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Abstract 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den samiska minoriteten har gestaltats i 

Rapport mellan åren 1980 och 2014. Utöver det syftar studien till att ta reda på om 

gestaltningen är konfliktorienterad. Samt att undersöka hur Rapport i sin gestaltning av den 

samiska minoriteten förhåller sig till SVT:s senaste sändningstillstånd med avseende på 

mångfald i nyhetsurvalet.  

 

Undersökningen bygger på en kvantitativ innehållsanalys av 244 Rapportinslag med samiskt 

huvudfokus. Studien bygger på teorier om gestaltning och nyhetsvärdering. De variabler som 

undersöks är: teman, källor och nyhetsprioritering. 

 

Resultaten visar att antalet inslag med samiskt huvudfokus har ökat från år 1980 till 2014. 

Samer och samiska frågor förekommer i Rapport när de uppfyller traditionella 

nyhetskriterier. Det är vanligast att samer förekommer som källa i egenskap av enskild person 

och att icke-samer förekommer i egenskap av politiker eller myndighetsperson. Med 

avseende på Rapports förhållande till SVT:s sändningstillstånd visar studien att Rapport i 

inslag med samiskt huvudfokus har en variation av teman men att rennäring är det i särklass 

vanligaste temat. Studien visar även att gestaltningen i stor utsträckning är konfliktorienterad.  
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1. Inledning 
Hur väljer svenska medier att berätta om landets enda ursprungsbefolkning? Tanken väcktes 

när ordförande i Sametinget, Stefan Mikaelsson, i ett inslag berättade om sina erfarenheter 

som queer inom den samiska minoriteten (Rapport 2014). Är det vanligt att mediebilden av 

samer präglas av mångfald och skildrar olika perspektiv från den samiska minoriteten? Eller 

var intervjun med Stefan Mikaelsson ett unikt inslag?  

 

2008 publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en rapport som visade att samer 

många gånger upplever medierapporteringen som kränkande. Samer erfar att medierna inte 

framställer dem som individer utan att de istället kategoriseras utifrån föreställningar om 

samer (DO 2008, 32). I DO:s rapport undersöks, likt flera tidigare studier, hur den samiska 

minoriteten gestaltas i tryckt press.  

 

Det finns få tidigare studier om hur samer gestaltas i tv-nyheter. Inga tidigare studier har 

undersökt hur SVT i sina rikstäckande nyhetsprogram gestaltar den samiska minoriteten. 

SVT har ett ansvar att förmedla mångfald och spegla olika perspektiv i sin nyhetsverksamhet 

(SFS 2010:696). Hur samer gestaltas i SVT:s nyhetsprogram är därför ett befogat 

forskningsämne. Mer forskning har gjorts i grannlandet Norge där lokala och regionala tv-

nyheter har hamnat under medieforskarnas lupp. Resultaten visar att nyhetsrapporteringen om 

samer och samiska frågor präglats av konflikter, framförallt i hur tv-nyheterna gestaltar den 

samiska minoriteten (Johansen Ijäs 2012, 365-366). Detta stämmer överens med annan 

forskning om hur minoriteter gestaltas i medierna (Hultén 2006, 20). 

 

I denna uppsats undersöker vi hur den samiska minoriteten gestaltas i svenska tv-nyheter. Vi 

har valt att fokusera på Sveriges största nyhetsprogram - Rapport och hur deras 

nyhetsverksamhet förhåller sig till public service sändningstillstånd med avseende på  

att ha mångfald i nyhetsurvalet och ge utrymme för olika sociala och geografiska perspektiv 

(SFS 2010:696). Vi har gjort en historisk undersökning med avsikt att nå alla Rapportinslag 

som handlat om samer eller samiska förhållanden mellan åren 1980 och 2014. För att kunna 

dra slutsatser om hur den samiska minoriteten har gestaltats i Sveriges största nyhetsprogram 

de senaste 30 åren bygger uppsatsen på en kvantitativ innehållsanalys av 244 nyhetsinslag.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur den samiska minoriteten gestaltas i Rapport och hur 

utvecklingen har sett ut från 1980 fram till 2014. Uppsatsens ämnesval är outforskat och med 

anledning av DO:s rapport - där samer beskriver medierapporteringen som ensidig, vill vi i 

denna studie undersöka hur gestaltningen har sett ut i Rapport.   

 

Tidigare forskning visar att etniska minoriteter ofta förekommer i medierna i sammanhang 

med konflikter (Hultén 2006, Johansen Ijäs 2012). Vi vill därför undersöka om 

rapporteringen om den samiska minoriteten är konfliktorienterad. Denna uppsats utgår från 

Hulténs definition av konflikt som innefattar innehåll med motsatsförhållanden, skiljaktiga 

ståndpunkter, tvister eller stridigheter (Hultén 2006, 133).  

 

Vi har valt att undersöka Rapport eftersom det är Sveriges största nyhetsprogram men också 

för att Rapport ingår i svenska public service. Enligt radio- och tv-lagen ska public service 

nyhetsförmedling ha mångfald i nyhetsurvalet och ge utrymme för olika sociala och 

geografiska perspektiv (SFS 2010:696). Det senaste sändningstillståndet gäller för åren 2010 

till 2019. Syftet är att undersöka om Rapport under perioden 2010 till 2014 uppvisar en 

mångfald med avseende på de teman som väljs och de källor som får komma till tals i inslag 

med samiskt huvudfokus.  

 

Vi har enbart undersökt inslag med samiskt huvudfokus vilket innefattar nyhetsinslag som i 

någon grad handlar om samiska förhållanden i bemärkelsen: samiskt näringsliv, samisk kultur 

eller politik som rör samer. Inslagen kan också beröra samernas förhållande till omvärlden 

och omvärldens förhållande till samer (Arne Johansen Ijäs 2012, 51). 

 

Uppsatsen har ämnat besvara dessa frågeställningar:  

• Har det skett några förändringar i rapporteringen i SVT:s Rapportsändningar mellan 

åren 1980 och 2014 med avseende på antal inslag, teman, källor och 

nyhetsprioritering (löp, placering och längd). Vad kan det i så fall bero på? 

- Hur gestaltas den samiska minoriteten i SVT:s Rapportsändningar mellan 

åren 1980 och 2014 med avseende på teman och källor?  
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- Är rapporteringen om samer i Rapport konfliktorienterad och i så fall hur 

och i vilken utsträckning? Vad kan det bero på? Skiljer sig detta från 

rapporteringen om andra minoriteter? 

• Hur förhåller sig Rapports inslag med samiskt huvudfokus mellan åren 2010 och 2014 

till public service sändningstillstånd sett till § 8 Nyhetsverksamhet med avseende på 

mångfald i nyhetsurvalet?   

 

3. Bakgrund 

3.1 Samisk historia 
Under slutet av 1800-talet genomfördes reformer i Sverige som skulle skydda renägande 

samers intressen genom att ge dem ensamrätt till rennäringen. I och med detta blev den 

samiska kulturen och identiteten definierad utifrån rennäring och renskötsel (Lehtola, 2002, 

195). I början av 1900-talet slog den så kallade “lapp ska vara lapp”-politiken igenom. Det 

fanns idéer om att samer lämpades för ett nomadliv och att ägna sig åt renskötsel. Den 

svenska samepolitiken ville bevara den renskötande kulturen och undvika att samerna 

influerades av det moderna samhället (Ledman 2012, 72-73). I och med reformerna kunde 

samerna leva mer självförsörjande - vilket ledde till mindre kostnader för staten (Mörkenstam 

1999, 90-91). 

  

För att skydda nomadkulturen upprättades särskilda nomadskolor där barn till renägare fick 

gå en kortare utbildning (Ledman 2012, 72-73). Barnen undervisades på svenska och skildes 

från barn till icke-renägande samer och andra svenskar (Lehtola, 2002, 195). Staten riskerade 

på så vis inte att barnen förlorade kontakten med rennäringen (Ledman 2012, 72-73). 

  

Det tidiga 1900-talets lagstiftning bidrog till en homogeniserad syn på samisk kultur (Green 

2009, 66). Den medförde en splittring mellan samer som ägnade sig åt renskötsel och samer 

som inte gjorde det (Mörkenstam 1999, 90-91). Samer som inte ägnade sig åt rennäring 

klassificerades som svenska medborgare och fråntogs på så vis sin samiska identitet (Lehtola, 

2002, 195). Den svenska samepolitiken gick ut på att icke-renägande samer skulle assimileras 

i det svenska samhället (Mörkenstam 1999, 115).  

  

Frågan om rätten till land och mark har länge varit omstridd - för både renägande samer, 

icke-renägande samer och andra markägare (Ledman 2012, 71). Under tidiga 1900-talet förde 
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den svenska staten en samepolitik som inte gav samerna möjlighet att påverka de beslut som 

rörde dem (Mörkenstam 1999, 241, Lehtola, 2002, 195). Samerna fick inte bestämma över 

den mark som de i urminnes tider brukat eller själva besluta om hur renskötseln skulle 

bedrivas. De fick heller inte bestämma hur de som grupp skulle definieras (Mörkenstam 

1999, 241). Historien präglas av motgångar och en kamp för inflytande. Den svenska 

lagstiftningen och interna splittringar bland samerna gjorde det svårt att forma större 

organisationer som kunde ställa krav på den svenska staten och framföra samernas intressen 

på en nationell nivå. Först efter andra världskrigets slut etablerade samer i Sverige, Norge och 

Finland organisationer som successivt lyckades samarbeta och föra dialog med nationella 

myndigheter. År 1950 grundades det än i dag verksamma Svenska samernas riksförbund med 

syftet att främja samernas kulturella, sociala och ekonomiska intressen, där särskilt fokus låg 

på rennäringen (Green 2009, 61). 

  

Under 1960- och 1970-talet genomfördes flera kulturella och politiska reformer för 

ursprungsbefolkningar runt om i världen. Den svenska samepolitiken förändrades och 

samerna fick ett större politisk och kulturellt gehör (Green 2009, 62, Mörkenstam 1999, 242). 

År 1977 beslutade Sveriges riksdag att erkänna samerna som ett urfolk vilket gav dem rätt till 

kulturell särbehandling (Regeringen, 2014). Trots att samernas inflytande ökade så fortsatte 

rätten om nyttjandet av land och vatten i Sameland att vara en stridsfråga (Green 2009, 62). 

Andra halvan av århundradet präglades av konflikter mellan samer och markägare. Den 

svenska infrastrukturen utvecklades och utbyggnaden av järnvägen, gruvnäringen, 

skogsbruket och vattenkraften innebar stora påfrestningar för den samiska rennäringen 

(Öhman 2011, 8). 

 

Alta-konflikten pågick mellan 1969 och 1982 och eskalerade år 1979 när den norska 

riksdagen beslöt att bygga ett vattenkraftverk i de norska Alta-Kautokeinoälvarna. Samer, 

miljöaktivister och andra sympatisörer protesterade och förhindrade arbetet genom att bland 

annat kedja fast sig vid maskiner och hungerstrejka utanför det norska parlamentet. Samerna 

menade att utbyggnaden av vattenkraften var ett intrång på deras rättigheter till mark och 

vatten (Johansen Ijäs 2012, 134). Alta-konflikten uppmärksammades i både nationella och 

internationella medier vilket ledde till att uppmärksamhet riktades mot de nordiska ländernas 

samepolitik. I förlängningen ledde Alta-konflikten till att samernas rättigheter fick en större 

plats på den politiska dagordningen (Green 2009, 62, Johansen Ijäs 2012, 134-135). 
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Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 hade stor inverkan på rennäringen. Situationen strax efter 

olyckan betraktades som akut och myndigheterna hade bristfällig kunskap om hur stora 

hälsorisker det radioaktiva nedfallet skulle medföra. Ett stort antal renar masslaktades på 

grund av vad man ansåg vara för höga becquerel-nivåer i köttet. Under månaderna efter 

olyckan uppmärksammades samernas situation kontinuerligt av massmedierna. Först ett år 

efter olyckan insåg man hur omfattande konsekvenser egentligen var för renarna och 

rennäringen. Massmediernas uppmärksamhet kring det radioaktiva nedfallet i Sameland ledde 

till minskad efterfrågan på renkött vilket försämrade samernas situation avsevärt. Den stora 

uppmärksamheten ledde också till att bilden av samer förknippades ännu starkare med 

rensskötseln (Ledman 2012, 101-104). 

 

År 1989 grundades det norska Sametinget och år 1993 grundades det svenska Sametinget och 

samerna fick sin egna statliga myndighet och parlament med val vart fjärde år (Green 2009, 

62-64). Den svenska sametingslagen säger att “Sametinget ska verka för en levande samisk 

kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur” (SFS 

1992: 1433). Grundandet av Sametinget var en bidragande faktor till att synen på samer som 

grupp förändrades. Från att i nästan hundra år definiera samer utifrån olika kategorier, 

exempelvis renägande och icke-renägande, institutionaliseras (Öhman 2011, 8) samer som en 

minoritet. Detta ledde till en mer omfattande lagstiftning som gynnade samisk kultur och 

självbestämmande och år 1999 erkände den svenska staten samer som en nationell minoritet 

(Öhman 2011, 8, Mörkenstam 1999, 226). Det är alltså först i den mer närliggande historien 

som myndigheter tagit fasta på samers rättigheter utöver rennäringen och sett till deras 

intressen som minoritet (Green 2009, 66). Samerna upplever att det i medierna sker en 

stereotypisering av samerna som i stor utsträckning härstammar från den svenska 

samepolitikens fokus på rennäring (DO 2008, 32). 

 

Det är svårt att fastställa hur många samer som bor i Sverige idag eftersom det inte görs 

någon folkräkning på etnisk grund, det är upp till individen huruvida hen definierar sig som 

same. Uppskattningsvis bor det mellan 20 000 och 35 000 samer - varav drygt 4600 äger 

renar. Totalt röstar 8300 samer i Sametinget (Green 2009, 44, Sametinget, 2014). 

Det blossar fortfarande upp konflikter mellan samer, markägare och den svenska staten. 

Sverige har inte skrivit under FN:s konvention (ILO 169) om ursprungsfolks särskilda 

rättigheter. Den svenska staten stöttar konventionen men har fortfarande inte implementerat 

den i svensk lagstiftning eftersom samernas rättigheter till mark skulle stärkas på bekostnad 



 9  

av andra markägares (Green 2009, 66). Ett antagande av FN:s konvention om ursprungsfolk 

skulle leda till samernas fördel i marktvister och även andra åtgärder skulle vidtas för att 

skydda samernas rätt till det land som de traditionellt brukat (ILO 169, article 14). 

3.2 Public Service 
Radio- och tv-lagen är den viktigaste lagen som reglerar svensk radio och tv-verksamhet, 

lagen är från år 1996 och förändrades år 2010. I radio- och tv-lagen beskrivs bland annat 

public service sändningstillstånd (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011, 186). I 

sändningstillståndet formuleras de krav som ställs på SVT:s innehåll i program och 

nyhetsverksamhet. Det senaste sändningstillståndet, det som ligger till grund för denna 

undersökning, gäller för åren 2010 till 2019. För denna uppsats är det framförallt § 8 i 

sändningstillståndet som är av särskilt intresse. I § 8 beskrivs att SVT:s nyhetsverksamhet ska 

bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck. 

Dessutom ska nyhetsförmedlingen ha olika perspektiv så att händelser speglas utifrån olika 

geografiska och sociala utgångspunkter. Nyhetsverksamheten ska alltså inte vara ensidig i sitt 

urval av nyheter utan ge en allsidig information så att medborgarna kan ta ställning i 

samhällsfrågor (SFS 2010:696).  

 

Sveriges Television ger årligen ut en public service-redovisning där det gångna årets utbud 

beskrivs tillsammans med företagets mål, riktlinjer och policys. I redovisningen för 2013 står 

det att Rapport är landets största nyhetsprogram med målet att erbjuda ett brett urval av de 

viktigaste nyheterna från både Sverige och världen (SVT:s public service-redovisning 2014, 

18). Utöver detta ska alla SVT:s program undvika stereotypa skildringar och arbeta för att 

spegla Sverige ur ett mångsidigt perspektiv. Ambitionen är att systematiskt arbeta med 

mångfald i hela utbudet (SVT:s public service-redovisning 2012, 27, 2013-2014, 28). Denna 

uppsats undersöker inte hur hela SVT arbetar med gestaltningen av den samiska minoriteten. 

Flera andra nyhetsprogram i SVT kan ha gestaltat samer och samiska frågor under den 

undersökta perioden. Syftet är att undersöka om Rapport uppvisar en mångfald med avseende 

på de teman som väljs och de källor som får komma till tals i inslag med samiskt huvudfokus.  

 

Värt att nämna är att SVT har en samisk programverksamhet som ska erbjuda ett 

rikstäckande och brett samiskt programutbud för olika samiska målgrupper. O!!asat startade 

år 2001 och är SVT:s samiska nyhetsprogram som sänds 15 minuter per dag, fem dagar i 
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veckan. Exempel på O!!asats bevakningsområden är Sametinget och olika samiska partiers 

arbete (SVT:s public service-redovisning 2014, 32).  

 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Nyhetsvärdering 
För att förstå hur den samiska minoriteten gestaltas i Rapport med avseende på teman krävs 

kännedom om vad som styr det journalistiska arbetet. Nyhetsvärdering handlar om varför 

vissa händelser blir nyheter och andra inte. Det finns olika modeller som beskriver vad som 

påverkar nyhetsvärderingen men modellerna har ofta flera beröringspunkter (Nord 2010, 9). 

En inflytelserik modell inom journalistikforskningen är Johan Galtungs och Mari Holmboe 

Ruges studie från 1965 där de presenterar tolv nyhetskriterier som påverkar 

nyhetsvärderingen. De nyhetskriterier som är relevanta för denna studie är framförallt: 

samklang med existerande föreställningar, ovanlighet, kontinuitet, negativa konsekvenser och 

aktualitet. Ju mer en händelse uppfyller någon eller flera av dessa kriterier, desto större är 

sannolikheten att händelsen blir en nyhet (Galtung och Ruge 1965, 70-71). Stuart Allan 

sammanfattar flera olika nyhetskriterier i sin bok News Culture (1999) och för denna studie 

är kriteriet om konfliktbaserade händelser särskilt intressant. Allan beskriver att opartisk 

journalistik bygger på att fler sidor får komma till tals. Om det finns motsättningar mellan 

olika sidor ökar känslan av aktualitet kring en händelse. Genom dramaturgi kan journalisten 

förstärka konflikten och skapa spänning, vilket medför att konfliktorienterade händelser har 

större chans att bli till nyheter (Allan 1999, 72).  

 

När en händelse väljs utifrån något av nyhetskriterierna visar Galtung och Ruges studie att 

händelsen sedan förstärks i framställningen utifrån just det nyhetskriterium som gjorde att 

händelsen valdes (Galtung & Ruge 1965, 70-71). Ett exempel på detta från denna studie är ett 

Rapportinslag från 1999 där huvudfokus ligger på konflikter mellan olika partier i 

Sametinget. Händelsen uppfyller nyhetskriteriet om konflikt eftersom det finns olika sidor 

som har motstridiga åsikter. I enlighet med Galtung och Ruges studie så är det just 

konflikterna i inslaget som förstärks. Reportern i inslaget jämför motsättningarna i 

Sametinget med en ”polsk riksdag”, vilket ska indikera en stormig stämning som inte är 

särskilt produktiv. På så sätt blir händelsen mer dramatisk för att väcka tittarens intresse 

(Rapport 1999). 
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4.2 Gestaltning 
Verkligheten består av mer information än vad som får plats i ett nyhetsinslag. Därför 

behöver journalister välja vilka händelser, vinklar och källor som får plats och vilka som inte 

får det. Denna typ av avgränsning kallas för gestaltning eller “framing”. Teorin om 

gestaltning har en bred utgångspunkt och kan innefatta alltifrån nyhetskontexten i en 

sändning till ett enskilt inslags tema eller vilken vinkel en berättelse får (McQuail 2010, 380). 

I denna studie används begreppet gestaltning när vi undersöker inslagens teman, källor och 

dramaturgi med avseende på konflikter. 

 

När en händelse gestaltas sker det i samverkan med de traditionella nyhetskriterierna. Detta 

innebär exempelvis att det aktuella i händelsen lyfts snarare än bakomliggande orsaker, 

enskilda personer premieras framför hela grupper och finns det en konflikt så förmedlas den 

snarare än konsensus. Gestaltningsteorin belyser även att journalister inom nyhetsmedier 

oftare framhäver sidor av en händelse som förstärker bilden av händelseförloppet istället för 

att förklara den (Allan 1999, 75-76). Hur ett nyhetsinslag gestaltas påverkas av journalisters 

medvetna eller omedvetna arbetsrutiner. Det kan handla om att journalisten inte får tag på 

vissa källor, att tv-mediet styrs av bättre bilder eller andra medielogiska faktorer (Shehata 

2012, 328). 

 

Gestaltningsteorin handlar om hur journalister väljer att gestalta en händelse eller en fråga i 

ett inslag och hur det påverkar publikens förståelse av händelsen. Journalisten lyfter och 

förstärker vissa sidor och det handlar till stor del om vilka källor som får komma till tals 

(McQuail 2010, 380-382, Shehata 2012, 328, Allan 1999, 74). Genom att undersöka hur 

Rapport historiskt sett gestaltat den samiska minoriteten med avseende på teman och källor 

kan vi se vilken bild Rapport väljer att förmedla till sin publik. Tidigare studier visar att 

publikens uppfattning av en händelse går i linje med hur journalisten har gestaltat händelsen. 

En viss gestaltning kan påverka publikens uppfattning av hur ett problem ska definieras, hur 

orsaken till en händelse ska tolkas, hur den moraliska bedömningen ska göras eller hur ett 

problem ska lösas (Shehata 2012, 327-330, McQuail 2010, 380 & 511-512). Människors 

omdömen, åsikter och beslutsfattande är beroende av hur de minns gestaltningen av en viss 

händelse (Iyengar 1991, 131). Ett exempel på detta är Van Gorps studie från 2005 som 

undersöker hur åtta belgiska nyhetstidningar i sina artiklar väljer att gestalta asylsökande som 

antingen “offer” eller “inkräktare. När asylsökande genom exempelvis ordval, tematisering 

och rubriksättning framställs som offer uppmuntras publiken att känna empati. När 
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asylsökande istället gestaltas som inkräktare uppmuntras publiken att känna rädsla och 

motstånd (Van Gorp 2005, 503-504, McQuail 2012, 380).  

 

 

5. Tidigare forskning 
I Sverige finns få tidigare studier som undersöker hur samer representeras och gestaltas i 

medierna jämfört med Norge där forskningsfältet är mer etablerat. Arne Johansen Ijäs har 

undersökt hur den samiska minoriteten representerats i två norska majoritetsmedier - den 

regionala dagstidningen Nordlys och det nationella nyhetsprogrammet Dagsrevyen (Johansen 

Ijäs 2012, 356). Med majoritetsmedier menar Johansen Ijäs de medier som inte specifikt 

riktar sig till en minoritet, utan de medier som ska rikta sig till alla människor i ett samhälle. 

Studien innehåller både en kvantitativ och en kvalitativ jämförelse av hur frågor med samiskt 

huvudfokus skildrats mellan åren 1970 och 2000 (Johansen Ijäs 2012, 60-61). Med samiskt 

huvudfokus menar Johansen Ijäs inslag som handlar om samer, det samiska samhället och 

kulturen eller samers förhållande till omvärlden och omvärldens förhållande till samer 

(Johansen Ijäs 2012, 51). Dagsrevyen är ett nyhetsprogram i norska public service (NRK) och 

är en motsvarighet till svenska Rapport. Tillskillnad från vår studie undersöker Johansen Ijäs 

åren 1970 till 2000. Med hjälp av Johansen Ijäs studie kan vi försöka hitta förklaringar till 

varför samiska frågor har gestaltats på ett eller annat sätt även i Sverige. 

  

Johansen Ijäs studie visar att det skett en ökning av inslag och artiklar med samiskt 

huvudfokus i tidningen Nordlys och nyhetsprogrammet Dagsrevyen mellan åren 1970 och 

2000 (Johansen Ijäs 2012, 356). Under början av 1970-talet hade den samiska minoriteten lite 

utrymme i den norska offentligheten vilket ledde till att få nyheter med samiskt huvudfokus 

fick utrymme i medierna. Samerna började under mitten av 1970-talet ställa krav på 

förbättrade villkor inom mark- och rendriftsfrågor. Därav riktade medierna uppmärksamhet 

mot samernas påtryckningar. Johansen Ijäs beskriver detta som ett känt fenomen i 

forskningen om minoriteter i majoritetsmedier: att minoriteter blir synliga först när de börjar 

ställa krav (Johansen Ijäs 2012, 358). Under 1970-talet gestaltades samerna i både Nordlys 

och Dagsrevyen som ett naturfolk med gamla traditioner. Samerna framställdes som en och 

samma grupp och att vara same förknippades starkt med rennäring (Johansen Ijäs 2012, 361-

362). 
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I början av 1980-talet hamnade samiska frågor i rampljuset när Alta-konflikten kulminerade i 

Norge. De omfattande protesterna svarade på de vanligaste nyhetskriterierna om konflikt, 

relevans och aktualitet vilket ledde till att samer och samiska frågor uppmärksammades av 

medierna. Nyhetsprogrammet Dagsrevyen fokuserade i högre grad på konflikten än att ge 

bakgrunden till händelserna, framförallt för att själva konflikten gjorde sig bättre i tv. 

Johansen Ijäs anknyter åter till forskning om minoriteters representation i majoritetsmedier - 

att minoriteters intressen blir uppmärksammade först när de hamnar i konflikt med 

majoritetens. Följaktligen blev mediernas uppmärksamhet gentemot samerna och samiska 

frågor betydligt mindre när Alta-konflikten och dramatiken la sig. I Dagsrevyen minskade 

antalet inslag med samiska frågor mer drastiskt jämfört med hur det såg ut i Nordlys där 

rapporteringen förblev mer jämn (Johansen Ijäs 2012, 359).      

                                                                                                                                

Nordlys rapportering om samer fortsatte under 1990-talet att vara mer omfattande och 

bredare i sina ämnesval. Hos Dagsrevyen såg rapporteringen annorlunda ut, där var den 

konfliktorienterad och samiska frågor lyftes oftast när det fanns motsättningar mellan samer 

och norrmän eller när det handlade om samernas kamp för sina rättigheter. Det fanns även ett 

intresse för etablerandet av nya institutioner men inte ett lika stort intresse för det 

efterföljande arbetet. Johansen Ijäs menar att Dagsrevyen inte rapporterade om den samiska 

minoriteten utifrån sitt ansvar som folkbildare. Istället behövde samiska frågor uppfylla de 

vanliga nyhetskriterierna för att komma med i sändningarna (Johansen Ijäs 2012, 360).  

Rapporteringen om samer i Norge mellan åren 1970 och 2000 var mycket konfliktorienterad. 

Studien visar hur samer stereotypiseras i bildspråk och framställs som motståndare till det 

moderna samhället. Den samiska kulturen framställs ofta i negativa ordalag och samerna får 

sällan komma till tals själva för att berätta om hur de upplever rennäringen. Vidare blir 

samernas krav på rätten till nyttjandet av land och vatten ofta framställt som ett problem som 

det norska samhället behöver lösa (Johansen Ijäs 2012, 365-366).  

 

En annan norsk forskare, Eli Skogerbø, skriver om representation av den samiska minoriteten 

i majoritetsmedier i Norge. Skogerbø har genom en kvantitativ innehållsanalys undersökt hur 

samer och samiska frågor framställs i majoritetsmedier under två olika veckor år 1999. I 

studien ingick 19 olika tidningar samt lokala och regionala tv-nyheter (Skogerbø 2000, 65). 

Skogerbø pekar på att tidigare forskning om minoriteters framställning i majoritetsmedier 

visar att minoriteter blir marginaliserade och presenterade mindre nyanserat i 

majoritetsmedier (Skogerbø 2000, 66). Studien visar att den rutinartade nyhetsbevakningen 
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av samiska frågor enbart sker i ett fåtal norska medier. Det var enbart de regionala 

tidningarna i nordnorska Finnmark som hade en bred rutinartad bevakning av samiska frågor. 

En konsekvens av en smal och onyanserad nyhetsbevakning kan enligt Skogerbø vara att 

samiska frågor glöms bort och får litet utrymme i det norska samhället (Skogerbø 2000, 73-

74). Rapporteringen i de medier som Skogerbø undersökt präglades av konflikter om samiska 

rättigheter eller andra politiska motsättningar. Enligt Skogerbø framställer norska medier det 

som att samer, samiskt näringsliv och samisk kultur står utanför det resterande norska 

samhället. Innehållet i de medierna som Skogerbø undersökt lyfter konflikterna mellan 

samerna och den norska majoriteten istället för att gestalta frågor och händelser utifrån 

samförstånd (Skogerbø 2000, 73-74). 

 

I sin magisteruppsats “De inhemska andra - Representationer av samer i fyra svenska 

dagstidningar år 1970 och 2010” har Adam Öhman belyst skillnader mellan det han 

benämner som den samiska minoriteten och den svenska majoriteten. Öhman har genomfört 

en kritisk diskursanalys på fyra svenska dagstidningar med nedslag år 1970 och år 2010. I 

forskningen tar Öhman likt flera tidigare studier fasta på hur minoriteter representeras i 

majoritetsmedier. Han kartlägger hur journalistiken bidrar till att skapa en bild av samer som 

“de andra” i relation till den svenska majoriteten (Öhman 2011, 6). Forskningen visar att 

språket i nyhetstexterna från 1970 konstruerar tydliga skillnader mellan hur samer och andra 

svenskar framställs. Samerna tillskrivs en passiv roll medan de andra svenska aktörerna 

framstår som mer aktiva och handlingskraftiga. Samerna eller samiska frågor beskrivs som 

problem i vilka det svenska samhället behöver hjälpa till att fatta beslut eller lösa konflikter. 

Nyhetstexterna från 2010 innehåller likt texterna från 1970 också en passiv representation av 

de samiska textaktörerna (Öhman 2011, 56-57). Samiska textaktörer förekommer oftare som 

privatpersoner och renägare och är färre och mindre framträdande jämfört med andra svenska 

textaktörer som oftare förekommer som politiker eller företrädare för myndigheter (Öhman 

2011, 37). I texterna får de icke-samiska aktörerna sammanfatta och dra slutsatser medan 

samerna uttrycker känslor och får bidra med kortare information. Öhmans studie visar att 

texterna konstrueras utifrån flera motsatsförhållanden som svensk/same, agerande/påverkad, 

styrande/anpassad och överordnad/underordnad. Utifrån texterna konstrueras ett 

motsatsförhållande där den svenska majoriteten har makt och befogenheter som den samiska 

minoriteten måste förhålla sig till (Öhman 2011, 56-57). 
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Många forskare har undersökt hur etniska minoriteter representeras i medierna (Hultén 2006, 

Brune 2004, Cottle 2000). Resultaten visar att etniska minoriteter ofta förekommer i 

medierna i sammanhang med sociala problem, välfärdshot, konflikter och brott (Hultén 2006, 

20). Gunilla Hultén har genomfört en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av tre lokala 

tidningar: Arbetarbladet, Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning och nationella 

Dagens Nyheter mellan åren 1945 och 2005. Hultén har gjort nedslag var femte år under mars 

månad och undersökt totalt 2 210 artiklar (Hultén 2006, 30-31). Studien har undersökt hur 

invandring och personer med utländsk bakgrund gestaltats i svenska tidningar under 

tidsperioden (Hultén 2006, 30-31). Tillskillnad från vår studie har Hultén inte inkluderat den 

samiska minoriteten. Men för att kunna ställa vår studie om hur den samiska minoriteten 

gestaltas i relation till hur andra minoriteter gestaltas i svenska medier är Hulténs resultat av 

intresse. Hultén kommer fram till att de vanligaste temana kopplade till texter om invandring 

eller personer med utländsk bakgrund är invandring, kultur, brott och sport. Studien visar på 

skillnader mellan de lokala tidningarna och rikstäckande Dagens Nyheter som oftare hade en 

negativ vinkel och skrev mer om brott än de tre andra tidningarna. Dagens Nyheter gestaltade 

ofta ämnen som berörde invandring och personer med utländsk bakgrund utifrån ett 

konfliktperspektiv (Hultén 2006, 217). 

 

6. Metod och material 
Studien bygger på en totalundersökning av de 244 Rapportinslag med samiskt huvudfokus 

som sändes mellan åren 1980 och 2014 och gav träff i sökningen i SVT:s arkiv. Studiens 

urval är begränsat till Rapports huvudsändningar och enbart inslag med samiskt huvudfokus 

har kodats.  

6.1 Samiskt huvudfokus 
I studien används Johansen Ijäs definition av samiskt huvudfokus: nyhetsinslagen ska i någon 

grad handla om samiska förhållanden i bemärkelsen: samiskt näringsliv, samisk kultur eller 

politik som rör samer. Inslagen kan också beröra samernas förhållande till omvärlden och 

omvärldens förhållande till samer. Inslagets huvudfokus ska vara manifest, alltså kunna 

utläsas utifrån inslagets sammanhang (Johansen Ijäs 2012, 51). Definitionen innefattar alla 

inslag där samer nämns i ord, exempelvis inslag där reportern på något sätt nämner samer, 

samisk kultur eller samiska förhållanden. Det kan röra sig alltifrån ett inslag om rennäring där 
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samer intervjuas till ett inslag om OS-invigningen i Lillehammer där en same jojkar. 

Huvudsaken är att samer eller samiska frågor i någon form gestaltas i inslaget. 

6.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen kan användas för att beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i medieinnehåll samt undersöka hur olika grupper i samhället framställs 

i medierna (Østbye et al. 2008, 214). För att kunna besvara frågeställningen hur samer 

gestaltas i Rapport under åren 1980 till 2014 används därför den kvantitativa 

innehållsanalysen eftersom den erbjuder möjligheten att se generella mönster i gestaltningen. 

Den kvantitativa innehållsanalysen används i denna undersökning för att samla in data om 

inslagens teman, längd, förekomst i löp, placering i sändning samt förekomst av olika källor. 

Utöver detta samlas även information in kring vilka inslag som är konfliktorienterade och vad 

dessa konflikter har för teman.  

  

I denna studie utgår vi från fyra begrepp som är grundläggande för den kvantitativa 

innehållsanalysen: objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. Objektivitet innebär att 

analysen ska vara intersubjektiv och på så sätt även replikerbar (Nilsson 2010, 121-122). För 

att detta ska vara möjligt så sker registrering och analys av data systematiskt. En systematisk 

hantering av data innebär att generella regler sätts upp för hur materialet ska behandlas så att 

andra forskare ska kunna använda samma systematik och komma fram till samma resultat. I 

denna undersökning har vi enbart inkluderat inslag som innefattas av vår definition av 

samiskt huvudfokus och därefter kodat innehållet utifrån ett kodschema, se bilaga 1. 

(Johansson Ijäs 2012, 46). Det tredje begreppet kvantitet innebär att variablerna som 

undersöks ska kunna beskrivas kvantitativt, vilket innebär att det som undersöks ska 

beskrivas i termer av omfång eller frekvens för att kunna få statistiska resultat. I denna studie 

har vi räknat förekomsten av olika teman och källor, om inslagen förekommer i löpet samt 

inslagens längd och placering i sändningarna. Samt vilka inslag som är konfliktorienterade 

och vad dessa har för teman. Det fjärde begreppet manifest innebär att det som undersöks ska 

vara det som är tydligt och synligt i inslaget. På så sätt minimeras utrymmet för subjektiv 

tolkning (Nilsson 2010, 122). 

6.3 Tillvägagångssätt 
För att fånga upp så många inslag som möjligt i SVT:s sändningskatalog användes 

söksträngen: 

same* ELLER samisk* ELLER rennäring* ELLER rensköt* ELLER sápmi ELLER renäg* 



 17  

 

Söksträngen är inspirerad av Johansen Ijäs studie om samiska frågor i norska medier där han 

använde sig av sökord som “same” men också av “rendrift” och “Finnmarksvidda” (Johansen 

Ijäs 2012, 50). I denna studie undersöks inslag där samer benämns som samer. Publiken 

behöver exempelvis inte känna till att enbart samer får äga renar, därför föll inslag bort som 

enbart handlade om rennäring.  

 

Vi tittade på alla inslag i Rapports huvudsändning som träffades av söksträngen. Hade 

inslagen samiskt huvudfokus så inkluderades de i analysmaterialet. I studien ingick alltså 

enbart inslag i Rapports huvudsändning och inslag som sändes i andra Rapportsändningar 

sållades bort.  

 

Materialet hämtades i Kungliga Bibliotekets arkiv för audiovisuella medier. Efter år 1980 

finns alla Rapportsändningar lagrade med undantag för de tre senaste månaderna. Dessa 

sändningar tog vi del av i SVT:s egna arkiv i tv-huset.  

 

Vi kodade gemensamt alla inslag med samiskt huvudfokus i en kodmatris efter ett 

systematiskt kodschema (bilaga 1). Ett antal variabler formulerades för att kunna svara på 

studiens frågeställning om hur samer gestaltas i inslagen. De variabler som kodades i varje 

inslag var tema, källa, placering, längd och förekomst i löp. Vi kodade även om ett inslag 

hade ett konfliktorienterat tema. 

6.4 Definitioner av variabler  

6.4.1 Tema 
Med inslagets tema menas det huvudsakliga ämne som inslaget handlar om. Det fanns inslag 

som bestod av fler än ett tema - i dessa fall användes regeln att det ämne som inslaget 

handlade mest om kodades som inslagets huvudsakliga tema. I de få fall där temat fortfarande 

var oklart tog vi hjälp av den vinkel som nyhetsankaret presenterade inslaget med. Se 

definitionen av de olika variabelvärdena för teman i bilaga 2. 

6.4.2 Källa 
Med källa menas de personer som får komma till tals i inslagen. Kategoriseringen av källorna 

utgår från att det tydligt ska framgå i inslagets sammanhang inom vilken variabel källan hör 

hemma. Det betyder att kodningen sker utifrån det manifesta innehållet i inslaget. De källor 
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som inte går att kategorisera utifrån det manifesta innehållet placeras i kategorin “annan 

källa” (bilaga 1). Det manifesta innehållet som avläses i inslagen kan exempelvis vara det 

som sägs i intervjuer, namnskyltar eller om källan har samedräkt. 

Exempel på källor är “enskild same” och “enskild icke-same” som utgår från Johansen Ijäs 

definition av vad han benämner som “vanlig same” och “vanlig nordman” (Johansen Ijäs 

2012, 126). Till begreppen “enskild same” och “enskild icke-same” räknas i denna studie 

källor som inte är politiker eller företrädare för en viss organisation. Det avgörande är att 

källan uttalar sig i egenskap av sig själv. Utifrån inslagets sammanhang ska det även tydligt 

framgå om källan är same eller icke-same. Exempel på källor som tillhör kategorin “same” 

kan vara medlemmar i olika samebyar eller personer som på ett eller annat sätt refererar till 

sitt ursprung som same i inslagen. Se fullständiga definitioner på alla källor i bilaga 1. 

6.4.3 Placering, längd och förekomst i löp 
Med placering avses vart i sändningen inslaget är placerat. Sändningen delades in i tre delar: 

början, mitten eller slutet. Sedan kodade vi även inslagens längd och om inslaget förekom i 

sändningens löp eller inte. Detta för att få en uppfattning av hur inslag med samiskt 

huvudfokus prioriteras i sändningarna och hur mycket utrymme inslagen får.  

6.4.4 Konflikt 
Vi använde oss av Hulténs definition av konflikt som innefattar innehåll med 

motsatsförhållanden, skiljaktiga ståndpunkter, tvister och stridigheter (Hultén 2006, 133). De 

inslag som stämde överens med Hulténs definition kodades som konfliktorienterade. Vi 

kodade även vilket tema konflikten hade (bilaga 2) för att urskilja vilka konflikter som 

förekommer i gestaltningen av samer och samiska frågor.  

6.5 Pilotstudie 
Vi gjorde en pilotstudie som ledde till två ändringar i kodningen. Tidigare kodades “inslagets 

placering” i minuter men eftersom sändningarna ser olika ut över den undersökta tidsperioden 

och vissa sändningar har sportnyheter inräknade i sändningstiden definierades värdena: första 

delen, andra delen och sista delen av sändningen. Nyhetssändningens längd divideras med tre 

och beroende på var inslaget förekommer i sändningen så placeras inslaget in i något av de 

tre olika tidsspannen.  

 

När vi gjorde pilotstudien hade vi ett antal olika temakategorier att placera inslagen i. Till att 

börja med var alla teman hämtade från Johansen Ijäs tematiska indelning av norska 
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nyhetsinslag. Men vi märkte snart att fler temakategorier behövdes. Detta ledde till att vi 

istället lät temakategorin växa tillsammans med undersökningsmaterialet. Med tiden tillkom 

nya teman eftersom denna studie skiljer sig från Johansen Ijäs studie. Exempelvis instiftades 

Sametinget under 1993 vilket ledde till att temakategorin politik/sametinget tillkom när vi 

tittade på 1990-talets sändningar. Ett annat exempel är temakategorin “Kallak” som tillkom i 

samband med att konflikten om gruvnäringen i Kallak uppstod under senare delar av 2000-

talet. 

6.6 Metodkritik 
I SVT:s arkiv katalogiseras inslag efter vad de handlar om, vilka bilder som visas samt vilka 

personer som deltar. Exempelvis kan det stå så här om ett inslag: riksdagens öppnande, 

demonstrerande samer i bild utanför riksdagshuset, intervjuer med Carl Bildt och ordförande 

i samernas riksförbund. Om det finns inslag med samiskt huvudfokus som inte katalogiserats 

med ord som träffas av vår söksträng, inkluderades de inte i studien. För att öka chansen att 

få med alla inslag med samiskt huvudfokus sökte vi även på angränsande ämnesord som: 

“rennäring* ”, “rensköt*”, “renäg* och “sápmi”. Alla inslag vi undersökte var noggrant 

katalogiserade i SVT:s katalog, därför gjorde vi bedömningen att ett sådant bortfall skulle 

vara marginellt.  

 

Enbart inslag med samiskt huvudfokus har kodats och därför kan studien inte säga något om 

hur det samiska innehållet skiljer sig från annat innehåll i sändningen. Eftersom studien är 

kvantitativ så kan vi enbart besvara frågeställningen utifrån de data vi samlat in och inte ge en 

djupare förståelse av hur samer gestaltas i Rapport.  

 

Även om studien har utförts systematiskt och i enlighet med teorin om den kvantitativa 

innehållsanalysen finns det alltid en viss del av subjektivitet i bedömningen - exempelvis 

vilket tema ett inslag har. Men för att undvika detta har vi satt upp regler för hur dessa inslag 

ska kodas, se bilaga 2.  

 

Studiens breda definition av inslag med samiskt huvudfokus medför att det finns inslag som 

inte enbart handlar om samiska förhållanden. Det kan exempelvis vara ett längre inslag om 

riksdagens öppnande där samer enbart förekommer i en kort sekvens. Inslaget inkluderas i 

studiens definition av samiskt huvudfokus vilket kan leda till att den procentuella 
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fördelningen av olika källor kan bli missvisande. I detta fall är det exempelvis naturligt att 

flertalet av källorna är riksdagsmän eller andra icke-samiska politiker.  

 
År 2001 startade SVT:s samiska nyhetsprogram O!!asat. Detta kan ha lett till en förändrad 

rapportering om den samiska minoriteten i Rapport eftersom det sedan 2001 finns ett 

nyhetsprogram som bevakar samiska frågor. O!!asat är ett minoritetsprogram som sänds på 

samiska och riktar sig enbart till den samiska minoriteten. Eftersom nyhetsprogrammen har 

olika uppdrag är det relevant att undersöka majoritetsprogrammet Rapports gestaltning av 

samer (SVT:s public service-redovisning 2014).  

 

7. Resultat och analys 
 

 
      N = 244 

Figur 1. Visar förändring över tid sett till antal inslag med samiskt huvudfokus per år.  

 

Studien visar att Rapport sände totalt 244 inslag med samiskt huvudfokus mellan åren 1980 

och 2014. Antalet inslag med samiskt huvudfokus varierade under åren 1980 till 2014. Det 

skedde även en ökning sett till antalet inslag per årtionde. Under 1980-talet sändes 44 inslag 

med samiskt huvudfokus, under 1990 talet ökade antalet till 76 och under åren 2000 till 2010 

sändes 77 inslag och år 2010 till 2014 sändes 47 inslag.  
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För att svara på frågeställningen om det skett några förändringar i rapporteringen mellan åren 

1980 och 2014 presenterar vi resultaten i tre tidsperioder. Indelningen har gjorts för att kunna 

göra jämförelser över tid och visa på likheter och skillnader i resultaten. De två första 

tidsperioderna sträcker sig från 1980 till 1989 och 1990 till 1999. Den sista perioden är 14 år 

och sträcker sig mellan 2000 och 2014, perioden är längre för att resultaten ska visa hur 

rapporteringen sett ut under hela 2000-talet.  

 

7.1 Rapporteringen mellan åren 1980 och 1989 
 

Tabell 1. Visar spridningen av teman och antal inslag mellan åren 1980 och 1989. 

 

Fördelning av teman mellan år 1980 och 1989 
Tema Antal inslag Procent 
Rennäring 9 20,5 
Rennäring/mark 9 20,5 
Tjernobyl 9 20,5 
Kultur/Konst 5 11,4 
Övrigt 4 9,1 
Politik 3 6,8 
Alta 2 4,5 
Mark 1 2,3 
Politik/sametinget 1 2,3 
Brott 1 2,4 
Ursprungsbefolkning 0 0 
Turism 0 0 
Rennäring/rovdjur 0 0 
Sport 0 0 
Miljö 0 0 
Samiska språket 0 0 
Personporträtt 0 0 
Jakt 0 0 
Samernas nationaldag 0 0 
Kallak 0 0 
Total 44 100 
 

 

Under år 1981 ökade antalet inslag med samiskt huvudfokus. Flera av inslagen handlar om 

Alta-konflikten som hade sin kulmen under detta år. Antalet inslag om samisk kultur och 

konst ökade, en orsak kan vara att uppmärksamheten kring Alta-konflikten bidrog till att 

samiska frågor uppmärksammades generellt (Green 2009, 62, Johansen Ijäs 2012, 359).                                                                                                                                     
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Tjernobylkatastrofen år 1986 påverkade samernas rennäring kraftigt och under resterande 

delen av 1980-talet skedde en ökning av nyhetsinslag med samiskt huvudfokus. Många av 

inslagen har direkt koppling till katastrofen och övriga inslag handlar till 41 procent om 

rennäring eller rennäringen i relation till markägande.  

 

Tabell 2. Visar antalet källor mellan år 1980 och 1989. 

Fördelning av olika typer av källor i inslagen mellan år 1980 och 1989 
Typ av källa Förekomst Procent 
Enskilda samer 34 43,6 
Icke samiska politiker/organisationsfolk 24 30,8 
Samiska politiker/organisationsfolk 11 14,1 
Enskilda icke-samer 9 11,5 
Samiska experter 0 0 
Icke samiska experter 0 0 
Annan källa 0 0 
Total 78 100 
 

Under 1980-talet var 43,6 procent av alla källor enskilda samer, vilket var den vanligaste 

förekommande källan. Totalt var 57,7 procent av källorna samiska jämfört med 42,3 procent 

som inte var samer.  

7.2 Rapporteringen mellan åren 1990 och 1999 
 

Tabell 3. Visar spridningen av teman och antal inslag mellan åren 1990 och 1999. 

Fördelning av teman mellan år 1990 och 1999 
Tema Antal inslag Procent 
Politik 15 19,7 
Rennäring 10 13,2 
Rennäring/rovdjur 7 9,2 
Jakt 6 7,9 
Ursprungsbefolkning 5 6,6 
Politik/sametinget 5 6,6 
Övrigt 5 6,6 
Kultur/Konst 4 5,3 
Turism 4 5,3 
Rennäring/mark 4 5,3 
Brott 4 5,3 
Miljö 2 2,6 
Mark 1 1,3 
Sport 1 1,3 
Samiska språket 1 1,3 
Personporträtt 1 1,3 
Tjernobyl 1 1,3 
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Samernas nationaldag 0 0 
Kallak 0 0 
Alta 0 0 
Total 76 100 
 

 

Under 1990-talet ökade variationen av teman i nyhetsinslagen med samiskt huvudfokus. 

Under 1990 och 1991 var antalet inslag med samiskt huvudfokus få, det var först år 1992 och 

framåt som det skedde en ökning. Främst handlade ökningen om etablerandet av det svenska 

Sametinget år 1993 men även andra samiska frågor fick mer utrymme i den politiska debatten 

(Green 2009, 62-64, Johansen Ijäs 2012, 134-135). 26,6 procent av alla inslag med samiskt 

huvudfokus under 1990-talet hade politik som huvudtema. 27,7 procent av alla inslag hade 

rennäring som huvudtema. Till skillnad från 1980-talet så handlade många av inslagen om 

småviltsjakten. Konflikten var en följetong under 1990-talet som till stor del grundade sig i 

markkonflikten mellan samer och markägare (Green 2009, 66).  

 

Tabell 4. Visar antalet källor mellan år 1990 och 1999. 

 
Fördelning av olika typer av källor i inslagen mellan år 1990 och 1999 
Typ av källa Förekomst Procent 
Icke samiska politiker/organisationsfolk 61 27,6 
Samiska politiker/organisationsfolk 57 25,8 
Enskilda icke-samer 49 22,2 
Enskilda samer  43 19,5 
Icke samiska experter 8 3,6 
Annan källa 3 1,4 
Samisk experter 0 0 
Total 221 100 
 
 
Till skillnad från 1980-talet var icke-samiska politiker/organisationsfolk den vanligaste källan 

under 1990-talet med 27,6 procent. Sammanlagt var 53,4 procent av alla källor icke-samiska 

jämfört med 45,3 procent av källorna som var samiska. 
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7.3 Rapporteringen mellan åren 2000 och 2014 
 

Tabell 5. Visar spridningen av teman och antal inslag mellan åren 2000 och 2014. 

Anledningen till att tabellen visar 14 år är för att ge en aktuell bild av de vanligaste temana 

under 2000-talet.  

Fördelning av teman mellan år 2000 och 2014 
Tema Antal inslag Procent 
Rennäring 23 18,5 
Rennäring/mark 15 12,1 
Politik/sametinget 15 12,1 
Övrigt 13 10,5 
Rennäring/rovdjur 8 6,5 
Kultur/Konst 7 5,6 
Politik 6 4,8 
Jakt 6 4,8 
Samiska språket 5 4 
Mark 4 3,2 
Miljö 4 3,2 
Samernas nationaldag 4 3,2 
Kallak 4 3,2 
Ursprungsbefolkning 3 2,4 
Brott 3 2,4 
Personporträtt 2 1,6 
Sport 1 0,8 
Tjernobyl 1 0,8 
Turism 0 0 
Alta 0 0 
Total 124 100 
 

Under 2000-talet var det stora skillnader mellan åren sett till antal inslag med samiskt 

huvudfokus per år. Under 2000-talet var variationen av nyhetsinslagens teman större vilket 

förklarar det ökade antalet inslag i ”övrigt”-kategorin. De flesta inslagen (37,1 procent) med 

samiskt huvudfokus under 2000-talet handlade, precis som under 1980- och 1990-talet, om 

rennäring.  
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Tabell 6. Visar antalet källor mellan år 2000 och 2014. 

 

Fördelning av olika typer av källor i inslagen mellan år 2000 och 2014 
Typ av källa Förekomst Procent 
Enskilda samer 86 33,9 
Samiska politiker/organisationsfolk 56 22 
Icke samiska politiker/organisationsfolk 52 20,5 
Enskilda icke-samer 47 18,5 
Icke samiska experter 11 4,3 
Annan källa 2 0,8 
Samiska experter 0 0 
Total 254 100 
 

 

Till skillnad från 1990-talet var den vanligaste källan under 2000-talet enskilda samer med 

33,9 procent. Under 2000-talet var 55,9 procent av källorna samiska jämfört med 43,3 

procent som var icke-samiska. Av de samiska källorna var det oftast enskilda samer som fick 

komma till tals jämfört med de icke-samiska källorna där det var vanligare med icke-samiska 

politiker eller organisationsfolk. 

7.4 Längd, placering och löp 1980-2014 
Den vanligaste längden på ett inslag med samiskt huvudfokus under 1980- och 1990-talet var 

2 till 2,5 minuter. Denna längd på inslagen svarade för en tredjedel av alla inslag. Under 

2000-talet skedde en förändring, 46 procent av alla inslag var under 30 sekunder långa. Vi 

kan se att under 2000-talet förekom en stor del av inslagen med samiskt huvudfokus i 

Rapports så kallade ”Sverigesvep”, där korta nyheter ges från hela landet.  

 

Sett till hela tidsperioden, år 1980 till 2014, placerades mer än hälften av alla 244 inslag med 

samiskt huvudfokus i slutet av sändningarna och ungefär en tredjedel av inslagen förekom i 

löpet. Sammantaget prioriterades inslag med samiskt huvudfokus i Rapportsändningar på ett 

liknande sätt mellan åren 1980 och 2014. Men det finns två undantag, inslagens längd och 

antalet inslag. Utvecklingen visar att inslagen blev kortare under 2000-talet samtidigt som 

antalet inslag per årtionde ökade.  
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Löpet är den snabba nyhetsgenomgång av sändningens toppnyheter som sker i början av en 

sändning. Nyheterna som presenteras i löpet ska locka publiken att stanna kvar och titta på 

hela sändningen. Nyheterna som presenteras i löpet är oftast placerade i sändningens början 

och är längre inslag.  

 

Under 1980-talet placerades inslag som handlade om Tjernobylkatastrofen i löpet vilket 

uppfyller flera nyhetskriterier (Galtung och Ruge 1965, 70-71, Allan 1999, 72). Tillsammans 

med inslag om Tjernobylkatastrofen var inslag som handlade om konflikter mellan rennäring 

och mark det vanligaste inslaget i löpet. Under 1980-talet hade 8 av 17 inslag med samiskt 

huvudfokus i löpet ett konfliktorienterat fokus.  

 

Under 1990-talet var 14 av 28 inslag med samiskt huvudfokus i löpet konfliktorienterade. Det 

vanligaste temat för inslag i löpet var politik, vilket också visar på att rapporteringen om 

politiska händelser gällande den samiska minoriteten ökade under 1990-talet (Green 2009, 

62-64, Johansen Ijäs 2012, 134-135). Däröver var spridningen av teman med samiskt 

huvudfokus i löpet större under 1990-talet och handlade bland annat om kultur, turism och 

miljö.  

 

Under 2000-talet var 17 av 40 inslag med samiskt huvudfokus i löpet konfliktorienterade. Det 

vanligaste temat i löpet var rennäring och totalt handlade 16 av inslagen om rennäring och 9 

av dem hade ett konfliktorienterat fokus. I likhet med 1990-talet fortsatte spridningen av 

teman i löpet att öka även under 2000-talet.  

7.5 Hur den samiska minoriteten gestaltas  

7.5.1 Teman 
Det vanligaste temat som journalister använder när de gestaltar den samiska minoriteten är 

rennäring. Totalt handlade 34,8 procent av alla inslag med samiskt huvudfokus om rennäring 

mellan åren 1980 och 2014. Därefter följde temat politik med 18,4 procent, där både lokal- 

och rikspolitik är inräknad. Därefter var spridningen mellan inslagens teman större. 

 

När en händelse gestaltas sker det i samverkan med de traditionella nyhetskriterierna (Allan 

1999, 75-76). En av orsakerna till att Rapport kontinuerligt gestaltat samer i samband med 

rennäring kan vara att den typen av rapportering uppfyller nyhetskriteriet om samklang med 

existerande föreställningar. Ett annat exempel är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 som 
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uppfyllde flera traditionella nyhetskriterier som ovanlighet, kontinuitet, negativa 

konsekvenser och aktualitet (Galtung och Ruge 1965, 70-71, Allan 1999, 72). 

 

Under 1990-talet och framåt hade fler inslag med samiskt huvudfokus temat politik. I och 

med att Sametinget inrättades 1993 uppfyllde samiska politiska frågor i högre grad kriteriet 

om kontinuitet och aktualitet eftersom det är val till Sametinget vart fjärde år samt att det 

ständigt sker processer inom det samiska parlamentet som medierna kan bevaka (Galtung och 

Ruge 1965, 70-71). 

 

Tidigare forskning visar att publikens uppfattning av en händelse ofta går i linje med hur 

journalisten har gestaltat händelsen. Hur ett inslag gestaltas kan påverka publikens 

uppfattning av hur ett problem ska definieras, hur orsaken till en händelse ska tolkas, hur den 

moraliska bedömningen ska göras eller hur ett problem ska lösas (Shehata 2012, 327-330, 

McQuail 2010, 380 & 511-512). Resultatet visar att temat rennäring var vanligast i 

gestaltningen av den samiska minoriteten. Detta kan leda till att Rapport förstärkt bilden av 

att alla samer ägnar sig åt rennäring.    

7.5.2 Källor 
Hur en händelse gestaltas handlar till stor del om vilka källor som får komma till tals, det 

handlar om vem som får ge information, vems perspektiv som kommer fram, vem som får 

sammanfatta och kommentera en händelse (McQuail 2010, 380-382, Shehata 2012, 328, 

Allan 1999, 74). Under 1980-talet var enskilda samer den vanligaste förekommande källan 

och överlag var det fler samer som fick komma till tals än icke-samer under 1980-talet. Detta 

innebar att rapporteringen i större utsträckning gav utrymme till samiska personer i inslag 

med samiskt huvudfokus. Däremot fick samerna under 1980-talet oftast komma till tals i 

egenskap som enskilda, till skillnad från icke-samer som oftast företrädde myndigheter eller 

organisationer. Detta visar att Rapport i sin gestaltning av inslag med samiskt huvudfokus 

generellt lät enskilda samer och icke-samiska myndighetspersoner komma till tals under åren 

1980 till 1989.  

 

Till skillnad från 1980-talet var icke-samiska politiker/organisationsfolk den vanligaste källan 

under 1990-talet och det var överlag flest icke-samiska källor som fick komma till tals i 

inslagen. Men fördelningen mellan samiska och icke-samiska källor var jämnare än under 

1980-talet. Bland de samiska källorna var samiska politiker och organisationsfolk den 
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vanligaste källan. Detta visar att Rapport i sin gestaltning av inslag med samiskt huvudfokus 

lät flest politiker och företrädare för olika organisationer komma till tals under 1990-talet. 

Exempelvis företrädare för samebyar eller svenska riksdagsledamöter.  

 

Under 2000-talet var enskilda samer återigen den vanligaste källan och samiska källor var 

vanligare än icke-samiska. Precis som under 1980-talet var det oftast enskilda samer som fick 

komma till tals jämfört med de icke-samiska källorna där icke-samiska 

politiker/organisationsfolk var vanligast. Det innebar att enskilda samer som exempelvis 

renägare var vanligast bland de samiska källorna. Bland de icke-samiska källorna var det 

företrädare för myndigheter eller organisationer som var vanligast.  

 

Även Öhmans forskning visar att samiska källor förekommer oftare som privatpersoner och 

renägare medan icke-samiska källorna oftare förekommer som politiker eller företrädare för 

myndigheter (Öhman 2011, 37). Öhman visar utöver detta att de icke-samiska källorna får 

sammanfatta och dra slutsatser medan samerna uttrycker känslor och får bidra med kortare 

information (Öhman 2011, 56-57). Gestaltning handlar i stor utsträckning om vilka källor 

som får komma till tals i inslagen. Denna studie kan inte dra några slutsatser kring det 

källorna uttrycker utan bara se till hur fördelningen av olika källor ser ut.  

 

I undersökningen kan vi se att fördelningen mellan samer och icke-samer är mer eller mindre 

jämn under hela tidsperioden. Samer fick i större utsträckning komma till tals som enskilda 

medan icke-samer oftare fick komma till tals som politiker eller företrädare för olika 

organisationer. Detta kan i sin tur visa på att Rapports bild av den samiska minoriteten i 

större utsträckning gavs utifrån enskilda samers perspektiv medan den icke-samiska 

majoritetens perspektiv uttrycktes genom exempelvis företrädare för myndigheter.  

7.6 Den konfliktorienterade rapporteringen  
Rapporteringen om samer var i stor utsträckning konfliktorienterad i Rapports inslag med 

samiskt huvudfokus. Under hela den undersökta perioden har 43,9 procent av alla inslag där 

den samiska minoriteten förekom ett konfliktorienterat fokus. En majoritet av inslagen 

handlade om konflikten mellan samer och majoritetssamhället, det vill säga andra svenska 

markägare, myndigheter eller politiker. Tidigare forskning visar att medier ofta 

uppmärksammar minoriteter först när de kommer i konflikt med majoritetssamhället 

(Johansen Ijäs 2012, 358). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför många av inslagen 
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hade en sådan vinkel. En ytterligare förklaring är att konflikt är ett vanligt kriterium i 

nyhetsvärderingen och anledningen till detta är att motsättningar ökar känslan av aktualitet. 

Genom gestaltning kan journalisten förstärka konflikten och skapa spänning (Allan 1999, 

72). Vi har valt att presentera resultatet i tre tidsperioder.  

 

Tabell 7. Visar vilka teman de konfliktorienterade inslagen har mellan åren 1980 och 1989. 

 

Fördelning av konfliktorienterade teman mellan år 1980 och 1989 
Konfliktorienterat tema  Antal inslag Procent 
Rennäring - mark 9 42,9 
Annat 4 19 
Rennäring - annat 3 14,3 
Politik 2 9,5 
Alta 2 9,5 
Mark - annat 1 4,8 
Rennäring - rovdjur 0 0 
Ursprungsbefolkning  0 0 
Jakt 0 0 
Kallak 0 0 
Total  21 100 

 

 

47,7 procent av alla inslag under 1980-talet hade konfliktorienterat fokus. Den vanligaste 

konflikten i inslag med samiskt huvudfokus var konflikten mellan renägande samer och andra 

markägare. Exempelvis kunde det handla om att renarna under vinterhalvåret behövde beta 

under odlingsgränsen vilket innebar att renarna befann sig på andra markägares marker. 

Denna nyhet var ett exempel på den större konflikten om vilken mark samerna har rätt till. 

Dessa oklarheter handlar dels om att Sverige stödjer FN:s konvention om ursprungsfolk men 

inte antagit den, vilket skulle leda till klarhet i marktvister (ILO 169, article 14). Här 

hamnade samernas intressen i konflikt med det övriga majoritetsamhällets vilket kan vara 

orsaken till att medier uppmärksammade rennäring och mark-konflikten under 1980-talet, 

som även fortsatte under de två följande tidsperioderna (Johansen Ijäs 2012, 359).  
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Tabell 8. Visar vilka teman de konfliktorienterade inslagen har mellan åren 1990 och 1999. 

 

Fördelning av konfliktorienterade teman mellan år 1990 och 1999 
Konfliktorienterat tema Antal inslag Procent 
Rennäring - rovdjur 7 21,9 
Jakt 6 18,8 
Annat 5 15,6 
Rennäring - annat 5 15,6 
Rennäring - mark 4 12,5 
Politik 3 9,4 
Mark - annat 1 3,1 
Ursprungsbefolkning 1 3,1 
Alta 0 0 
Kallak 0 0 
Total 32 100 

 

Under 1990-talet handlade inslagen framförallt om konflikter mellan samernas rennäring och 

andra markägare, rennäringen och den svenska rovdjursstammen samt rätten till jakt och 

fiske i Sameland. Likt den norska mediebevakningen under 1990-talet uppmärksammades 

konflikter i medierna samtidigt som den politiska bevakningen ökar (Skogerbø 2000, 73-74). 

I svenska Rapport ökade gestaltningen av motsättningar inom den samiska minoriteten, med 

särskilt fokus på partiernas konflikter i Sametinget. Exempelvis ett inslag där sametinget 

beskrevs som en polsk riskdag (Rapport 1998). 

 

Under 1990-talet gestaltades konflikter om hur den svenska rovdjursstammen påverkade 

rennäringen. Under 1980-talet fanns inga inslag om konflikten mellan rovdjur och 

rennäringen men under 1990-talet handlade majoriteten av alla konfliktorienterade inslag om 

denna motsättning. 

 

Även konflikten om småviltsjakten var en följetångsnyhet under 1990-talet. Konflikten 

handlade om att småviltsjakten släpptes fri år 1993. Tidigare hade samerna ensamrätt till 

dessa jaktmarker. Konflikten uppfyllde nyhetskriterierna om framförallt kontinuitet, konflikt 

och aktualitet (Galtung och Ruge 1965, 70-71, Allan 1999, 72). Att minoriteter blir 

uppmärksammade först när deras intressen hamnar i konflikt med majoritetssamhällets skulle 
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kunna förklara varför konflikten om småviltsjakten fick uppmärksamhet i medierna 

(Johansen Ijäs 2012, 359).  

 

 

Tabell 9. Visar vilka teman de konfliktorienterade inslagen har mellan åren 2000 och 2014 

 

Fördelning av konfliktorienterade teman mellan år 2000 och 2014 
Konfliktorienterat tema Antal inslag Procent 
Rennäring - mark 15 28,3 
Rennäring - annat 9 17 
Rennäring - rovdjur 8 15,1 
Jakt 6 11,3 
Annat 5 9,4 
Mark - annat 4 7,5 
Kallak 4 7,5 
Politik 1 1,9 
Ursprungsbefolkning 1 1,9 
Alta  0 0 
Total 53 100 

 

Under 2000-talet var konflikten mellan rennäringen och mark, likt under 1980-talet, den 

största konflikten. Nästan en tredjedel av inslagen med konfliktorienterat fokus handlade om 

konflikten mellan den samiska rennäringen och markägande.  

 

Till skillnad från 1980- och 1990-talet var variationen av antalet inslag per år större mellan 

åren 2000 och 2014. Exempelvis förekom det 11 inslag med samiskt huvudfokus år 2007 följt 

av 3 inslag 2008, för att bli 11 inslag igen under 2009. Under 2007 var en stor andel inslag 

konfliktorienterade, vilket kan var orsaken till den stora ökningen av inslag. Av tre inslag 

som sändes 2008 var ett inslag konfliktorienterat. Detta kan förklaras med teorin om 

nyhetvärdering där konfliktorienterade händelser har större chans att bli en nyhet (Allan 

1999, 72). Även Johansen Ijäs studie visar att konflikter leder till större uppmärksamhet. Ett 

exempel är skillnaderna i antalet nyhetsinslag i Dagsrevyen under och efter Alta-konflikten, 

där antalet inslag minskade betydligt när konfliktens dramatik lagt sig (Johansen Ijäs 2012, 

359).  

7.8 Rapporteringen om den samiska minoriteten - jämfört med 
andra minoriteter 
Tidigare forskning visar att etniska minoriteter ofta förekommer i medierna i sammanhang 

med sociala problem, välfärdshot, konflikter och brott (Hultén 2006, 20). Hulténs studie visar 
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på skillnader mellan de lokala tidningarna och de rikstäckande som oftare gestaltade 

minoriteter med utländsk bakgrund utifrån ett konfliktperspektiv (Hultén 2006, 217). I likhet 

med tidigare forskning visar även denna studie att det rikstäckande nyhetsmediet Rapport har 

ett konfliktorienterat fokus i sin rapportering om minoriteten samer. Däremot kan vi utifrån 

resultaten i denna studie inte se att gestaltningen av samer i inslagen utgår ifrån sociala 

problem, välfärdshot eller brott.  

7.9 Rapports förhållande till public service sändningstillstånd  
I sändningstillståndets § 8 Nyhetsverksamhet står det att nyhetsförmedlingen ska ha olika 

perspektiv och spegla händelser utifrån olika geografiska och sociala utgångspunkter samt 

förmedla en mångfald. Nyhetsverksamheten ska inte vara ensidig i sitt urval av nyheter (SFS 

2010:696). Utöver det har SVT själva formulerat mål om att undvika stereotypa skildringar 

och systematiskt arbeta med mångfald i hela utbudet (SVT:s public service-redovisning 2012, 

27, 2013-2014, 28). Mellan år 2010 och 2014 sändes 47 inslag med samiskt huvudfokus i 

Rapports huvudsändning.  

 

Tabell 10. Visar spridningen av teman under år 2010 och 2014, de år som public service 

senaste sändningstillstånd varit giltigt. 

Fördelning av teman mellan år 2010 och 2014 
Tema Antal inslag Procent 
Rennäring 12 25,5 
Rennäring/mark 5 10,6 
Övrigt 5 10,6 
Mark 4 8,5 
Rennäring/rovdjur 4 8,5 
Kallak 4 8,5 
Brott 3 6,4 
Kultur/Konst 2 4,3 
Politik 2 4,3 
Politik/sametinget 1 2,1 
Miljö 1 2,1 
Samiska språket 1 2,1 
Personporträtt 1 2,1 
Samernas nationaldag 1 2,1 
Tjernobyl 1 2,1 
Ursprungsbefolkning 0 0 
Sport 0 0 
Jakt 0 0 
Turism 0 0 
Total 47 100 
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Det överlägset mest förekommande temat mellan åren 2010 och 2014 var rennäring som stod 

för 46,6 procent av inslagen. Därefter följde en spridning av olika teman som markfrågor, 

gruvdriften i Kallak, brott, kultur/konst och miljö. 55,3 procent av alla inslag med samiskt 

huvudfokus under perioden 2010 till 2014 var konfliktorienterade. Rapport har i viss 

utsträckning ett mångsidigt urval av nyheter i sin gestaltning av den samiska minoriteten med 

undantaget rennäring som var i särklass mest förekommande.  

 

Den vanligaste källan under åren 2010 till 2014 var enskilda samer som utgjorde 37,9 procent 

av alla källor i inslagen. Därefter var samiska politiker eller företrädare för olika 

organisationer den näst vanligaste källan med 21,8 procent. Nästföljande källa var icke-

samiska politiker/organisationsfolk som utgjorde 20,7 procent av alla källor. Alltså var de 

samiska källorna i klar majoritet jämfört med de icke-samiska. När de icke-samiska källorna 

fick utrymme i inslagen var de framförallt politiker eller företrädare för organisationer. 

Studien kan inte svara på vilket innehåll källorna förmedlade utan bara se till källornas 

fördelning. Studien kan svara på vilka som fick komma till tals och bidra med information i 

inslagen. Resultatet kan ge en fingervisning om vems perspektiv som fick komma fram i 

inslagen. Sammantaget fick flest samiska källor bidra med information. 

 

8. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur den samiska minoriteten gestaltas i Rapport och hur 

utvecklingen har sett ut från 1980 till 2014. Syftet var även att ta reda på om Rapports 

gestaltning var konfliktorienterad samt undersöka hur Rapport förhåller sig till 

sändningstillståndet i gestaltningen av den samiska minoriteten.   

 

Det har skett en ökning av antalet inslag med samiskt huvudfokus mellan åren 1980 och 

2014. Det vanligaste temat under hela den undersökta perioden var rennäring. Under 1990-

talet började politiska frågor uppmärksammas mer och de politiska källorna var vanligast, till 

skillnad från 1980- och 2000-talet då enskilda samer var den vanligaste källan. Totalt sett var 

det vanligast att samer förekom i egenskap av enskild person och att icke-samer förekom i 

egenskap av politiker eller myndighetsperson. Även Öhmans studie visar att samiska källor 

oftare förekom som privatpersoner medan icke-samiska källor oftare förekom som politiker 

eller företrädare för myndigheter (Öhman 2011, 37).  
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De flesta inslagen med samiskt huvudfokus placerades i slutet av sändningarna och ungefär 

en tredjedel av alla inslagen hamnade i sändningens löp. Det skedde en förändring gällande 

inslagens längd mellan åren 1980 och 2014. Under 2000-talet var inslagen blivit betydligt 

kortare vilket skulle kunna innebära en mindre fördjupad rapportering om den samiska 

minoriteten.  

 

Det vanligaste temat som journalister använde när de gestaltade den samiska minoriteten var 

rennäring. När en händelse gestaltades skedde det i samverkan med de traditionella 

nyhetskriterierna (Allan 1999, 75-76). När Rapport kontinuerligt gestaltade samer i samband 

med rennäring uppfyllde rapporteringen nyhetskriteriet om samklang med existerande 

föreställningar (Galtung och Ruge 1965, 70-71). Den typen av gestaltning kan ha lett till att 

Rapport förstärkt bilden av samer som renägare. I undersökningen kan vi se att fördelningen 

mellan samiska källor och icke-samiska källor var mer eller mindre jämn under hela 

tidsperioden. Däremot fick samer i större utsträckning komma till tals som enskilda medan 

icke-samer oftare fick komma till tals som politiker eller företrädare för olika organisationer. 

I Rapports gestaltning gavs den samiska minoritetens perspektiv i större utsträckning av 

enskilda samer och den icke-samiska majoritetens perspektiv uttrycktes genom exempelvis 

företrädare för myndigheter. Öhmans studie visar på samma resultat men han har också 

kommit fram till att de icke-samiska källorna får sammanfatta och dra slutsatser medan 

samerna uttrycker känslor och får bidra med kortare information (Öhman 2011, 56-57). Vår 

studie kan inte dra några slutsatser kring det källorna uttryckte utan bara se till hur 

fördelningen av olika källor såg ut. För att kunna säga något mer om hur samer gestaltas i 

Rapport krävs en kvalitativ studie av exempelvis ordval – vad källorna säger och vem som får 

bidra med vilken information.  

 

I rapporteringen kopplades samer i hög utsträckning till rennäring vilket går i linje med hur 

den svenska samepolitiken har sett ut (Green 2009, 66, Lehtola, 2002, 195, Mörkenstam 

1999, 115). Enligt Skogerbø kan en smal och onyanserad nyhetsbevakning leda till att 

samiska frågor glöms bort och får litet utrymme i samhällsdebatten. Skogerbø visar också att 

de regionala tidningarna i Norge hade en bredare bevakning av samiska frågor (Skogerbø 

2000, 73-74). Hulténs studie visar att rikstäckande Dagens Nyheter var mer benägen att 

rapportera om minoriteter ur ett mer negativt och konfliktpräglat perspektiv än de regionala 

tidningarna, som hade en mer nyanserad bevakning av minoriteter (Hultén 2006, 217). I vår 

studie hade 43,9 procent av inslagen med samiskt huvudfokus mellan åren 1980 och 2014 ett 
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konfliktorienterat fokus. På den punkten stämmer rapporteringen om minoriteten samer 

överens med rapporteringen om andra minoriteter (Hultén 2006, 20). De flesta av 

konflikterna handlade om rennäringen. 

Den konfliktorienterade rapporteringen om den samiska minoriteten visade på att 

nyhetskriterierna - negativa konsekvenser och konflikt, påverkade vad Rapport valde att lyfta 

gällande samer och samiska frågor (Galtung och Ruge 1965, 70-71). Resultatet om den 

konfliktorienterade rapporteringen går i linje med Johansen Ijäs forskning som också är ett 

exempel på att minoriteter blir synliga i majoritetsmedier först när deras intressen hamnar i 

konflikt med majoritetens (Johansen Ijäs 2012, 359). Motsättningar kring en händelse ökar 

även känslan av aktualitet och ger möjlighet att skapa dramaturgisk spänning i ett inslag, 

vilket också kan vara en anledning till att konfliktperspektivet är vanligt (Allen 1999, 72). För 

att hitta andra förklaringar till varför den samiska minoriteten gestaltats utifrån ett 

konfliktperspektiv krävs samtal med journalister. För att få en djupare förståelse för hur 

konflikter gestaltas i inslag med samiskt huvudfokus behövs en kvalitativ analys av hur 

journalisten berättar om konflikten, vilka frågor journalisten ställer och vad aktörerna säger. 

 

Johansen Ijäs drar slutsatsen att norska Dagsrevyen brister i sin roll som folkbildare eftersom 

de i stor utsträckning rapporterar om den samiska minoriteten när de uppfyller traditionella 

nyhetskriterier (Johansen Ijäs 2012, 360). Resultatet från vår studie visar att samer och 

samiska frågor förekom i Rapport när de uppfyllde de traditionella nyhetskriterierna. Studien 

kan visa på att det inte görs någon speciell bevakning av samiska frågor med hänsyn tagen till 

samer som en minoritet. Inslag med samiskt huvudfokus var ofta konfliktorienterade och 

majoriteten av inslagen handlade om rennäring. Detta kan i sin tur kopplas till Rapports 

förhållande till sändningstillståndets § 8 om att nyhetsverksamheten ska skildra olika 

perspektiv samt vara mångsidig i sitt urval av nyheter (SFS 2010:696). Denna studie säger 

ingenting om huruvida SVT som företag uppfyller kraven i sändningstillståndet eftersom 

flera andra nyhetsprogram kan ha gestaltat samer och samiska frågor under den undersökta 

perioden. Det vi däremot kan besvara är frågan om Rapports förhållande till 

sändningstillståndet. Resultaten visar att det fanns en spridning av olika teman i inslagen. 

Däremot var temat om rennäring i särklass vanligast i Rapportinslag med samiskt 

huvudfokus. Med tanke på att enbart en sjättedel av alla samer i Sverige är renägare så kan 

man diskutera huruvida Rapports gestaltning av den samiska minoriteten erbjuder mångfald 

och har ett mångsidigt urval av teman. Utöver det kan studien visa att 55,3 procent av alla 

inslag med samiskt huvudfokus under perioden 2010 till 2014 hade ett konfliktorienterat 
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fokus. Det betyder att Rapport i mer än vartannat inslag valde att gestalta den samiska 

minoriteten utifrån ett konfliktperspektiv. Jämfört med hela den undersökta perioden (1980-

2014) där 43,9 procent av alla inslag hade ett konfliktperspektiv.  

9. Förslag till vidare forskning 
Eftersom flera studier tyder på att det finns skillnader mellan hur rikstäckande medier och 

regionala medier rapporterar om minoriteter kan det vara intressant att se hur de regionala 

nyhetssändningarna gestaltar inslag med samiskt huvudfokus (Hultén 2006, Skogerbø 2000). 

Finns det skillnader och i så fall varför?  

 

Resultaten från denna studie skulle kunna fördjupas med en kompletterande kvalitativ 

innehållsanalys. Där kan man närmare undersöka hur olika teman gestaltas och vad olika 

källor säger. Exempelvis vilka får ge information, sammanfatta och dra slutsatser kontra vilka 

får ge uttryck för känslor? En sådan typ av analys skulle ge djupare förståelse för hur olika 

inslag gestaltar den samiska minoriteten.  

 

Utöver det kan man genomföra intervjuer med journalisterna som producerat inslagen. Det 

kan bidra till mer förståelse om hur inslagen blir till och hur journalisterna förhåller sig till 

begrepp som nyhetsvärdering och gestaltning i rapporteringen om minoriteter.  
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10.3 Undersökningsmaterial 
Rapports 19.30-sändning från dessa datum: 
 
1980-02-16  
1980-05-05 
1980-09-20 
1981-01-25 
1981-01-29 
1981-02-20  
1981-02-23 
1981-07-13 
1981-08-29 
1981-11-17 
1982-06-15 
1982-07-16 
1982-12-13 
1983-11-16 
1984-02-02 

1984-03-05 
1984-08-16 
1984-09-27 
1984-11-14 
1985-01-27 
1985-07-29 
1985-11-28 
1985-12-07 
1986-07-01 
1986-07-30 
1986-08-08 
1986-08-14 
1986-08-26 
1986-09-05 
1986-09-27 

1987-01-28 
1987-03-18 
1987-05-08 
1987-05-20 
1987-05-31 
1987-11-23 
1988-01-29 
1988-02-08 
1988-02-29 
1988-06-15 
1988-08-01 
1989-06-22 
1989-08-13 
1989-08-14 
1990-08-11 

1990-12-22 
1991-10-17 
1991-11-16 
1992-01-11 
1992-01-26 
1992-05-23 
1992-06-28 
1992-10-12 
1992-10-22 
1992-10-24 
1993-03-28 
1993-04-05 
1993-05-09 
1993-05-16 
1993-05-18 
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1993-05-21 
1993-08-23 
1993-08-25 
1993-10-24 
1994-02-12 
1994-06-02 
1994-08-24 
1994-08-27 
1994-10-04 
1994-10-09 
1994-11-29 
1995-02-28 
1995-04-01 
1995-04-11 
1995-07-21  
1995-09-26 
1995-10-03 
1995-11-26 
1995-12-07 
1996-02-03 
1996-02-08 
1996-02-21 
1996-04-02 
1996-04-20 
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1997-01-19 
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1997-05-22 
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1997-08-15 
1997-08-21 
1997-08-29 
1997-09-16 
1997-09-30 
1998-01-07 (a) 
1998-01-07 (b) 
1998-01-13 
1998-02-18 
1998-08-09 
1998-09-14 
1998-10-11 

1998-10-17 
1998-11-30 
1999-02-21  
1999-03-18 
1999-03-26 
1999-04-01 
1999-04-17 
1999-05-12 
1999-05-23 
1999-05-29 
1999-10-13 
1999-10-26 
1999-10-30 
1999-11-10 
2000-03-03 
2000-03-15 
2000-04-15 
2001-02-16 
2001-03-23 a 
2001-03-23 b 
2001-05-20 
2001-05-29 
2001-07-11 
2001-07-24 
2001-08-13 
2001-10-29 
2001-11-04 
2002-02-14 
2002-02-15 
2002-03-16 
2002-07-07 
2002-09-26 
2002-10-29 
2002-12-27 
2003-01-23 
2003-02-06 
2003-02-19 
2003-04-08 
2003-06-25 
2003-09-17 
2003-10-22 
2004-01-19 
2004-02-06 
2004-02-12 
2004-02-24 
2004-03-28 

2004-12-14 
2005-02-22 
2005-02-27 
2005-04-19  
2005-05-08 
2005-05-13 
2005-05-15 
2005-05-25 
2005-08-08 a 
2005-08-08 b 
2005-08-12 
2005-08-30 
2005-08-31 
2005-10-10 
2005-11-30 
2006-01-17 
2006-01-20 
2006-02-06 
2006-04-20 
2006-04-26 
2007-03-26 
2007-04-24  
2007-05-22  
2007-06-21  
2007-07-06 
2007-08-02 
2007-09-17 
2007-09-19 
2007-10-07  
2007-11-10 
2007-11-23  
2008-01-17 
2008-02-06 
2008-05-30 
2009-01-29 
2009-02-06 
2009-02-18 
2009-05-10 
2009-05-11 
2009-05-17 
2009-05-26  
2009-07-16 
2009-08-04 
2009-09-09 
2009-09-16  
2010-01-14 

2010-01-20 
2010-02-03 
2010-02-12 
2010-03-04 
2010-04-15 
2010-04-19  
2010-07-09 
2010-09-06 
2010-10-11 
2010-11-19 
2010-11-24 
2010-12-06 
2011-03-20 
2011-04-27 
2011-07-22 
2012-03-11 
2012-03-20 
2012-05-24 
2012-06-08 
2012-09-09 
2012-11-09 
2013-01-09 
2013-02-06  
2013-02-11 
2013-04-09  
2013-04-12 
2013-04-23 
2013-05-14 
2013-08-21 
2013-08-23 
2013-08-28 
2013-09-03 
2013-10-25 
2013-10-26 
2013-12-20  
2014-01-17 
2014-02-01 
2014-02-08 
2014-05-02 
2014-05-27 
2014-06-11 
2014-07-04 
2014-07-30  
2014-09-10 
2014-10-16 
2014-10-18 
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Bilaga 1. Kodschema 
 
V 1: Analysenhetens id 
Samtliga analysenheter (dvs. alla inslag med samiskt huvudfokus) ska ges ett specifikt 
nummer som baseras på det datum som inslagets sändes och därefter ordnas analysenheterna 
i den ordning som de kodas. 
 
V 2: Tema 
Analysenhetens tema, se de olika variabelvärdena i bilaga 2.  
 
V 3: Förekomst i löp 
Om inslaget förekommer i sändningens löp ges värdet 1 och om inslaget inte förekommer ges 
värdet 2. Om sändningen saknar löp ges värdet 3.  
 
V 4: Längd 
Inslagets längd uppdelat i 30 sekunders spann. Exempelvis ges värdet 1 om inslaget är mellan 
00:01 och 00:30, värdet 2 ges om inslaget är mellan 00:31 och 01:00, osv.  
 
V 5: Placering  
Hela sändningstiden divideras med tre och inslagets placering i sändningen är uppdelat har 
tre värden: första, andra och tredje delen. 
 
V 6: Antal ”enskilda” samer i inslaget & V 9: Antal ”enskilda” icke-samer i inslaget 
Utifrån inslagets sammanhang ska det tydligt framgå om en källa är same eller icke-same. 
Exempel på källor som tillhör kategorin “same” kan vara medlemmar i olika samebyar eller 
personer som på ett eller annat sätt refererar till sitt ursprung som same i inslagen.  
 
Begreppen “enskild same” och “enskild icke-same” utgår från Johansen Iljäs definition av 
vad han benämner som “vanlig same” och “vanlig nordman”. Johansen Ijäs använder 
begreppen när han talar om källor som inte har anknytning till varken politik eller 
organisationer. Dessa källor kan vara “mannen på gatan” eller samen som arbetar med 
rennäring. (Johansen Ijäs 2012, 126) 
 
Till begreppen “enskild same” och “enskild icke-same” räknas i denna studie källor som inte 
är politiker eller företrädare för en viss organisation. Källorna kan alltså uttala sig om sina 
egna politiska åsikter men det avgörande är att de uttalar sig i egenskap av sig själva. 
Enskilda personer som benämns utifrån sitt yrke räknas också som “enskild”. Det kan 
exempelvis vara konstnären som talar om sin konst, idrottsmannen som talar om sin 
prestation i OS i Lillehammer eller hungerstrejkarna på torget i Kiruna som motsätter sig ett 
politiskt beslut. 
 
V 7: Antal samiska politiker/organisationsfolk i inslaget & V 10: Antalet icke-samiska 
politiker/organisationsfolk i inslaget  
Personer som kommer till tals i egenskap av politiker eller företrädare för olika 
organisationer på alla nivåer - från kommunpolitiker till stortingsrepresentanter till källor 
inom samiska organisationer eller andra förtroendevalda (Johansen Ijäs 2012, 126).  
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V 8: Antal samiska experter i inslaget & V 11: Antal icke-samiska experter i inslaget 
“Samisk expert” och “icke-samisk expert” omfattar alla källor som kommer till tals för att de 
besitter kunskap inom ett särskilt ämne. Det kan exempelvis vara forskare, statsvetare, eller 
ekonomer. (Johansen Ijäs 2012, 126)  
V 12: Annan källa 
I vissa fall medverkar personer som inte presenteras med titel men där det ändå framgår att 
personen är företrädare för något eller någon. Alltså en person som inte talar i egenskap av 
sig själv men där det saknas befattning. Dessa personer hamnar i kategorin annan källa.  
Ett exempel är en person som fick uttala sig i ett inslag i egenskap av Tomten. 
 
 

Bilaga 2. De olika temanas variabelvärden 
 
V 2:1 Rennäring  
Inslag med rennäring som huvudtema, det kan exempelvis handla om den årliga 
renförflyttningen, kalvmärkning eller rennäringens framtid.  
 
V 2:2 Konflikt/annan 
Inslag som har ett tydligt konfliktorienterat fokus men som inte kan placeras i de andra 
konflikt-variabelvärdena för teman.  
 
V 2:3 Mark  
Inslag som handlar om markfrågor. 
 
V 2:4 Kultur/konst 
Inslag som handlar om kultur i ordets mer konstnärliga bemärkelse, exempelvis en 
teateruppsättning på samiska, samen Marie Boine som vunnit musikpris eller en 
konstutställning på ursprungsbefolkningens dag.  
 
V 2:5 Ursprungsbefolkning 
Inslag som fokuserar på samer som en ursprungsbefolkning, ofta i sammanhang där andra 
ursprungsfolk nämns som exempelvis indianerna USA.  
 
V 2:6 Turism  
Inslag som handlar om turism, ofta i form av att turister tar del av samisk kultur. Exempelvis 
inslag om hur engelsmän betalar pengar för att besöka tomteland.  
 
V 2:7 Konflikt rennäring/mark 
Inslag där rennäringens intressen hamnar i konflikt med exempelvis markägares. Det handlar 
ofta om att renarna betar på andra markägares marker.  
 
V 2:8 Konflikt rennäring/rovdjur 
Inslag där rennäringens intressen hamnar i konflikt med exempelvis rovdjurspolitik. 
Konflikten kan handla om att vargar attackerar renar och därför vill renägare skjuta av vargar 
vilket rovdjurspolitiken inte alltid tillåter.  
 
V 2:9 Konflikt rennäring/annat 
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Inslag där rennäringens intressen hamnar i konflikt med andra intressen som inte passar in i 
övriga variabelvärden. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan rennäringen och 
turistnäringen eller att renar befinner sig på vägen vilket påverkar biltrafiken.  
 
V 2:10 Konflikt mark/annat 
Inslag om markkonflikter som inte berör rennäring, det kan handla om tvister med gruvbolag 
eller rätten att bygga fastigheter i Sameland.  
 
V 2:11 Konflikt politik 
Inslag där huvudfokus ligger på konflikter som uppstår kring politiska frågor eller beslut. Det 
kan gälla både på lokalpolitik och rikspolitik.  
 
V 2:12 Politik 
Inslag som handlar om politiska frågor eller beslut men där inslaget inte fokuserar på någon 
konflikt.  
 
V 2:13 Politik/Sametinget 
Inslag med huvudfokus på Sametinget, det kan exempelvis handla om beslutsprocesser eller 
sametingsvalet.  
 
V 2:14 Sport 
Inslag där samer förekommer i olika sportsliga sammanhang, exempelvis invigningen av OS i 
Lillehammer eller när samer själva deltar i de Nordiska samiska mästerskapen.  
 
V 2:15 Miljö 
Inslag som har en tydlig miljö- eller klimatvinkel, exempelvis fyrhjulingar som förstör 
naturreservat, kalhyggens inverkan på miljön eller det radioaktiva nedfallet efter 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.  
 
V 2:16 Samiska språket  
Inslag som handlar om det samiska språket, som ett svenskt minoritetsspråk eller som ett 
historiskt språk. Exempelvis kan inslagen handla om hur vissa kartor i Norrland bara är på 
samiska och att barn i skolan får undervisning på samiska.  
 
V 2:17 Konflikt/ursprungsbefolkning  
Inslag där samernas intressen och rättigheter som ursprungsbefolkning hamnar i konflikt med 
andra intressen. 
 
V 2:18 Personporträtt 
Inslag som handlar om en viss person. Exempelvis om samepolitikern Olof T Johansson och 
hans historia eller berättelsen om en ung kvinnlig renskötare som ser en framtid inom 
rennäring.  
 
V 2:19 Konflikt jakt 
Inslag som handlar om jaktkonflikter. Det kan exempelvis handla om småviltsjakten som 
släpptes fri på år 1993 vilket påverkade många samer negativt.  
 
V 2:20 Samernas nationaldag  
Inslag som handlar om samernas nationaldag den 6 februari.  
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V 2:21 Konflikt Kallak 
Inslag som specifikt handlar om konflikten i Kallak som ägde rum under senare 2000-talet. 
 
V 2:22 Tjernobyl 
Inslag som handlar om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och dess konsekvenser. 
 
V 2:23 Brott 
Inslag som handlar brottsliga händelser som exempelvis skadegörelse, tjuvjakt eller hot. Det 
kan handla om brott, rättsprocesser eller domar. 
 
V 2:29 Övrigt 
Detta variabelvärde används när ett inslags huvudtema inte kan placeras i något annat 
variabelvärde eller om det inte går att urskilja vilket huvudtema ett inslag har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


