysenheter till 43 stycken men övrigt kategorins andel av innehållet ökar till cirka 42 

procent. Andelen minskar dock till cirka 13 procent av 2012 års innehåll, och till 14 

analysenheter. 

   Det geografiska fokuset ligger främst på Sverige. Sydamerika och Oceanien förekommer inte 

alls som geografiskt huvudfokus i någon av analysenheter. 2008 har 48 analysenheter, cirka 39 

procent av det totala innehållet det året, sin geografiska huvudfokus på Sverige. 2010 stiger 

antalet till 56 analysenheter och 54,37 procent. 2012 stiger antalet ytterligare - till 63 

analysenheter och 58,33 procent. 

  Huvudfokus på övriga Norden har varit relativt jämnt under de tre åren. 2008 finns det fem 

analysenheter med huvudfokus på Norden, motsvarande 4,88 procent av det totala innehållet. 

2010 sjunker procentantalet något till 2,9 procent av det totala innehållet, tre analysenheter. År 

2012 är antalet analysenheter fyra stycken, motsvarande 3,7 procent.  
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Figur 4.0 

Nyhetens geografiska närhet år 2008. Siffrorna efter varje kategori anger antal analysenheter. 

 

   Fokuset på Övriga Europa har sjunkit med tiden. År 2008 hade 15 analysenheter, eller 12,2 

procent, fokus på övriga Europa. 2010 sjunker siffran till sex analysenheter, eller 5,83 procent, 

och den fortsätter sjunka år 2012 till sex analysenheter eller 5,56 procent. 

   Analysenheter som har Nordamerika som huvudfokus minskar med åren. 2008 behandlar sju 

analysenheter, eller 5,59 procent, nyheter med Nordamerika i huvudfokus. 2010 har 

analysenheterna minskat till fyra stycken, eller 3,88 procent. År 2012 finns det lika många 

analysenheter, fyra stycken. Dock har procentantalet minskat då antalet artiklar för 2012 är fler 

än 2010, vilket gör att 3,7 procent av analysenheterna 2012 har huvudfokus på Nordamerika. 

 

 



39 

 

 

Figur 4.1 

 

Nyhetens geografiska närhet år 2010. Siffrorna efter varje kategori anger antal analysenheter. 

 

   Få texter har geografiskt huvudfokus på Afrika, men procentantalet stiger med åren. Två 

analysenheter har det år 2008, motsvarande 1,63 procent av det totala antalet analysenheter det 

året. År 2010 är det bara en analysenhet, eller 0,97 procent. År 2012 stiger antalet analysenheter 

till fyra stycken, vilket även höjer procentantalet till 3,7 procent – samma procentantal som 

övriga Norden samma år. Tvärtemot Afrika minskar det geografiska fokuset på Asien med åren. 

3,25 procent, eller fyra stycken, av det totala antalet analysenheter år 2008 har huvudfokus 

geografiskt på Asien, år 2010 minskar siffran till tre analysenheter och 2,91 procent. År 2012 har 

samma antal analysenheter som 2010, tre stycken, men procentantalet minskar till 2,78 procent.  
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Figur 4.2 

 

Nyhetens geografiska närhet år 2012. Siffrorna efter varje kategori anger antal analysenheter. 

 

   Antalet analysenheter i kategorin där flera länder i olika eller samma kategori behandlas och 

Sverige nämns har minskat med åren. 13 analysenheter och 10,57 procent för år 2008, tio 

analysenheter och 9,71 procent för år 2010 och fem analysenheter motsvarande 4,63 procent år 

2012. I kategorin där flera länder i olika eller samma kategori behandlas och Sverige inte nämns 

har antalet analysenheter och procentantalet minskat från år 2008 och sedan ökat år 2012. År 

2008 är analysenhetsantalet sex stycken och procentantalet 4,88 procent. Detta minskar år 2010 

till en analysenhet och 0,97 procent, för att sedan år 2012 öka till sju analysenheter och 6,48 

procent.  
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   De analysenheter som inte har något geografiskt huvudfokus minskar år 2010 och 2012. År 

2008 har 23 analysenheter ingen geografisk huvudfokus, motsvarande 18,07 procent. År 2010 är 

analysenheterna 19 stycken, eller 18,45 procent av det totala antalet analysenheter. År 2012 är 

analysenheterna i denna kategori tolv stycken, eller 11,11 procent. 

 

Analysenheternas sektion: 

På Nyhetssida inrikes finns 2008 närmare 18 procent av alla analysenheter. Detta ökar till att det 

år 2010 finns 24,2 procent av analysenheterna här. År 2012 finns cirka 36 procent av nyheterna 

på tidningens inrikessida. Alltså kan vi se en ökning i antalet nyheter som publiceras på 

inrikessidorna, en ökning på cirka 18 procentenheter från år 2008 till 2012.     

Utrikesnyhetssektionen har även den fått ta en större andel av innehållet i tidningarna. År 2008 är 

andelen nyheter publicerade på utrikessida 13 procent, år 2010 är andelen nästan oförändrad – 

13,5 procent av innehållet. Dock ökar andelen år 2012 till att 21 procent av innehållet publicerats 

på utrikessida.  

   Antalet analysenheter på ledarplats är samma för alla åren. Dock blir andelen lite olika då det 

är olika många analysenheter de olika åren. 2008 är 8,9 procent av innehållet texter publicerade 

på ledarplats, år 2010 är detsamma 10,7 procent och 2012 10,2 procent. Alltså kan vi inte se 

någon större förändring i andelen texter publicerade på ledarplats.  

   På kultursidan har år 2008 11,3 procent av det totala innehållet publicerats. Motsvarande 

sektion av tidningen har år 2010 5,8 procent av det totala innehållet. År 2012 sjunker siffran 

ytterligare till att 2,7 procent av det totala innehållet har publicerats på kultursida.  

   Även andelen av det totala antalet publicerade nyheter på Vetenskapssida har minskat från år 

2008, men en förändring på 11,2 procentenheter. År 2008 publiceras 13 procent av tidningens 

totala innehåll på vetenskapssida. År 2010 publiceras endast 3,8 procent där, och år 2012 

publiceras enbart 1,8 procent av det totala antalet nyheter på vetenskapssidan. Detta är en tydlig 

nedgång. 

   Opinions- och debattsida har även den fått en mindre andel publicerade nyheter år 2012 i 

jämförelse med 2008. 7,3 procent av nyheterna år 2008 publicerades på opinions- och debattsida, 

år 2010 är andelen bara 1,9 procent. Andelen höjs dock år 2012, till att 5,5 procent av det totala 

antalet nyheter publicerats på opinions- och debattsida. Detta är dock en minskning på 1,8 

procentenheter i jämförelse med år 2008.  
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   I sportsektionen publiceras år 2008 2,4 procent av nyheterna. År 2010 publiceras inga nyheter i 

sportsektionen. År 2012 är andelen nyheter publicerade i sportsektionen 2,8 procent.  

   2010 var det av våra tre undersökta år då andelen publicerade nyheter på Reportagesida 

jämförelsevis var störst, 8,7 procent. Detta är en ökning med 2,1 procentenheter från år 2008, då 

andelen var 6,5 procent. År 2012 sjunker dock sektionens andel av det publicerade innehållet till 

2,8 procent. 

   Nöjessektionen har även den blivit mindre år 2012. 2008 publicerades 13 procent av nyheterna 

här och år 2010 nästan 24,3 procent. Andelen sjunker drastiskt med nästan 19 procentenheter år 

2012, då andelen nyheter publicerade i nöjessektionen endast är 5,5 procent.  

   Kategorin Annan består som tidigare beskrivet av sektioner som inte förekommer i varje 

nummer. Denna kategori har ökat år 2012 till att publicera 13,9 procent av det totala antalet 

nyheter. Detta är en förändring med 7,4 procentenheter jämfört med både år 2008 och 2010. 

Både år 2008 och år 2010 stod annan-sektionen för cirka 6,5 procent av det totala innehållet.  
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Figur 4.3 

År 2008 2010 2012 

Totalt, n= 
 

123 103 108 

Nyhetssida inrikes 18% 24% 36% 

Nyhetssida utrikes 13% 13% 21% 

Ledarplats 
 

9% 11% 10% 

Kultursida 11% 6% 3% 

Vetenskapssida 13% 4% 2% 

Opinions- och 

debattsida 

7% 2% 5% 

Sport 2% 0% 3% 

Reportagesida 7% 9% 3% 

Nöje 13% 24% 6% 

Annan 7% 7% 11% 

Totalt 100% 100% 100% 
Vilken sektion av tidningen som analysenheterna återfinns i och hur fördelningen ser ut de olika åren. 

Antalet för 2008 är 123 analysenheter, för 2010 är antalet 103 stycken och för 2012 108 stycken. Det 

totala antalet är 334 stycken.  

 

Ämnesområden: 

Antal analysenheter som har invandringspolitik som huvudämnesområde har ökat under våra 

undersökta år. År 2008 och 2010 är antalet analysenheter detsamma – fem stycken. 

Procentantalet ser dock olika ut på grund av att antalet analysenheter är olika stora. År 2008 är 

cirka fyra procent av innehållet texter med invandringspolitik som huvudämnesområde. År 2010 

har procentantalet ökat med nästan en procentenhet till 4,8 procent. År 2012 har antalet texter 

med invandringspolitik som huvudämnesområde ökat till elva stycken och till tio procent av 

innehållet. Skola och skolpolitik som huvudämnesområde har tvärsemot minskat under våra 

undersökta år. Ämnet går från tre analysenheter och 2,4 procent år 2008 till en analysenhet och 

cirka en procent år 2010 för att sedan inte skrivas om alls år 2012. Vård och omsorg som ämne 

blir tvärtemot skola och skolpolitik ett mer omskrivet ämne år 2012 än 2008. År 2008 skrivs det 

inget om vård och omsorg, men år 2010 finns två analysenheter som behandlar ämnet. Detta 

motsvarar 1,94 procent av det totala innehållet år 2010. Ämnet behandlas av två analysenheter 
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även år 2012, men då sänks procentantalet till 1,85 procent.   

   År 2008 finns sju analysenheter, eller 5,7 procent som har ekonomi som sitt huvudområde. 

Texter som dessa minskar år 2010 till fem stycken, motsvarande 4,9 procent. År 2012 minskar 

antalet texter ytterligare, till två stycken eller 1,9 procent av det totala innehållet det året.  

Det finns inga analysenheter 2008 eller 2010 som har arbetspolitik som huvudämnesområde. År 

2012 finns en analysenhet, motsvarande nästan en procent av innehållet.   

   Texter som har familj som huvudämnesområde är år 2008 bara en. Detta motsvarar 0,8 procent 

av det totala innehållet. År 2010 är andelen något större, en procent av innehållet detta år är 

nyheter med familj som huvudämne, dock bara en analysenhet som tidigare år. År 2012 finns 

inga texter med familj som huvudämne.  

   1,6 procent av innehållet år 2008, eller två analysenheter, handlar i huvudsak om jämställdhet. 

Andelen av innehållet minskar år 2010 till en procent och en analysenhet. Dock får ämnet en 

mindre uppsving år 2012 då 3,7 procent av det totala innehållet, eller fyra texter, handlar om 

jämställdhet. 

   Internationell politik har som ämne växt kraftigt med åren. År 2008 var andelen texter som 

hade detta som huvudämne 7,3 procent av det totala innehållet. 2010 ökar andelen till 10,7 

procent, en ökning med 3,4 procentenheter. Internationell politik som huvudämne för en text är 

2012 det mest frekventa, 20,4 procent av det totala innehållet handlar om detta ämne. Ämnets 

andel har år 2012 ökat med 13,1 procentenheter jämfört med 2008, och med 9,7 procentenheter 

jämfört med år 2010. 

   Krig, konflikter och försvarspolitik som huvudämne har minskat år 2012 i jämförelse med 2008 

och 2010. År 2008 handlar 5,7 procent av det totala innehållet om denna kategori, år 2010 är 

motsvarande andel 5,8 procent. 2012 minskar andelen till att 1,9 procent av innehållet för hela 

året handlar om krig, konflikter och försvarspolitik. Detta är en minskning med runt 3,8 

procentenheter jämfört med de tidigare åren.  

   Andelen texter som i huvudsak handlar om Blåljusjournalistik är större år 2012 än år 2008 och 

2010. År 2008 handlar 11,4 procent av det totala innehållet om blåljusjournalistik, år 2010 är 

andelen 10,7 procent och 2012 är andelen 15,7 procent. 

   År 2010 är året då Svensk kultur skrevs mest om av våra undersökta år. Detta år utgjorde texter 

med svensk kultur som huvudämne 4,9 procent av det totala innehållet. År 2008 var andelen 1,6 

procent. År 2012 minskar andelen texter om svensk kultur med fyra procentenheter jämfört med 
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2010, vilket betyder att år 2012 handlade 0,9 procent av alla texter om svensk kultur. Andra 

kulturer är år 2008 en liten del av det totala innehållet, endast 0,8 procent av texterna har andra 

kulturer som huvudämne. År 2010 är andelen uppe i en procent. År 2012 har ingen text andra 

kulturer som huvudämne. Mångkultur är huvudämnet för en text, eller 0,8 procent, år 2008. Det 

är inte huvudämne för någon text år 2010 eller 2012.  

   2,4 procent av innehållet år 2008 handlar om religion och religiös utövning. Detta minskar med 

0,5 procentenheter till år 2010 då 1,9 procent av innehållet består texter som handlar i huvudsak 

om detta ämne. År 2012 minskar andelen ytterligare, då med en procentenhet och enbart 0,9 

procent av innehållet handlar i huvudsak om religion och religiös utövning.  

   Vetenskap och Historia var ett av de största ämnesområdena år 2008 med 15 analysenheter, 

motsvarande 12,2 procent av det totala innehållet. År 2010 blir det ett av de mindre omskriva 

ämnesområdena, med fem analysenheter – motsvarande 4,9 procent av årets totala innehåll. 2012 

års tidningar ger ämnet ännu mindre uppmärksamhet, två analysenheter motsvarande 1,9 procent 

handlar om vetenskap och historia.  

   Sport, fritid och hälsa är år 2008 ett ganska stort ämne. 8,1 procent av innehållet utgörs av 

texter med detta som huvudämne. Ämnets andel minskar dock år 2010 och 2012, till 5,8 procent 

respektive 4,6 procent.  

   Texter som har Nationalistiska och invandringskritiska, partier, personer och organisationer 

som sitt huvudämne är fler år 2010 och 2012 än 2008. Andelen texter av det totala innehållet går 

från 5,7 procent år 2008 till 10,7 procent år 2010. Alltså består cirka en tiondel av innehållet år 

2010 av texter som behandlar nationalistiska och invandringskritiska, partier, personer och 

organisationer. År 2012 minskar andelen till 7,4 procent, en minskning med 3,3 procentenheter 

jämfört med år 2010, men en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med år 2008.  

   Det har inte skett någon större förändring i antalet texter som har Nationell Idag - den egna 

tidningen som huvudämne. År 2008 utgörs 9,8 procent av innehållet av sådana texter. År 2010 

stiger andelen till 11,7 procent för att sedan minska till 10,2 procent år 2012. Texter som handlar 

om den egna tidningen utgör alltså under alla tre undersökta år cirka en tiondel av innehållet.  

I kategorin Texten handlar om mer än en fråga där huvudfokus inte går att avgöra finns texter 

som handlar om ett eller flera ämnen, och då så pass lika mycket att det inte går att urskilja ett 

huvudämne för den. Denna kategori utgjorde 7,3 av innehållet år 2008, 3,9 procent av innehållet 

år 2010 och 5,6 procent av innehållet år 2012. Överlag har denna kategoris andel av de 
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undersökta årens innehåll minskat, trots att den är större år 2012 än 2010.  

   Ämnesområdet Övrigt utgör en av de större delarna av innehållet alla tre år. I resultatdelen där 

varje år redovisas går det att se vad sådana texter kan handla om. Delen av innehållet som detta 

ämne utgör är något mindre år 2012 än vad det är 2008 och 2010. År 2008 är andelen 12,2 

procent, år 2010 13,6 procent och år 2012 tolv procent.  

 

Figur 4.4 

År 2008 2010 2012 

Totalt, n= 

 

123 103 108 

Invandringspolitik 4% 5% 10% 

Skola och skolpolitik 2% 1% 0% 

Vård och omsorg 0% 2% 2% 

Ekonomi 6% 5% 2% 

Arbetspolitik 0% 0% 1% 

Familj 1% 1% 0% 

Jämställdhet 2% 1% 4% 

Internationell politik 7% 11% 20% 

Krig, konflikter och 

försvarspolitik 

6% 6% 2% 

Blåljusjournalistik 11% 11% 16% 

Svensk kultur 2% 5% 1% 

Andra kulturer 1% 1% 0% 

Mångkultur 1% 0% 0% 

Religion och religiös utövning 2% 2% 1% 

Vetenskap och Historia 12% 5% 2% 

Sport, fritid och hälsa 8% 6% 5% 

Nationalistiska och 

invandringskritiska partier, 

personer och organisationer   

6% 11% 7% 

Nationell Idag - den egna 

tidningen 

10% 12% 10% 

Texten handlar om mer än en 

fråga där huvudfokus inte går att 

avgöra 

7% 4% 6% 

Övrigt 12% 14% 12% 

Totalt 100% 103% 101% 
Analysenheternas fördelning mellan ämnesområden 2008, 2010 och 2012 sett i procent avrundat utan 

decimaler. Antalet analysenheter för 2008 är 123 stycken, för 2010 är antalet 103 stycken och för 2012 

108 stycken. 
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Nämns invandring/invandrare samt invandringspolitik kommer in i texten trots att den 

handlar om ett annat område? 

Texter som nämner invandrare eller invandring, eller båda, har ökat. År 2008 nämndes 

invandring på något sätt i 27 av analysenheterna, vilket motsvarar 22,3 procent. 2010 ökade 

denna siffra till 30 analysenheter och 29,1 procent av det totala innehållet. 2012 ökar antalet 

analysenheter ytterligare till 34 stycken. Det innebär att 31,5 procent av innehållet för våra 

undersökta nummer år 2012 på något sätt nämnde invandring.  

 

Figurer 4.5, 4.6 och 4.7 

 

Antalet analysenheter som nämner invandring eller invandrare, eller båda, sett i procent och antal. 

Antalet analysenheter läses som siffra bredvid “ja” och “nej”.   

 

Likaså har antalet texter där invandringspolitik kommer in i texten trots att den handlar om ett 

annat område ökat. År 2008 finns det i våra undersökta nummer 17 analysenheter som egentligen 

har ett annat huvudområde där invandringspolitik ändå kommer in. 2008 motsvarar dessa texter 

13,8 procent av innehållet. År 2010 ökar procentsatsen till 19,4 procent av de undersökta 
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tidningarnas totala innehåll, med 20 analysenheter. 2012 minskar förekomsten av sådana texter 

något, till 16 stycken motsvarande 14,8 procent av det totala innehållet för de undersökta 

numren.  

 

 

Figurer 4.8, 4.9 och 4.10 

Antalet analysenheter där invandringspolitik kommer in i texten trots att den handlar om ett annat 

område, sett i procent och antal. Antal analysenheter läses som siffra bredvid “ja” och “nej”.  

 

Ges båda sidor i en fråga utrymme att komma till tals 

Som beskrivet i resultatdelarna för varje år får inte alltid alla sidor i en fråga komma till tals i de 

olika analysenheterna. Detta var fallet i 35 procent av det totala innehållet år 2008. Dock har 

detta förändrats år 2010 och 2012. I 22,3 procent av innehållet år 2010 får båda sidorna i en fråga 

inte komma till tals, en minskning med 12,7 procentenheter från föregående undersökta år. 

Denna trend håller i sig, andelen av det totala innehållet där båda sidor i en fråga inte får komma 

till tals minskar ytterligare år 2012, till 18,5 procent – en minskning från 2010 med 3,8 

procentenheter och 16,5 procentenheter jämfört med 2008. Alltså har tidningen blivit bättre på att 

låta båda sidor i en fråga komma till tals, vilket även styrks av att andelen analysenheter där båda 

sidor får komma till tals har ökat från 4,1 procent av innehållet år 2008 till 10,7 procent av 
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innehållet år 2010 och slutligen till 13,9 procent av innehållet år 2012. Andelen texter där det inte 

är relevant att båda sidorna kommer till tals har även ökat. År 2008 bestod 61 procent av det 

totala innehållet av sådana texter, år 2010 67 procent och år 2012 var andelen 67,6 procent. 

 

Figurer 4.11, 4.12 och 4.13 

Antalet analysenheter båda sidor i en fråga får komma till tals eller inte, eller där det inte är relevant att 

båda sidor kommer till tals, sett i procent och antal. Antal analysenheter läses som siffra bredvid “ja”, 

“nej” och ’inte relevant’.  

 

Beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet 

samt har denna beskrivning en relevant orsak? 

År 2008 beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller 

etnicitet i 38 analysenheter, eller 30,9 procent av det totala innehållet. 21 analysenheter med 

dessa beskrivningar har en relevant orsak, och 17 stycken har inte det. Detta innebär att 17,1 

procent av det totala innehållet är beskrivningar av aktörers identitet, religiös tillhörighet, 

nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet med relevant orsak och 13,8 procent utan relevant 

orsak.  Av det totala antalet analysenheter för våra undersökta nummer år 2008 beskrivs inte 

identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet i 85 analysenheter, det 
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vill säga 69,1 procent. 

 

Figurer 4.14, 4.15 och 4.16 

Huruvida aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet beskrivs 

eller inte, sett i procent och antal. Antal analysenheter läses som siffra bredvid “Ja” och “Nej”.  

 

   År 2010 finns sådana beskrivningar i 21 analysenheter, eller 20,4 procent av det totala 

innehållet, en minskning med 11,3 procentenheter från föregående undersökta år. I tre 

analysenheter där dessa beskrivningar finns även en relevant orsak för beskrivningen,  2,9 

procent av det totala innehållet, och i 18 av analysenheterna, 17,5 procent av det totala 

innehållet, finns det inte det. Alltså kan vi se att år 2010 görs dessa beskrivningar utan relevant 

orsak i ett större antal analysenheter än 2008.  

   År 2012 finns beskrivningar av aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell 

läggning eller etnicitet i 33 analysenheter eller 30,6 procent av det totala innehållet, en ökning 

med 10,2 procentenheter från det tidigare undersökta året.  

   I nio analysenheter finns en beskrivning  med relevant orsak. Detta motsvarar 8,3 procent av 

det totala innehållet. Men i 24 av de analysenheter som innehar någon form av beskrivning görs 

denna utan en relevant orsak. Detta motsvarar 22,2 procent av det totala innehållet.  

   Således kan vi se att antalet beskrivningar utan relevant orsak har ökat med åren och är störst år 

2012. År 2010 finns minst antal beskrivningar totalt, dock är antalet beskrivningar utan relevant 
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orsak något större än 2008.   

 

 

Figurer 4.17, 4.18 och 4.19 

 

Huruvida denna beskrivning har relevant orsak eller inte, eller om beskrivning inte förekommer alls, sett i 

procent och antal. Antal analysenheter läses som siffra bredvid “Ja”, “Nej” och ’Beskrivs inte’. 

 

Nationalister beskrivs som en utsatt grupp 

Nationalister beskrivs som en utsatt grupp i elva texter år 2008, i tolv stycken år 2010 och i 13 

stycken år 2012. Det betyder att nationalister beskrivs som utsatta i cirka nio procent av det 

undersökta innehållet år 2008 och i 11,7 procent av det undersökta innehållet 2010. År 2012 

uppgår procenttalet för texter där nationalister beskrivs som utsatt grupp till cirka 12 porcent av 

det undersökta innehållet. Nationalister beskrivs, men inte som utsatta, i tio texter år 2008, i sju 

stycken år 2010 och i åtta stycken år 2012. Detta motsvarar närmre ungefär åtta procent av det 

undersökta innehållet 2008 och en minskning till strax under sju procent för år 2010.         

   Procentsatsen ökar till lite över sju procent år 2012. I cirka 83 procent av innehållet 2008, eller 

102 analysenheter, förekommer nationalister inte. För 2010 är antalet 84 analysenheter och 81,6 

procent. 2012 förekommer inte nationalister i 87 av analysenheterna, motsvarande 80,6 procent. 
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Att Nationalister beskrivs som en utsatt grupp har alltså ökat med åren. Skillnaden mellan år 

2008 och 2012 i hur stor del av innehållet som behandlar detta är 3,1 procentenheter. Texter där 

nationalister inte förekommer är mer eller mindre oförändrat.  

 

Figurer 4.20, 4.21 och 4.22 

  

Huruvida nationalister beskrivs som utsatta eller inte, eller inte förekommer alls i texterna, sett i procent 

och antal. Antal analysenheter läses som siffra bredvid “ja” och “nej”.  

 

Skuldbeläggs en särskild grupp människor? 

Antalet texter där en viss grupp skuldbeläggs har minskat sedan 2008 och med det även antalet 

procent som dessa texter har av det totala undersökta innehållet per år. År 2008 skuldbeläggs en 

viss grupp människor i 13 procent av det totala innehållet, förekommande i 16 analysenheter. 

Andelen sådana texter minskar med 3,3 procentenheter år 2010, till 9,7 procent av det totala 

innehållet eller 10 analysenheter. År 2012 ökar dock texternas antal till 13 stycken, och andelen 

texter som skuldbelägger en viss grupp höjs till tolv procent. Detta är dock en minskning med en 

procentenhet sedan år 2008.  
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Figurer 4.23, 4.24 och 4.25 

 

Huruvida en särskild grupp människor skuldbeläggs eller inte i texterna, sett i procent och antal.  Antal 

analysenheter läses som siffra bredvid “ja” och “nej”.  

 

 

7.3 Kvalitativ textanalys 

  7.3.1 ”Kraftiga protester i Serbien när Kosovo blev självständigt 

 – erkännande från Sverige väntas i mars” (Karlsson: Nr.03, mars 2008, s.8-9) 

Texten är en längre artikel i sex spalter som ligger över ett uppslag. Till artikeln hör tre bilder, 

varav en större och två mindre, samt en faktaruta om Kosovo hämtad från Utrikespolitiska 

Institutet och en karta över Kosovo och omkringliggande område.  

   Upplaget består av tre texter som alla är på samma ämne men det finns en huvudtext och det är 

den vi i större utsträckning kommer analysera. Den består av rubriken ”Kraftiga protester i 

Serbien när Kosovo blev självständigt” med underrubriken ”erkännande från Sverige väntas i 

mars”. De två andra artiklarna på uppslaget är ”Historien bakom Kosovo” som kort sagt förklarar 

konflikten kring Kosovo som ett resultat av den omfattande invandringen från Albanien, vilket 

skapat motsättningar mellan de olika folkgrupperna serber och albaner. Den andra artikeln på 

sidan är ”Inbördeskriget på 90-talet” ger också en historisk tillbakablick av konflikten på 90-

talet. Skribenten beskriver hur serber behandlats fel av det internationella etablissemanget, allt 

medan den albanska folkgruppen fått härja fritt. Till exempel skrivs att ”Albaner fortsatte med att 
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rasera den serbiska kulturen i området, inklusive medeltida kyrkor och kloster. Allt medan 

NATO-soldaterna passivt såg på”.  

   Skribenten är en av Nationell Idags egna medarbetare och heter Sara Karlsson. På bildbyline 

syns en vit kvinna i medelåldern.  

   Huvudartikeln handlar om de oroligheter som uppstått i Serbien efter att Kosovo förklarats 

självständigt därifrån. Ingressen ger en kortare bakgrund till händelsen och förklarar att 

kosovoalbaner under en längre period stridit för självstyre och att deras kamp den 17 februari 

2008 nådde sitt mål. Brödtexten går rakt in i händelsen och beskriver de kravaller och 

demonstrationer som följde av detta. Bland annat att 800 unga ”kastade flaskor och sten på 

gatorna. Fönster till två McDonaldsrestauranger krossades och de två amerikanska och slovenska 

ambassaderna gick samma öde till mötes”. En demonstrant rapporteras också ha dödats i 

samband med att den amerikanska ambassaden sattes i brand.  

   Texten är uppdelad i två delar som skiljs av en mellanrubrik. Den första delen handlar helt om 

oroligheterna i Serbien. Den andra om Europeiska Unionens (EU) inställning till Kosovos 

självständighet och tre utrikesministrar citeras, däribland Sveriges utrikesminister Carl Bildt.  

   Genom artikeln använder sig skribenten av öppna och dolda källor som citeras både direkt och 

indirekt. I första delen av artikeln som handlar om själva upploppen är de flesta källorna dolda. 

Till exempel redovisas källorna som rapporterar om skadorna efter gatukravallerna och på de 

stormade ambassaderna inte alls. Var uppgiften att USA i samband med detta uppmanat all sin 

personal att lämna landet kommer ifrån redovisas inte heller, likaså är också källan till 

uppgifterna att ”Minst 50 personer skadades i det flera timmar långa upploppet, varav ett 20-tal 

poliser och fyra journalister” dolda.  

   Skribenten skriver att USA riktade kritik mot Serbien för att inte gjort tillräckligt för att hindra 

dessa attacker och att ”många” i samband med det ”drar sig till minnes hur KFOR-trupper i mars 

2004 valde att passivt se på medan albaner löpte amok och brände 29 serbiska kyrkor och 800 

hem i Kosovo”. Men vilka det är som ”drar sig till minnes” eller varifrån den uppgiften kommer 

skrivs inte ut.  

   Längre in i artikeln hänvisas uppgifter till nyhetsbyråerna TT-AFP gällande att fyra 

handgranater ska ha kastats mot byggnader kopplade till FN och EU och enligt en ”talesman för 

den NATO-ledda KFOR-styrkan” ska bara en av dem ha detonerat. När Sveriges utrikesminister 

och Italiens premiärminister direktciteras angående Kosovos självständighet kommer uppgifterna 
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från TT respektive nyhetsbyrån ANSA, medan källan till direktcitatet från Spaniens 

utrikesminister är dold. 

   Genom texten skapar skribenten en känsla hos läsaren av att serber är ett utsatt folk som i 

desperation kämpar för sin överlevnad. Med världssamfundets goda minne tillåts Kosovoalbaner 

att ”löpa amok” i Serbien och bränna kyrkor och hem. Skribenten skriver att ”Soldaterna lät dem 

göra det, något de belönades med medalj för” vilket uttrycker tydlig sarkasm mot västvärlden 

som hycklare. I bakgrundsartikeln ”Inbördeskriget på 90-talet” används också fakta för att måla 

upp en bild av serbernas utsatthet. Enligt texten anmäldes cirka 5000-10 000 albaner som döda 

eller saknade, men att ”Hittills, efter nio år av Nato-förvaltning  av Kosovo, har man inte hittat 

något som bekräftar några massmord på albaner” och skribenten drar en jämförelse och påstår att 

över 7000 människor, varav till stor del civila, dödades i Natos bombningar över Serbien. 

   Serber beskrivs som en grupp som kämpar för rätten till Kosovo. En provins vars ”symboliska 

värde kan jämföras med vad Dalarna betyder för Sverige” skriver skribenten i bakgrundsartikeln 

Historien bakom Kosovo. De har alltså rätten på sin sida eftersom de kämpar för sitt eget land. 

Dessutom kämpar de i underläge eftersom världssamfundet bombar Serbien samtidigt som de 

förhåller sig passiva för kosovoalbaners våldshandlingar.  

   I båda fallen står dock hela folkslag som gemensamma aktörer. Serber benämns enbart som 

serber och kosovoalbaner som albaner. Vid de våldshändelser som beskrivs är det inte enskilda 

grupper ur dessa folkslag som står för upploppen utan hela folkslag gemensamt står som 

ansvariga för det inträffade. Dock beskrivs den albanska befolkningen i Kosovo i ännu större 

utsträckning som en homogen grupp. Till exempel skrivs det i första stycket att ”Bland annat bad 

de KFOR-soldaterna att flytta på sig från Heliga Ärkeänglarnas kloster, eftersom albanerna „bara 

skulle bränna ner det‟” medan det om serber skrivs att ”Ett hundratal serber demonstrerade” eller 

” att det var ”800 unga som kastade flaskor”. Båda sidor i konflikten målas dock upp som aktiva 

aktörer vilket minskar bilden av serberna som helt i underläge.  

   Ingenstans i artikeln ges utrymme för representanter för någon av de direkt berörda att komma 

till tals. Varken en talesperson för Serbien eller en från Kosovo får uttrycka sin åsikt. Inte heller 

någon av de som demonstrerar på gatorna. I stället är de enda som direktciteras politiker från tre 

utomstående länder, och de uttalar sig då endast om det egna landets ställning i frågan.  

   Detta skapar tillsammans en bild av serber som frihetskämpar, kosovoalbaner som angripare 

och det internationella samfundet som oförmögna hycklare.  
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   Texten ger ingen färdig slutsats. Men det är tydligt att skribenten med sin text vill väcka 

läsarens sympati för Serbernas rätt till Kosovo och skapa bilden av att konflikt är oundvikligt när  

olika etniska grupper ska leva tillsammans och komma överrens. Till exempel skriver skribenten 

i texten Historien bakom Kosovo att ”Under de efterföljande århundraden fortsatte dock albaner 

att flytta in i området från Albanien. Den omfattande invandringen resulterade flera gånger i 

spända förhållanden mellan Albanien och Serbien, vilket var nära att bryta ut i öppet krig på 

1920- och 30-talen.   

   Bildspråket är tunt och skribenten använder sig inte alls av retoriska verktyg som liknelser, 

jämförelser, upprepningar eller metaforer för att förstärka textens budskap förutom då hon drar 

liknelser till historiska händelser beskrivna i de två kortare artiklarna. Språket är generellt sett 

kort, enkelt och till mestadels bestående av neutrala ickeladdade ord. Ett av få exempel där 

skribentens ordval har betydelse för läsarens uppfattning är när hon beskriver hur ”upprörda 

serber”, som en följd av Kosovos frigörelse, demonstrerar och i och med det krossar skyltfönster 

och eldar upp ambassader i Belgrad, medan ”albaner löpte amok” i samband med att kyrkor och 

bostäder eldades upp i Kosovo. Det blir tydligt hur den ena sidan demonstrerar för rätten till sitt 

land och i ren desperation blir destruktiva, medan folkgruppen albaner utan anledning går 

bärsärk.  

 

  7.3.2 ”27 år av kriminalitet: Mikael, 46, har dömt 22 gånger till fängelse i     

 sammanlagt 15 år” (Pettersson: Nr.10, mars 2010, s.4-5) 

Den andra texten vi analyserat publicerades i mars 2010 i nummer tio av Nationell Idag. Den är 

skriven av tidningens medarbetare Stefan Pettersson och efter vad som redovisas har inget 

material kommit från nyhetsbyråer. Texten är en längre, till stor del refererande, artikel som 

ligger på nyhetssidornas inrikesdel. Den är första delen i tidningens nya följetång ‟Det svenska 

rättssystemet‟ och rubriken lyder ‟27 år av kriminalitet‟ med underrubriken ‟Mikael, 46, har 

dömts 22 gånger till fängelse i sammanlagt 15 år‟. En relativt lång ingress på 82 ord inleder 

texten i vilken skribeten först frågar om en person kan leva ett totalt asocialt och kriminellt liv 

utan att samhället reagerar, och svarar sedan själv på frågan att så är fallet. Ingressen följs av en 

femspaltig brödtext som illustreras med fem bilder, fyra små och en större. Utöver det innehåller 

artikeln också en sammanställning av huvudpersonens brottsregister och en kortare text om 

samhällets kostnader för advokater vid rättegångar.  
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   Texten ligger över ett uppslag och täcker hela vänstersidan samt halva högersidan. På 

resterande utrymme av vänstersidan ligger en artikel om att Libyens dåvarande president Kadaffi 

manar till jihad mot Schweiz efter att landet röstat för ett minaretförbud. De två texterna har 

alltså inte alls samma tema.  

   Textens huvudämne är kriminalitet och vinkeln hur samhället hanterar, eller snarare inte 

hanterar, de människor som glidit in på brottets bana. Huvudperson i texten är den 46-årige 

Mikael som till stor del levt sitt innanför fängelsecellens väggar. Vi kan i ingressen läsa att han 

”varit kriminell i över två decennier och fällts i domstol för över 100 olika brott” och att han 

”hinner knappt släppas ut i samhället innan han återfaller”. Texten som följer är mer eller mindre 

en redovisning av de kriminella handlingar han begått samt de straff han dömts till, och består till 

stor del av referat ur olika polisrapporter, domar, brottsregister och dokument från 

kriminalvården.  

   Genom texten använder sig skribenten både av öppna och dolda källor. Informationen vi får 

om Mikael utgörs mestadels av dolda. Till exempel första stycket av brödtexten får läsaren veta 

att han praktiserat kampsport på elitnivå vilket bland annat gett honom ett SM-guld, och att då 

vägde 105 kilo. Vi får också veta att ett envist rykte gör gällande att Mikael vid den tiden hade 

en relation med artistkändisen Magdalena Graaf. Men källorna till denna information och var 

ryktet kommer ifrån redovisas inte. Här citeras också Mikael indirekt från en rättegång där han 

uppges ha sagt att han i framtiden vill jobba med barn och ungdomar. I stycket efter hänvisas 

däremot till en rapport från frivården 09-01-02 som beskriver hur Mikael under 2008 åkt in och 

ut ur fängelse och suttit frihetsberövad under nästan hela året. Efter den följer flera öppna källor. 

Bland annat en polisrapport från en händelse 2010 då Mikael ska ha knivhuggit en 21-årig man i 

halsen.  

   Det är endast två källor i texten som är direktciterade. Den första är en nämndeman som 

upprörs över att Mikael enbart dömdes för misshandel och inte mordförsök i fallet med 21-

åringen och han säger bland annat ”Målsägandes skador kan bara ha orsakats av Mikael”. Den 

andra direkt citerade källan är en överläkare som citeras ur en rapport han skrivit om Mikael. 

Bland annat att ”Mikael (M) tycks ha vuxit upp under normala förhållanden” och att ”M har ett 

något pockande sätt, övertalande att jag ska se hans psykiska störning lika allvarlig som han 

själv”.  

   Genom alla dessa olika typer av källor framträder en bild av en mycket våldsam människa. Ur 
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det infogade brottsregistret läser vi att han dömts för flera fall av misshandel, våldtäkter, våld 

mot tjänsteman, rån och vapenbrott. I brödtextens första stycke får vi också veta att han 

misshandlat, hotat och ofredat sin egna då 65-åriga mamma. Den samlade bilden vi som läsare 

får kan alltså nästan inte vara annan än att Mikael är en riktig skurk. Däremot får vi inte veta 

någonting alls om hans person; vad han har haft för uppväxt, hur han fungerar socialt eller varför 

han gjort dessa brott. Det enda någorlunda personliga vi läser om honom framkommer ur en 

iakttagelse en av Nationell Idags medarbetare gjort på en av Mikaels rättegångar. Detta beskrivs 

endast i en bildtext och lyder att ”‟Får du några bra bilder då?‟ Den 190 cm långe Mikael 

upptäckte NI:s fotograf när han belades med handfängsel. Han hade klätt upp sig inför 

rättegången. Kostymen satt inte särskilt bra. Han hade gått ned kraftigt i vikt det senaste 

halvåret”. Läsaren får  inte veta någonting alls om Mikaels person vilket gör det svårt att relatera 

till, och känna för, honom. Istället blir han i texten bilden av den andre. En obotlig och 

oförutsägbar kriminell man absolut inte vill komma i kontakt med.  

   Genomgående för hela artikeln är att reportern inte intervjuat någon av aktörerna i texten. 

Mikael, som hela artikeln handlar om, får inte komma till tals för att försvara sig. Medarbetare 

för tidningen har uppenbarligen varit på plats vid en av hans rättegångar och till och med lyckats 

ta en bild föreställandes honom. Då borde de haft möjlighet att ge honom möjlighet att 

kommentera artikeln. Om det nu var så att han inte ville hade de enkelt kunnat förklara i artikeln 

att de försökt nå honom men att han avböjt. Huvudpersonen blir alltså endast omtalad och i ett 

fall indirekt citerad. 

   Redan i ingressen presenterar artikeln den färdiga slutsatsen att det svenska rättssystemet gör 

det möjligt för personer att leva asociala liv där de genom sitt agerande blir till en fara både för 

sig själva och för andra. Genom resten av artikeln används sedan Mikael som ett bevis för detta 

och utifrån frivårdens rapport om honom drar reportern den generella slutsatsen att det går trögt 

”med återanpassningen till samhället från ett liv i kriminalitet”. Mikael får alltså i artikeln 

illustrera ett större samhällsproblem. Men inga förslag lämnas på hur samhället ska hantera detta 

utan svaret blir hängande i luften åt läsaren. Men känslan jag får av artikeln är att när man läst 

sista raden av den ska ha en tanke i huvudet om hårdare straffskalor.       

   Som tidigare nämnts består artikeln till stor del av utdrag ur rapporter, domar, undersökningar 

och så vidare. Mellan där använder sig skribenten av ett tunt bildspråk och själva språket tycks 

inte ha någon vidare inverkan på hur innehållet uppfattas av läsaren. Det är enkelt och konkret 
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skrivet utan några språkmässiga utsvävningar och innehåller varken miljöbeskrivningar eller 

retoriska grepp som upprepningar eller liknelser. Att reporterna valt att inte använda sig av just 

miljöbeskrivning är lustigt då de bland annat varit på plats i rättssalen när Mikael anklagades för 

misshandel och mordförsök. Att lägga mer fokus där och beskriva stämning, miljö och skeende 

hade gett texten mycket mera spänning och närhet. Skribenten skriver själv att ”Nationell Idag 

bevistade rättegången” men utöver det finns ingen närvaro i texten, från varken skribenten, 

huvudpersonen eller miljön.     

 

  7.3.3 ”Hungerstrejkar: för att få sitt fall prövat i hovrätten” (Lindberg: Nr.10, mars    

 2012, s.6-8) 

Den tredje och sista texten vi analyserat kvalitativt är ett reportage. Texten täcker hela uppslaget 

på reportagesidorna plus en av sidorna på följande uppslag och är skriven av Mattias Lindberg 

som inte är en av Nationell Idags medarbetare. Den baseras på Lindbergs egna upplevelser och 

intervjuer och innehåller inget nyhetsbyråmaterial. Av alla de texter vi analyserat som legat på 

reportagesidorna är denna text en av få som verkligen är ett reportage enligt vår 

operationalisering. Det vill säga att skribenten är på plats vid det som beskrivs och rapporterar 

sina direkta upplevelser (se kodschema i Bilaga 1).   

   Texten presenteras i fem spalter över tre sidor och illustreras med sex bilder varav två större 

halvsidesbilder och fyra mindre.  Rubrik lyder ”Hungerstrejkar” med underraden ”för att få sitt 

fall prövat i hovrätten” och ingressen ger en kort sammanfattning av hela artikeln och avslutas 

med konstaterandet att ”Fallet väcker frågor om hur det står till med rättssäkerheten i vårt land. 

Brödtexten inleds med en miljöbeskrivning och avslutas med ett citat från huvudpersonen i 

texten. Mellan det följer texten en röd tråd och det tema som rubriken utlovat.  

   Texten handlar om George Malafouris som mellan den femte och nionde mars 2012 

hungerstrejkade utanför Högsta domstolen i Stockholm. Syftet var att uppmärksamma att 

hovrätten inte tar upp vad han anser vara en felaktig dom mot honom i Tingsrätten. Han förklarar 

själv händelseförloppet och beskriver hur han och en vän 2008 köpte Vivobutiken på Ekerö. 

Efter några månader av olönsamhet säljer de butiken i maj 2009 och med det börjar problemen. 

Den nya ägaren betalar inte sina leverantörer och i december samma år går butiken i konkurs 

med skulder på miljonbelopp. I samband med det krävs George på 850 000 kronor. George som 

är säker på att frias lägger inte fram alla friande bevis i rätten, vilket resulterar i att han döms att 
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betala tillbaka pengarna. Resten av artikeln handlar om hans kamp för att få fallet prövat i 

Hovrätten.  

   Tre personer kommer till tals i artikeln. Först och främst huvudpersonen George och en stor del 

av artikeln består av direkta citat från honom i form av pratminus. Georges advokat Ola Hansson 

citeras också direkt i form av pratminus angående svensk rättspraxis, och Anne Ramberg, 

generalsekreterare i Advokatsamfundet, citeras både direkt och indirekt. Källor utöver det är 

hovrättens avslag på Georges prövningsbegäran, och ett examensarbete skrivit av Erika Hed på 

juristprogrammet vid Lunds universitet.  

   Historien om Georges ekonomiska tragedi är det som framhävs som det centrala i artikeln. 

Men redan i ingressen, i och med meningen ”Fallet väcker frågor om hur det står till med 

rättssäkerheten i vårat land”, skapas ett tema som mer hamnar i bakgrunden. Skribeten skriver att 

”Många svenskar tror fortfarande att man alltid har rätt till en andra prövning i domstol, men 

sedan november 2008 måste man först få prövningstillstånd av hovrätten” och den 

underförstådda slutsatsen är att denna reform ”som drevs fram av regeringen Persson” har 

resulterat i ett mindre rättssäkert Sverige i och med att den enskilda människan inte längre har 

den självklara rätten att få sitt fall prövat i hovrätten. Georges roll i texten är därmed att som 

utsatt individ gestalta ett större samhällsproblem. 

   I relationen mellan de som får komma till tals kontra omtalas blir ett fenomen genast tydligt. 

De som anklagas får själva inte komma till tals för att försvara sig. Köparen av Georges butik 

”som hette Hadi” kommer själv inte till tals. Här kan man också ifrågasätta vad 

namnpubliceringen tillför artikeln. Att han heter Hadi ger ingen ökad förståelse för 

händelseförloppet förutom att ”skurken i dramat” har ett icke-svenskt namn. Tydligast är dock 

fallet med konkursadvokaten Ann-Christine Christensson. I artikeln anklagas hon för att ha 

fuskat med vittnena i syftet att få George fälld. Detta eftersom hon vid en fällande dom får ett 

högre arvode än vid en friande. Men Christensson får själv inte svara på anklagelserna och i 

artikeln framstår hon som korrupt.  

   När det gäller språkets betydelse för textens framtoning så är det svårt att urskilja några 

genomgående tendenser. En väldigt stor del av texten, mer än hälften, är citat från de intervjuade 

och därmed inte skribetens egna ord. I övrigt är texten enkelt skriven och genom hela reportaget 

är det bara en miljö- och personbeskrivning där skribeten använder ett mer fritt språk. Det är i 

textens första mening och lyder ”Det är soligt men kallt på Riddarholmstorget då jag träffar 
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George”. Vi förstår att reportern är på plats och själv träffar George utanför Högsta domstolen på 

Riddarholmen i Stockholm. Följande beskrivs George som en ”reslig” karl med fast handslag 

och skribenten skriver att ”om det inte vore för de mörka ögonen och håret hade man inte anat 

hans grekiska ursprung”. Vi får alltså direkt i början av artikeln veta att George inte är svensk 

utan grek. I följande mening får vi också veta att ”Han har den fasta uppfattningen att alla 

medborgare ska göra rätt för sig i samhället och ta ansvar” och det känns som att skribeten 

kopplar ihop karaktärsdrag med ursprung. Som att det bara är på Georges utseende vi kan ana att 

han är grek och inte på karaktärsdragen eftersom han har ett rättspatos.  

   Som vi tidigare nämnt har alltså reportern en aktiv roll i början av artikeln där han sätter sig 

själv på plats på Riddarholmen tillsammans med George. Huvuddelen av texten är sedan 

samtalet med George där han berättar sin historia och det känns som att de har ett förtroligt 

samtal med varandra. George visar sina känslor och är öppen med hur hans privatliv påverkats.  

   Slutet av artikeln baseras på en intervju med Anne Ramberg och även här har skribenten 

Mattias Lindberg en aktiv roll då hans frågor skrivs ut i sin helhet i texten vilket ökar 

närvarokänslan.  

   I övrigt använder sig skribenten inte av några retoriska grepp som liknelser, upprepningar eller 

metaforer i artikeln. 

      I sista meningen försöker skribenten knyta ihop säcken genom att återigen spela på Georges 

rättspatos med citatet ”Rätt ska vara rätt, det är min uppfattning”.   

 

  7.4 Diskussion om kvalitativt resultat 

Vi kan inte dra några generella slutsatser utifrån den kvalitativa analysen då urvalet är alldeles 

för litet för att innehållet ska kunna vara representativt för tidningen. Det var inte heller vår 

mening med den kvalitativa delen utan den syftar till att enkelt och kort illustrera hur tidningens 

artiklar kan vara skrivna. Dock kan vi se några tendenser i texterna. 

   För det första berör två av de tre texterna ämnet etnicitet. I ”Kraftiga protester i Serbien när 

Kosovo blev självständigt: erkännande från Sverige väntas i mars” från 2010 kategoriseras 

människor efter deras etniska ursprung och skribenten beskriver olika folkgrupper som kollektivt 

ansvariga för de upplopp i Kosovo som uppstått i samband med självständighetsförklaringen. 

Folkgruppen albaner beskrivs som en homogen okontrollerbar skara människor som löper 

”amok” medan upprörda unga serber ”demonstrerar”. I ”27 år av kriminalitet: Mikael, 46, har 
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dömt 22 gånger till fängelse i sammanlagt 15 år” från 2010 nämns inte etnicitet men i 

”Hungerstrejkar: för att få sitt fall prövat i hovrätten” från 2012 framhävs huvudpersonen 

Georges grekiska ursprung. Skribenten kopplar samman karaktärsdrag med etniskt ursprung och 

underförstått tycks skribenten mena att George har ett rättspatos trots att han är från Grekland.  

   För det andra kan vi ur innehållet i två av de artiklar vi analyserat dra paralleller till 

Nationaldemokraternas politik. I artikeln om Kosovo lyser partiets tankar om etnopluralism 

tydligt igenom och konflikten står som bevis för partiets tanke att olika etniska grupper inte kan 

leva sida vid sida utan att konflikt uppstår. Även i artikeln om återfallsförbrytaren Mikael ges 

uttryck för partiets politik och det latenta budskapet i texten är att det krävs hårdare 

fängelsestraff för att få ordning i samhället.     

   2010 och 2012 används en person för att illustrera ett större samhällsproblem. I det ena fallet 

(2010) är huvudpersonen aktör, en livsfarlig kriminell, och själv en del av det samhällsproblem 

skribenten vill visa på. I det andra fallet (2012) är huvudpersonen offer som blivit utsatt för det 

havererade rättsystemet.    

   Gemensamt för alla tre artiklar vi analyserat är att i ingen av dem ges plats för alla att komma 

till tals. Detta är extra tydligt i Hungerstrejkar: för att få sitt fall prövat i hovrätten” där en advokat 

som pekas ut som korrupt inte får möjligheten att försvara sig. Samma sak i ”27 år av kriminalitet 

” med Mikael som beskrivs som obotligt kriminell. Han får inte heller möjligheten att komma till 

tals och ge sin bild av sitt kriminella liv.  

 

8. Slutsats  

Vissa mindre förändringar av innehållet är tydliga. Bland annat att fler av tidningens texter år 

2012, jämfört med 2010, har sitt geografiska fokus på Sverige. Det följer den klassiska 

nyhetsvärderingens mönster och stämmer väl överens med Ghersettis tanke om att nyheter som 

har en geografisk närhet får större nyhetsvärde och blir mer omskrivna än de som har ett längre 

geografiskt avstånd.  

    Rapportering om blåljusjournalistik speglar ett intresse för nyheter med negativt inslag, 

Ghersetti menar att dessa är överrepresenterade i nyhetsflödet då de avviker från det normala och 

ges därför större nyhetsvärde. I Nationell Idags fall verkar detta stämma. Rapporteringen om 

blåljusjournalistik har ökat och är en av de största posterna varje år. Händelser som innehåller 
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sensation och avvikelser kan därför antas ha stort nyhetsvärde även hos Nationell Idag. Närhet 

kulturellt är även något som ger en händelse ett större nyhetsvärde enligt Ghersetti. Vi är därför 

förvånade över att ämnesområdet Svensk kultur får allt mindre uppmärksamhet. 

   Vår första hypotes att Nationell Idag skulle skriva mindre om invandringspolitiska frågor år 

2010 och 2012 stämmer inte. Tvärtom skriver de mer om invandringsfrågor 2010 än 2008 och år 

2012 uppgår antalet texter med invandringspolitik som huvudämne till lite mer än en tiondel av 

innehållet. Texter där invandring eller invandrare, eller båda, nämns har också blivit fler vilket 

gör att hypotesen är felaktig. Texter med annat huvudämnesområde än invandringspolitik men 

där invandringspolitik ändå kommer in i texten var en större procentuell del av innehållet 2012 

än 2008, och flest i antal samt störst procentuell andel år 2010. Det är alltså inte ett minskat antal 

artiklar som berör invandringsfrågor år 2010 och 2012, utan fler. 

   Vår andra hypotes var att texterna i Nationell Idag skulle hålla en mer neutral ton efter att 

tidningen beviljats presstöd. Det finns delar av nyhetsförmedlingen som blivit mindre neutrala 

och delar som blivit mer neutrala men vi kan inte säga att innehållet överlag blivit mer neutralt.  

   Ur undersökningen kan vi se att det finns fler texter procentuellt sett år 2010 och 2012 där båda 

sidor i en fråga får komma till tals. Texter där båda sidor i en fråga inte får komma till tals har 

med åren minskat procentuellt sett. Resultatet ligger alltså i linje med hypotes 2.  

Däremot kan vi se att texter som med relevant orsak beskriver aktörers identitet, religiös 

tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet minskat kraftigt med åren och att texter 

med beskrivningar utan relevant orsak ökat. Detta motsäger alltså hypotes 2.  

   I vår hypotes antog vi också att antalet skuldbeläggningar av en viss grupp människor skulle 

minska med åren. Andelen texter där skuldbeläggning sker har minskat något. Dock är dessa 

tendenser inte tillräckligt starka för att säga att innehållet är mer neutralt år 2010 och 2012. 

Hypotes 2 är därmed problematisk eftersom vi nått resultat som talar både för och emot en 

neutralare ton. Men två av tre punkter vi undersökt gällande hypotes 2 visar att tidningen inte har 

mer neutralt innehåll. Därför drar vi slutsatsen att även hypotes 2 är felaktig 

   Utifrån vår kvantitativa underöskning och med stöd av vår kvalitativa analys kan vi därmed dra 

slutsatsen att tidningen Nationell Idags innehåll inte genomgått någon större förändring sedan 

tidningen tilldelades presstöd. De tendenser vi ser är inte tillräckligt tydliga och vi kan inte säga 

att presstödet påverkat tidningens innehåll åt något specifikt håll. Svaret på vår frågeställning 

Har innehållet i tidningen Nationell Idag förändrats i och med att tidningen fick statligt 
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presstöd? är att innehållet i Nationell idag inte har förändrats. Resultatet visar också att ingen av 

de två hypoteser vi formulerat inför undersökningen stämmer. 

    

8.1 Diskussion 

Vårt resultat visar att innehållet i Nationell Idag inte har förändrats i och med att de fick presstöd, 

förutom på några mindre punkter. Detta kan ses både negativt och positivt. Ur ett samhälleligt 

perspektiv finns det en poäng att tidningar som förmedlar kontroversiella åsikter som inte 

överensstämmer med samhällets värderingar, så som att människor med olika ursprung inte kan 

leva tillsammans, tonas ned och blir mer neutrala. I regeringformen uttrycks det tydligt att ”att 

alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”. Tidningen Nationell 

Idag har blivit anmälda för hets mot folkgrupp fyra gånger. Att vissa folkgrupper skuldbeläggs 

för problem i samhället är något som vi vanligtvis inte ser i etablerade medier och som samhället 

kan förväntas ställa sig emot då det görs tydligt i regeringsformen att staten ska motverka 

”diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

språklig eller religiös tillhörighet /.../ ”.  

    Samtidigt verkar presstödet för en mångfald i dagspressen, en mångfald som Nationell Idag 

bidrar till. Tidningen är den enda med invandringskritisk profil som får presstöd. Den är hittills i 

Sverige unik sitt slag.  

   Sedan Nationell Idag beviljades stöd har debatten rasat hårt. Om Nationell Idag hade valt att gå 

kritikerna till möttes i ett försök att lugna den uppeldade stämningen och tonat ner den 

invandringskritiska agendan så blir presstödets funktion kontraproduktiv. Om tidningen lossar 

greppet om sin profil och tar steg mot etablissemangsmedierna så fyller inte presstödet sitt syfte 

att upprätthålla mångfalden, utan snarare tvärtom att det sker en likriktning inom dagspressen.  

   Vi känner att vi står inför en förlust-förlust situation. Om tidningens innehåll blivit neutralt är 

det en vinst för samhällets gemenskap och välmående - men en förlust av mångfald i 

dagspressen. Presstödets funktion blir den motsatta. Om tidningens innehåll inte påverkats av 

presstödet är det en vinst i den bemärkelsen att mångfalden i dagspressen bevaras och att 

presstödets funktion fungerar som den ska, men vi har fortfarande en tidning som får statligt stöd 

för att sprida värderingar som staten inte ställer sig bakom. Detta är ett dilemma, utan egentligt 
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svar. Frågan vad som är värst – att statligt stötta kontroversiella åsikter som står emot samhällets 

värderingar eller en dagspress utan mångfald – låter vi stå obesvarad.  
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  10.1 Bilaga 1. Kodschema 

 

V1. Tidningens nummer och publiceringsår  

V2. Kontrollnummer 
 

V3. Textens form 
1. Artikel  

2. Reportage 

3. Notis 

4. Ledare 

5. Debattinlägg, Krönika och insändare 

6. Referat 

7. Övrigt tex Analys, Fråga/Svar eller Recension 

 

V4. Nyhetens geografiska närhet 
1. Sverige 

2. Övriga Norden 

3. Övriga Europa 

4. Nordamerika 

5. Sydamerika 

6. Afrika 

7. Asien 

8. Oceanien 

9. Behandlar flera länder i olika eller samma kategori och Sverige nämns 

10. Behandlar flera länder i olika eller samma kategori och Sverige nämns inte 

11. Behandlar inget specifikt land 

 

 

V5. Analysenhetens plats - sektion i tidningen 
1. Nyhetssida inrikes 

2. Nyhetssida utrikes 

3. Ledarplats 

4. Kultursida 

5. Vetenskapssida 

6. Opinions- och debattsida 

7. Sport 

8. Reportagesida 

9. Nöje  

10. Annan 

 

V6. Ämnesområde 
1. Invandringspolitik 
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2. Skola och skolpolitik 

3. Vård och omsorg 

4. Ekonomi 

5. Arbetspolitik 

6. Familj 

7. Jämställdhet 

8. Internationell politik 

9. Krig, konflikter och försvarspolitik 

10. Blåljusjournalistik 

11. Svensk kultur 

12. Andra kulturer 

13. Mångkultur 

14. Religion och religiös utövning 

15. Vetenskap och Historia  

16. Sport, fritid och hälsa 

17. Nationalistiska och invandringskritiska partier, personer och organisationer   

18. Nationell Idag - den egna tidningen 

19. Texten handlar om mer än en fråga där huvudfokus inte går att avgöra 

20. Övrigt 

 

V7. Nämns invandring/invandrare 
1. Ja 

2. Nej 

 

 

V8. Invandringspolitik kommer in i texten trots att den handlar om ett annat område 
1. Ja 

2. Nej 

 

V9. Ges båda sidor i en fråga utrymme att komma till tals 
1. Ja 

2. Nej 

3. Inte relevant  

 

 

V10. Beskrivs aktörers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller 

etnicitet  
1. Ja 

2. Nej 

 

V11. Har beskrivning av identitet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet relevant 

orsak? 
1. Ja 

2. Nej 

3. Beskrivs inte 
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V12. Nationalister beskrivs som en utsatt grupp 
1. Ja 

2. Nej 

3. Förekommer inte 

 

V13. Skuldbeläggs en särskild grupp människor? 
1. Ja 

2. Nej 

 

 

Operationalisering av variabler 
Vi läser från vänsterspalt nedåt, sedan högerspalt nedåt. 

Tidningens förstasida kommer inte att kodas. Detta då det på denna finns så kallade ‘puffar’ för 

artiklar som återfinns på andra ställen i tidningen. Om vi kodar förstasidan kommer resultatet 

bli missvisande, det kommer i resultatet att bli dubletter. Om vi kodar en puff till en analysenhet 

kommer vi få ett större utslag på ett visst ämnesområde, detta trots att puffen är en omskriven del 

av artikeln, som vill uppmana till läsning av artikeln som finns i tidningen.  

 

V1. Tidningens nummer 
Tidningen publiceringsnummer i den kronologiska ordning som numrena släpps.  

Exempel: nummer 35 år 2010 blir i V1. 35 10. 

 

V2. Analysenhets nummer (Kontrollnummer) 
I form av numer och år, sedan sidan eller sidorna där analyseneheten återfinns, samt 

analysenhetens rubrik. Vi försöker i största mån möjligt titta på hela uppslag, detta då artiklarna 

ofta sträcker sig över mer än en sida. Då en rubrik inte finns skrivs ‘Ej rubrik’ följt av de första 

fyra orden i texten.  

Exempel: En artikel i nummer 25 från 2008 som återfinns på sidan 16-17 får kontrollnummer 

25.08.16-17 - “Analysenhetens rubrik” 
 

 

V3. Textens form (ur Reporter - Björn Häger)  
1. Artikel Nyhetstext längre än 500 ord  

2. Reportage Skribenten är på plats vid det som beskrivs och texten bygger på skribentens 

direkta upplevelser, som till exempel känslor, syner och dofter. (Häger 2009:46) 

3. Notis Kortare nyhetstext om max 500 tecken eller ungefär 80 ord. (Häger 2009:41) 

4. Ledare Signerad eller osignerad text i vilken tidningen tar ställning i en aktuell fråga (Häger 

2009:415) 

5. Krönika Text som är personligt skriven och där skribenten kommer med egna åsikter och 

tankar. (Häger 2009:415) 

6. Referat Nyhetsartikel som återger ett händelseförlopp, till exempel ett möte, en sporthändelse 

eller en bok. (Häger 2009:45) (Häger 2009:416) 

7. Övrigt tex Analys, Fråga/Svar eller Recension  

 

V4. Nyhetens geografiska närhet 
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Var i världen analysenheten har sitt fokus, för att på så sätt kunna se om teorin om att nyheter 

som ligger nära geografiskt har större tendens att publiceras. Varje kategori är varandra 

uteslutande. Sverige får stå som ensamt land då det är landet för publicering.  Övriga är 

världesdelar eller kategorier som omfattar mer än ett land. 

 

V5. Analysenhetens plats - sektion i tidningen 

Analysenheter som inte passar in i någon av sektionerna kodas in i Annan. I denna kategori finns 

sektioner som inte återkommer i varje nummer.   

 

V6. Ämnesområde 
1. Invandringspolitik 

Asylfrågor, papperslösa, integration kontra segregation, medborgarskap, massinvandring, (även 

på internationell nivå) 

 

 

2. Skola och Skolpolitik 

Frågor kring det svenska skolsystemet och politiska beslut och processer kring det 

 

 

3. Vård och omsorg  

Sjukvård och sjukvårdspolitik, äldrevård och äldrevårdspolitik. 

 

4. Ekonomi 

Skattepolitik, företagande, ekonomiska samarbeten, resursfördelning, bistånd och 

biståndspolitik. 

 

5. Arbetspolitk 

Frågor kring den svenska arbetsmarknadspolitiken. Sysselsättning, arbetslöshet,  

invandrare som arbetskraft 

 

 

6. Familj 

Frågor familj och familjepolitik, rörande kärnfamiljen och dess konstellation, adoption, 

barnpolitik 

 

7. Jämställdhet 

Mellan kön, etniska grupper, sexuella läggningar och sociala grupper. 

 

8. Internationell politik 

Frågor som rör variablerna 1-7 fast på internationell nivå, inklusive frågor om EU 

 

9. Krig, konflikter och försvarspolitik 

Svensk säkerhetspolitik, svenska försvaret, Sveriges agerande och inblandning i krig och 

konflikter, rapportering kring krig och konflikter. 

 

10. Blåljusjournalistik 



74 

 

Texter som berör brottslighet och olyckor, rättsväsende, domar, aktuella kriminalfall och 

rättsprocesser, frågor om trygghet och otrygghet. 

 

11. Svensk kultur 

När Nationell Idag skriver om vad de själva betecknar som svensk kultur. Kulturarv, konst som 

NI förknippar med svensk kultur som framställs för att främja eller stärka den svenska kulturen 

 

12. Andra kulturer 

‘främmande kulturer’, när Nationell Idag skriver om icke-svenska kulturer 

 

13. Mångkultur 

När Nationell Idag skriver om mångkultur, Sverige som mångkulturellt samhälle, mångkulturens 

påverkan på samhället 

 

14. Religion och religiös utövning 

När religioner och aktiviteter knutna till religioner nämns, så som böneutrop, sabbat och fasta.  

 

15. Vetenskap och Historia 

Rapportering kring miljöfrågor, klimatet, energifrågor, rapportering kring medicin och 

medicinska framsteg, frågor om hälsa med direkt vetenskaplig koppling 

 

 

16. Sport, fritid och hälsa 

I 'fritid' innefattas böcker, film och musik. Frågor om hälsa som inte har en direkt vetenskaplig 

koppling, hälsa som livsstil. Rapportering om sportevenemang och händelser i samband med 

detta. 

 

17. Nationalistiska och invandringskritiska personer och organisationer 

Texter som handlar om nationalistiksa organisationer och partier. Nyheter rörande dessa, 

exemplevis demonstrationer, nyval av politiska representanter, förslag på politiska ageranden 

där en representant från parti eller organisation uttalar sig. 

Nationalister som utsatt grupp, texter där nationalister känner sig orättvist behandlade, genom 

politiska beslut, våld, hot om våld, där deras rättigheter som yttrande-, mötes-, åsikts-, förenings 

och tryckfrihet enligt dem blivit kränkta.  

 

18. Nationell Idag - den egna tidningen 

Artiklar som rör den egna tidningen, dess syfte, värdegrund. Även artiklar som uppmanar till 

prenumentation av tidningen men som inte är annonser.  

 

19. Texten handlar om mer än en fråga där huvudfokus inte går att avgöra 

Vid de fall där huvudandelsprincipen inte går att tillämpa, där det alltså inte går att se vad 

huvuddelen av artikeln handlar om 

 

20. Övrigt 
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Rapportering om områden som inte kan kodas in i någon av de anra kategorierna. Till exempel 

rapportering om elitpersoner och deras liv. Bland annat om organistiationer och grupper på 

andra sidan av den politiska skalan, ‘extremvänster’, dödsrunor och recept. 

 

V7. Nämns invandring/invandrare 
Förekommer orden invandring eller invandrare, eller båda, i texten? 

 

 

V8. Invandringspolitik kommer in i texten trots att den handlar om ett annat område 
Analysenhetens ämnesområde avgörs först enligt huvudandelsprincipen. Om texten handlar om 

ett annat huvudområde än just Invandringspolitik finns möjligheten att svara 1. Ja för att det på 

så sätt ändå ska kunna bli en del av resultatet. 
 

 

V9. Ges båda sidor i en fråga utrymme att komma till tals 

I punkt 13 under rubriken ”Hör båda sidor” i de pressetiska reglerna står det ”Sträva efter att 

ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. 

Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av 

olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld” (po.se). Om analysenheten inte 

uppfyller detta kodas analysenheter som 2. Nej. Om den uppfyller dessa krav kodas den den som 

1. Ja. Alternativet Ej relevant sker då analysenehten inte belyser en specifik fråga, eller då 

analysenhetens är i form av en ’ledare’ eller ’debattinlägg, krönika eller insändare’. Dessa 

former av texter behöver nödvänigtvis inte ge utrymme för att alla sidor ska komma till tals på 

grund av just textens form – de utrycker åsikter. 

 

V10. Beskrivs personers identitet, religiös tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning eller 

etnicitet? 

Med identitet menas en persons namn. 

 

V11. Har beskrivning av identitet, nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet relevant 

orsak? 

Med identitet menas en persons namn. Beskrivs en aktörs identitet, religiös tillhörighet, 

nationalitet, sexuell läggning eller etnicitet  utan att personen får komma till tals, t.ex. genom 

pratminus. Handlar om enskilda personer där deras identitet avslöjas på ett sådant sätt som inte 

överensstämmer med pressetiska regler, punkt 10 och 16, där beskrivning saknar relevant orsak 

för samamnhanget och/elle är missaktande, 

 

V12. Nationalister beskrivs som en utsatt grupp 
Om nationalister som grupp eller enskilda individer beskrivs som utsatta, diskriminerade eller 

kränkta. 

V13. Skuldbeläggs en särskild grupp människor? 
Om analysenheten skuldbelägger en viss grupp av människor, till exempel människor av samma 

etnicitet eller religion. Skulbeläggmningen handlar om en negativ generalisering – alla 

människor som ingår i den specifika gruppen kan förvänta sig att agera på detta negativa sätt.  


