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Abstract: 

Bokmässan 2016 var en av de mest omskrivna kulturhändelserna 2016, och troligtvis den mest 
omskrivna Bokmässan på många år. Anledningen hette Nya Tider, en tidning med under 5000 
prenumeranter som för första gången skulle medverka på mässan. Tidningen kommer ur det nu 
nedlagda partiet Nationaldemokraterna, och har täta band till den svenska rasideologiska miljön. 
När den för första gången skulle medverka på Bokmässan uppstod en infekterad debatt, där Nya 
Tider hela tiden fanns i mitten. Mitt syfte med denna studie var att undersöka vilka  diskurser som 
Nya Tider förde fram kring den egna medverkan på Bokmässan och debatten runt det. Detta med 
fokus på: 1) hur andras åsikter om deras deltagande kontextualiseras, 2) vilken roll externa aktörer 
tillskrevs i att Nya Tider först välkomnades, sen nekades och sen välkomnades igen, och slutligen 3) 
hur Nya Tider relaterar det hela till ett större politiskt sammanhang, då det är en tidning som 
existerar i mitten av en politisk miljö. Efter att ha undersökt alla artiklar Nya Tider publicerat om 
bokmässan under 2016 utifrån Norman Faircloughs teorier om kritisk diskursanalys av medietexter, 
så är mitt resultat är att det finns tre tydliga diskurser som är genomgående i alla artiklar de själva 
skrev om Bokmässan. Det handlar som att yttrandefriheten är begränsad för de som är kritiska till 
svensk invandringspolitik, att det är ”vänstern” eller ”kulturetablissemanget” som ser till att det är 
så, och att Nya Tider trots det är de som vinner på debatten.

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Bokmässan, Nya Tider, mediediskurser, metapolitik
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Inledning 

Tre månader efter att Bokmässan 2016 är över så har debatten om Nya Tiders medverkan nästan 

tagit slut. Den är i alla fall inte lika intensiv, men hamnar ändock i fokus för några årskrönikor om 

medieåret 2016.  Det är en debatt som stora delar av kultursverige förhållit sig till och som sågs 1

överallt under några veckor runt september. Två positioner kunde fort utkristalliseras i debatten. 

Den ena sidan höll yttrandefriheten högst, och menade att Bokmässan som dessutom hade det som 

tema 2016 var tvungna att hålla den principen framför allt, eftersom den är till för just de obekväma 

åsikterna. Mot det stod publicister, journalister och andra som menade att Nya Tider på grund av 

sina publiceringar och kopplingar till en rasideologisk miljö borde hållas borta och inte 

normaliseras i kulturen. Till sist vann Nya Tider, delvis på grund av juridiska omständigheter i 

kontraktet med Bokmässan, och debatten fortsatte om hur liknande situationer skulle hanteras till 

nästa år och i andra sammanhang. Men vad skrev egentligen Nya Tider om det hela? Kulturdebatten 

har handlat om mycket, men hur Nya Tider förhållit sig till det hela har fått en begränsad 

uppmärksamhet. En mycket kritiserad intervju med chefredaktören Vávra Suk i Aktuellt den 22:a 

september är en av få gånger som tidningen kunde nå ut med sina åsikter kring debaklet till andra än 

de egna läsarna. 

Syfte och frågeställning 

 Mitt syfte med denna uppsats är att utröna vilka diskurser som Nya Tider förde fram kring 

den egna medverkan på Bokmässan och debatten runt det. Detta med fokus på: 1) hur andras åsikter 

om deras deltagande kontextualiseras, 2) vilken roll externa aktörer tillskrevs i att Nya Tider först 

välkomnades, sen nekades och sen välkomnades igen, och slutligen 3) hur Nya Tider relaterar det 

hela till ett större politiskt sammanhang, då det är en tidning som existerar i mitten av en politisk 

miljö. 

 Mattias Hermansson, ”P1 Kulturs årskrönika”, Sveriges Radio, 2017-01-04, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?1

programid=478&artikel=6601122 hämtad 2017-01-04 

Utan författare, ”Bjöd in, portade – och bjöd in igen”, Dagens Media, 2016-12-28, http://www.dagensmedia.se/medier/
bjod-in-portade-och-bjod-in-igen-6814289 hämtad 2017-01-04 

Utan författare, "Sängkammarbråk och låsta positioner – här är kulturåret 2016”, Sydsvenskan, 2016-12-28, http://
www.sydsvenskan.se/2016-12-28/sangkammarbrak-och-lasta-positioner hämtad 2017-01-04

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6601122
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6601122
http://www.dagensmedia.se/medier/bjod-in-portade-och-bjod-in-igen-6814289
http://www.dagensmedia.se/medier/bjod-in-portade-och-bjod-in-igen-6814289
http://www.sydsvenskan.se/2016-12-28/sangkammarbrak-och-lasta-positioner
http://www.sydsvenskan.se/2016-12-28/sangkammarbrak-och-lasta-positioner


Forskningsläge 

När det gäller alternativ media, medborgarjournalistik och närliggande ämnen så tycks det som att 

forskningen kring det i mångt och mycket fokuserar på dess positiva potential för marginaliserade 

grupper som inte annars skulle nå ut med sina budskap. Men det är svårt att hitta något om hur det 

som för många skulle kallas baksidan av detta ser ut. Mattias Ekman publicerade 2014 en artikel i 

med titeln ”The dark side of online activism: Swedish right-wing extremist video activism on 

YouTube”, och redogör där för hur ett antal grupper inom den svenska rasideologiska miljön 

använder sig av videomaterial för att nå ut. Hans slutsats är att videomaterialet är till för att stärka 

de egna organisationerna och samtidigt som de är mobiliserande och syftar till att skriva om 

historien på ett för dem gynnsamt sätt.  I Sverige finns en del uppsatser i ämnet kopplat till hur 2

invandring eller genus diskuteras på Avpixlat, som länge varit den sida som lockat flest läsare och 

kommentatorer inom SD-sfären, och som ofta fått symbolisera alternativ högermedia i Sverige. Nya 

Tider har mig veterligen aldrig varit föremål för någon akademisk studie, vilket med tanke på att 

tidningen inte funnits i ens fem år kanske inte är så förvånande. Dess föregångare, Nationell Idag, 

var dock ämnet för en kandidatuppsats vid Södertörns Högskolas institution för Journalistik 2013, 

skriven av Minna Almqvist och Alexander Zeilon Lund.  De undersökte om presstödet på något sätt 3

förändrade innehållet i tidningen. De hade hypotesen att tidningen efter att den fick presstöd skulle 

rapportera mindre om invandring än tidigare, men kom fram till att så inte var fallet. 

 Cinzia Padovani vid Southern Illinois University Carbondale publicerade 2016 en studie i 

med titeln ”The media of the ultra-right - Discourse and audience activism online”,  som på många 4

sätt liknar det jag skriver om. Hon undersökte hur den italienska fascistgruppen CasaPound beskrev 

en av de mer uppmärksammade flyktingkatastroferna 2013, vid Lampedusa. Undersökningen är 

gjort som en kritisk diskursanalys som dessutom går igenom hur läsare på CasaPounds hemsida tar 

emot och kommenterar på nyheten. Det är en detaljerad lingvistisk studie av enbart en text, men 

som kan fungera väldigt bra som introduktion till hur rasideologisk alternativ media använder 

språket för att föra ut sin politik i inlindade ordalag. 

 Tina Askanius vid den här institutionen publicerade tillsammans med Yiannis Mylonas 2015 

en artikel med titeln Extreme-right Responses to the European Economic Crisis in Denmark and 

 Mattias Ekman, ”The dark side of online activism: Swedish right-wing extremist video activism on YouTube”, 2

MedieKultur: Journal Of Media & Communication Research, 2014, vol 30, nr 56, s. 79-99

 Minna Almqvist och Alexander Zeilon Lund, ”Nationell Idag och Presstödet”, Kandidatuppsats vid institutionen för 3

journalistik vid Södertörns högskolan, VT2013

 Cinzia Padovani, "The media of the ultra-right." Journal Of Language & Politics, 2016, vol 15, nr 4 s. 399-4214
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Sweden: The Discursive Construction of Scapegoats and Lodestars,  om hur högerextrema rörelser 5

använde onlinemedier för att inkludera sina meningsfränder i sin rasistiska diskurs, och tittar där på 

utvecklingen i några grupper i Sverige, Danmark och Grekland. 

 Ekman, Padovani, Askanius och Mylonas undersöker alla hur aktivistgrupper formulerar och 

sprider sina idéer online. Alla grupper de tittar på finns i samma rasideologiska miljö och har genom 

åren haft kontakt med varandra. Föregåengaren till Nya Tider, Nationell Idag och partiet 

Nationaldemokraterna fanns också tätt kopplade till alla de grupper som undersöks i deras artiklar, 

något som eventuellt kan underlätta jämförelser, så länge läsaren är medveten om att Nya Tider som 

jag studerar inte har någon grupp bakom sig, eller ens säger sig ha något med aktivism att göra, utan 

enbart anser sig vara en journalistisk publikation. 

 Om den svenska rasideologiska miljön som Nya Tider kommer ur och fortfarande har band 

till har bland andra historikern Helené Lööw skrivit en del. Hennes tre verk om svensk nazism är 

djupgående och samtidigt lättillgängliga för läsarna som vill ha en överblick av hur rörelsen 

utvecklat under 1900-talet. Den senaste boken, Svensk Nazism 2000-2014 diskuterar en del om 

Nationaldemokraterna som Vávra Suk var med och startade.  6

 2010 kom antologin Det vita fältet, samtida forskning om svensk högerextremism.  7

Redaktörerna Mats Deland, Fredrik Hertzberg och Thomas Hvidfeldt samlar där texter i olika 

ämnen som alla på något sätt behandlar svensk högerextremism i modern tid. En av de texterna är 

skriven av journalisten Mathias Wåg, (som jag för tydlighetens skull ska berätta att jag under många 

år arbetat ihop med), och behandlar uppkomsten av det som idag kallas den identitära rörelsen.  Det 8

är en rörelse som haft stort inflytande på hela den övriga rasideologiska miljön, och kanske främst 

på de delar som ligger mitt emellan Sverigedemokraterna och en mer extrem miljö bortom dem.  

Företrädare återfinns i Nya Tider, och fanns under många år också i föregångaren Nationell Idag. 

 Jens Rydgren går i sin artikel Den radikala högerns sociologi,  i samma antologi igenom de 9

faktorer som kännetecknar moderna högerradikala partier. Han ger där en bra förklaring till 

etnopluralismen och de tankar om kulturkamp snarare än parlamentarisk kamp som på många sätt är 

 Tina Askanius och Yiannis Mylonas, Extreme-right Responses to the European Economic Crisis in Denmark and 5

Sweden: The Discursive Construction of Scapegoats and Lodestars, 2014, Javnost-The Public vol 22, nr 1: s. 55-72

 Helené Lööw, Nazismen i Sverige 2000-2014, (Stockholm: Ordfront, 2015)6

 Mats Deland, Fredrik Hertzberg och Thomas Hvitfeldt, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. 7

(Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010)

 Mathias Wåg, ”Nationell kulturkamp —från vit makt musik till metapolitik”, Det vita fältet : samtida forskning om 8

högerextremism. red. Deland et al. (Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 97-125

 Jens Rydgren, ”Den radikala högerns sociologi”, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. red. Deland et 9

al. (Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 15-45
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dominerande inom miljön idag, och ger ett antal förklaringar till varför partierna växer idag. Mycket 

av det han beskriver känns också igen i hur Nya Tider formulerar sig i flera artiklar. 

 2016 skrev Henrik Magnusson en mastersuppsats på Institutt for arkeologi, konservering og 

historie vid Oslos Universitet,  om Nationalsocialistisk fronts resa från ett öppet nazistiskt parti till 10

sin nya framtoning i Svenskarnas parti, och undersöker där hur förvandlingen gått till, och om 

Svenskarnas parti också kunde klassificeras som ett nazistiskt parti. Den ideologiska utvecklingen 

som partiet enligt Magnusson gjorde från nazismen till att ta till sig metapolitiska idéer och 

strategier är inte unik, utan känns igen i flera andra delar av den rasideologiska miljön där nazismen 

under andra halvan av 2000-talet i många fall fått en mer tillbakadragen roll, även om grundidéerna 

är de samma. Etnopluralismen som diskuteras i ideologiavsnittet senare i uppsatsen är ett exempel 

på en sådan förändring i ideologi. 

 Under 2000-talet har mycket läsvärt om denna miljö annars producerats av journalister. 

Tidskriften Expo har årligen skrivit rapporter om utvecklingen i miljön, Researchgruppen (som jag 

fram till förra året var en del av) kunde 2013 ge den första bilden av vilka personer som deltog i 

kommentarsfälten på bland annat Avpixlat, och under 2015 har begreppet alt-right introducerats i 

Sverige och den transformering som den amerikanska nynazistiska miljön gjort mot en mer rumsren 

version har diskuterats flitigt i internationella medier, men så vitt jag kunnat hitta har det inte hunnit 

göras någon mer ingående akademisk studie av rörelsen ännu. 

 Benjamin R Teitelbaum bidrar i nummer tre av antologin Det vita fältet med en artikel om 

banden mellan Sverigedemokraterna och andra radikala nationalistiska krafter, och visar hur de 

ideologiska banden är svaga, men de sociokulturella sambanden starka, en slutsats som inte är 

främmande för mig, och som troligtvis kan appliceras på mitt studieobjekt Nya Tider också.  11

 Min förhoppning är att med denna uppsatsen kunna bidra med lite klarhet kring hur medier 

inom den högerradikala och rasideologiska miljön använder sig av olika händelser och kopplar dem 

till egna diskurser, och med vilka syften det kan göras, i gränslandet mellan journalistik och politik. 

 Henrik Magnusson, ”Från Tredje Riket, mot en Tredje Position”, Mastersuppsats vid Institutt for arkeologi, 10

konservering og historie, Oslo Universitet, VT 2016

 Benjamin R Teitelbaum, ”Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i forskning om Sverigedemokraterna” 11

2016, i Det vita fältet III Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv, Tidskrift för samhällsanalys, 
red Deland et. al, nr 5, s. 93–110. 
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Material 

Från den 18 augusti, när det blev känt att Nya Tider skulle medverka på Bokmässan, till den 30 

november, lite mer än en månad efter att den var avklarad, så har Bokmässan nämnts i 28 artiklar i 

Nya Tider. Under hela den tiden har man allt som allt publicerat 203 artiklar i tidningen. Det 

innebär att 13% av alla artiklar under perioden på ett eller annat sätt behandlat turerna kring 

tidningens medverkan på Bokmässan.  Tidsavgränsningen som jag gör beror på att det endast är 12

mellan dessa datum som Bokmässan nämns i artiklar i Nya Tider. 

 Gränsen mellan vad som är journalistisk rapportering kring den egna verksamheten på 

mässan och vad som är opinionsmaterial i debatten som fördes kring detta i andra medier är inte 

alltid helt tydlig i Nya Tider. En artikel som torrt rapporterar att Bokmässan ändrat sin ståndpunkt 

efter att ha portat Nya Tider och nu vill släppa in dem, avslutas till exempel med meningen ”I 

klartext betyder det att Bokmässan har insett att ett kontraktsbrott skulle kosta mer än upprördhet 

från kulturvänstern.” .  Jag väljer att ta med alla artiklar som vid en sökning med Nya Tider som 13

källa i Retriever innehåller ordet ”Bokmässan” i mitt material för att få med alla nyanser och inte 

enbart göra en studie av antingen nyhets- eller opinionsmaterial. Hälften av artiklarna är skrivna 

innan Bokmässan, och hälften efteråt. 

 Den debatt som förs i andra medier om Nya Tider är förvisso intressant att studera i sig, men 

det jag vill undersöka är hur Nya Tider uppfattade sitt eget deltagande på Bokmässan, och då är 

deras egna artiklar de mest lämpade för detta. Måhända skulle jag också kunnat använda intervjuer 

med företrädare som görs i andra sammanhang, men de åsikter och tankar som förs fram där bör 

inte skilja sig nämnvärt från den position som de intervjuade för fram i den egna tidningen, och det 

skulle skapa ytterligare ett avgränsningsproblem i frågan om vilka sådana intervjuer eller citat som 

tas med i artiklar i andra medier som skulle kunna inkluderas vid ett utökat omfång av material. 

Chefredaktören Vávra Suk skriver dessutom en lång ledarartikel om hela debatten där tidningens 

position läggs fram väldigt tydligt, och innehåller alla de argument som finns i andra artiklar som är 

med i materialet.  14

 Sökning gjordes i två steg i Retriever. Först med Nya Tider som källa och med sökordet Bokmässan för att få fram 12

alla och se vilken period det handlade om, därefter utan något sökord alls för att få fram alla artiklar som skrivits under 
samma period. Det totala antalet artiklar kan vara 202 eller 204 också, eftersom sökmotorn inte verkar helt tillförlitlig. 
Den visar 29 som antalet träffar vid en sökning på Bokmässa i Nya Tider, men endast 28 artiklar finns att läsa.

 Redaktionen, ”Nya Tider åter välkommen på Bokmässan”, Nya Tider, 2016-08-3113

 Vávra Suk, ”Debatten om debatten” Nya Tider, 2016-10-0414
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En utförligare förteckning, med titel och skribent till varje artikel finns listad under källmaterialet 

senare i uppsatsen. Då artiklarna sparas ner från Retriever följer all text i dem med, men en del går 

inte att följa via de länkar som sparas i PDF-exporten som Retriever gör när artiklar sparas ner, utan 

då möts läsaren av en förkortad text och en uppmaning att logga in för att läsa fortsättningen. Vad 

jag kunnat se så har det alltså inte förkortats någon text när jag sparat ner mitt material, men 

däremot har författaren eller avdelningen inte alltid stått klart bara genom att läsa via Retriever. I 

min export följde inga bilder med, förutom en faksimil av artikeln. Bildreportaget som kan tänkas 

bli mest lidande av det går dock att se i sin helhet på hemsidan. Bildtexterna finns dock med, så om 

artikeln skulle låsas går det ändå att få en bild (…) av vad reportaget innehöll. 

 Allt som allt innefattar materialet 53 A4 sidor och cirka 110 000 tecken när det exporterats. 

De mest frekventa orden (utöver vanliga småord) är Nya, med 245 förekomster,  Tider med 235, 

och Bokmässan med 140. Det är inte så konstigt när urvalet är gjort för att handla specifikt om 

Bokmässan att det ligger som tredje mest använda ord, men att Nya Tider (sammanhängande) 

nämns närmare tio gånger för varje artikel är lite överraskande. Bokmässan nämns i snitt fem 

gånger per artikel. 

 När det gäller extranumret som delades ut på Bokmässan (som jag valt att inte ta med i 

analysdelen) innehåller det flera av de artiklar som också återfinns på hemsidan via Retriever. 

Bokmässan nämns i ytterligare två texter i det numret. Den ena är ytterligare en ledarartikel av 

Vávra Suk under etiketten ”Chefredaktören har ordet”, som dock bara nämner Bokmässan och dess 

tema i inledningen, för att sen gå vidare till att diskutera yttrandefrihet utan att specifikt relatera till 

Bokmässan som sådan. 

 Den andra texten som nämner Bokmässan är en insändare, och därför inte redaktionellt 

material som är relevant för uppsatsens ämne. Den är dock intressant om man vill få en bild av hur 

läsarna tänker kring Bokmässans agerande och debatten runt omkring, men då den är skriven av en 

utomstående lämnar jag den typen av undersökning till någon annan. Den finns för övrigt inte med 

vid en sökning i Retriever, vilket jag antar beror på att det numret som trycktes upp till Bokmässan 

inte är en del av den normala utgivningen och därför har materialet i det som inte publicerats på 

hemsidan i andra sammanhang troligtvis inte indexerats i Retriever. 

!6



Metod och teori 

Diskurs och diskursanalys är begrepp som ofta används i en mängd olika sammanhang. Det är 

komplext att förklara i sin helhet då det utvecklats åt många håll genom åren, men förenklat kan en 

diskurs beskrivas som ett antal ramar som världen betraktas och diskuteras inom.  En diskurs är 15

sällan något fast, utan kan förändras i takt med andra delar av samhället runtomkring.  16

 Utgångspunkten för diskursanalyser, oavsett sammanhang, material eller ämne, är att 

granska maktrelationer och hur språket som dessa beskrivs med relaterar till dessa relationerna. 

Språket som sådant är en konstruktion som har olika innebörd för olika människor, och tolkar 

verkligheten snarare än förklarar den. 

 Från Focualts teorier om språk och makt länkas diskursanalysen idag till den kritiska teorin 

och blir därmed applicerbar på en rad ämnen, från statsvetenskap till genusforskning och 

mediestudier, där frågor om makt och representation kan vara relevanta att ställa till ett material. 

 Frågan om makt och representation kan också kopplas till den italienske marxistiske 

teoretikern Antonio Gramscis begrepp hegemoni. Väldigt förenklat kan det beskrivas som att de 

härskande klasserna har makten att definiera vad som är normalt och rimligt i ett samhälle genom 

att dominera inte enbart politiken, utan också kulturen och genom den övertyga de underordnade 

klasserna att deras idéer om världen är de rätta. Kampen om makten över samhället är alltså både 

intellektuell och materiell, och pågår konstant i ett samhälle mellan olika klassallianser. Tankarna 

om att vinna hegemoni är något som delar av den rasideologiska miljön tagit till sig och 

vidareutvecklat till sina egna teorier om metapolitik. I Frankrike studerade en grupp som kallas 

Nouvelle Droite, eller den Nya Högern Gramscis teorier på 1970-talet, och utvecklade det till egna 

politiska teorier som syftade till att lägga grunden för den postfascistiska rörelse som de tillhörde. 

 Genom att förskjuta det politiska samtalet från att enbart finnas i rent politiska texter, till att 

hela tiden föra fram sin världsbild och ideologi i andra sammanhang än politiska debatter skapas 

öppningar för att förändra hur människor ser på samhället. Metapolitik som begrepp förstås bäst 

genom att läsa de som aktivt använder modellen, i Sverige den identitära  miljön kring 17

bloggportalen Motpol, startad av Nordiska Förbundet, en organisation med rötterna i det svenska 

 Jörgensen & Philips minsta definition i Discourse analysis as theory and method är ”a particular way of talking about 15

and understanding the world (or an aspect of the world).” Marianne Jørgensen och Louise Phillips, Discourse analysis 
as theory and method, (London: Sage publishing, 2002) s. 1

 Ett exempel som kan vara relevant här är den förskjutning i stora delar av den rasideologiska miljön som skett från att 16

endast tala om judar som ett problem till att nu allt oftare främst fokusera på den muslimska invandringen, något som 
kan förstås som ett skifte i diskurser utifrån vad som tros vara mer accepterat i samhället.

 Se Wåg 2010 för en ingående förklaring av vad den rörelsen är och gör.17
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vitmaktmusik-komplexet Nordland. Där förs en ideologisk diskussion om vad metapolitik 

egentligen innebär, med översättningar och diskussioner kring centrala verk. Den identitära 

ideologen Daniel Friberg beskriver kortfattat metapolitik som  ”Metapolitiken är ett 

samhällsomvandlande krig på världsåskådningens, tankekonstens och kulturens nivå. En 

parlamentarisk kamp måste föregås, legitimeras och understödjas av en metapolitisk kamp. 

Metapolitik när den är som bäst reducerar parlamentarismen till ren formalia.”  I en odaterad text 18

utan avsändare på Nordiska Förbundets nu nedlagda hemsida finns följande stycken som beskriver 

hur metapolitiken ska användas som grund för en samhällsomvandling: 

 En varaktig revolution är inte baserad på vapenmakt utan förutsätter ett andligt, intellektuellt och 
kulturellt etablerat fundament. Det är först när makthavarna undertrycker de idéer och ledare som de breda 
folklagren ser som naturliga som en väpnad kamp kan föras framgångsrikt. Ofta ger dock makthavarna upp 

redan innan detta stadium, vilket blev fallet i de flesta länderna i det forna östblocket. Den identitära kampen 
handlar om att bygga upp ett sådant fundament samtidigt som vi utvecklar metapolitiska strategier och utövar 

politisk, social och kulturell aktivism.  19

Metapolitiken ses som en förutsättning för att det traditionella politiska arbetet ska kunna vinna 

mark, och det är genom exempelvis Nya Tider som den kampen förs, via skribenter som kommer 

från den identitära rörelsen som nu återfinns på kultursidorna i Nya Tider.   20

 I denna uppsats studeras ett antal artiklar som alla handlar om en isolerad händelse. Runt 

den händelsen, Bokmässan i Göteborg 2016, så vill jag försöka utröna vilken eller vilka diskurser 

Nya Tider för fram, dels runt den egna medverkan på mässan och i relation till den större debatt 

som uppstod som följd av avslöjandet att Nya Tider skulle ha en egen monter på mässan. 

 Gällande tidningens innehåll under de dagar som de skrev om Bokmässan så gör jag en 

diskursanalys av innehållet utifrån den tredimensionella metod och uppdelning som Norman 

Fairclough gör i sin modell för kritisk diskursanalys av medier i boken Media Discourse från 

1995.  Förklarat genom Hilary Janks är de tre dimensionernas diskursiva delar relaterade till 21

varandra som alla kräver olika angreppssätt i analysen. Den text som studeras hänger ihop med hur 

och under vilka omständigheter den skapades och mottas, samt med i vilket historiskt och socialt 

 Daniel Friberg ”Metapolitik från höger”, http://www.motpol.nu/danielfriberg/2015/11/20/metapolitik-fran-hoger/, hämtad 18

2016-12-28

 Utan författare, ”Omvälvning och utveckling – Den identitära metapolitikens praktik”, https://archive.is/19

VGmrM#selection-337.499-337.698, hämtad 2016-12-28

 Lennart Svensson, Reflektioner, http://www.motpol.nu/princip/2016/02/17/reflektioner/, hämtad 2016-12-2820

 Norman Fairclough, Media Discourse, (London: Edward Arnold, 1995.)21
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sammanhang den producerades. Fairclough kallar de tre delarna text, discourse practice och 

sociocultural practice. Analysen som måste göras är därmed en beskrivning av materialet, en 

tolkning av det och till sist en förklaring av i vilket sammanhang det tillkom. För att förstå 

artiklarna i ett större sammanhang ställs alltså en tredelad fråga om vad det egentligen handlar om.  22

 Genomgående i analysen så refererar jag till de fyra kapitel i boken som jag huvudsakligen 

hämtat min metod från. För att inte göra den alldeles för lång eller hela tiden behöva bryta upp 

analysen med metodologiska resonemang så är de modeller och exempel som jag utgår från hos 

Fairclough insatta som fotnoter. Kapitlen som används är nummer fyra, där hans grundtanke om 

kritisk diskursanalys förklaras, kapitel fem om intertextuell analys, sex om representation i 

dokumentärer och nyheter, samt till sist kapitel sju, som behandlar identitet och sociala relationer i 

medier. En del centrala begrepp och modeller förklaras i texten första gången de används, men i 

fortsättningen sker hänvisningen till exakt vilka resonemang jag bygger min analys på via fotnoter. 

 Kritisk diskursanalys är en metod och teori som angriper texter med målet att avslöja, och i 

förlängningen omvandla ojämlikheter i samhället, som Fairclough också utvecklat vidare för att 

specifikt titta på diskurser i medier. I Media Discourse redogörs för hur modellen lämpligast 

appliceras på publiceringar i medier. I samband med ett allt mer massmedialiserat samhälle där 

underhållning och nyheter inte alltid går att särskilja måste material angripas på nya sätt, med andra 

perspektiv för ögonen. Grunden är fortfarande en kritisk betraktelse av en text, videofilm eller 

radiosändning, men det krävs även en mer ingående analys av hur mediet framställts. I detta fallet 

blir det därför relevant att hela tiden ta i beaktande att allt skrivits under en för Nya Tider ganska 

hektisk period, där tidningen varit i centrum för en mycket större debatt och ofta tycks ha känt sig 

tvungen att bemöta det som andra publicerar kring den debatten. Genom att använda Faircloughs 

metod för intertextuell analys kan den sortens texter förstås i ett sammanhang snarare än bara som 

bemötande av kritik. Det innebär att texter analyseras i relation till andra texter, och hur de 

rekontextualiseras i exempelvis referat av andra texter. Detta förekommer ofta i mitt material, där 

Nya Tider gör sin egen tolkning av hur händelser ska förstås utifrån vad andra sagt eller skrivit, och 

hur texter länkas samman i olika kedjor, med tolkningar av och referenser till tidigare texter i den 

egna tidningen och utanför den.  23

 En kritisk textanalys underlättas (men riskerar samtidigt att bli förenklad) om förståelsen för 

texten redan sedan tidigare är klar. En text som betraktaren inte håller med om och där dess 

 Hillary Janks, ”Critical Discourse Analysis as a Research Tool”, Discourse: Studies In The Cultural Politics Of 22

Education, vol 18, nr 3, s. 329

 Fairclough s. 77, 114f23
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inneboende värderingar är främmande är ett studieobjekt som är mer inbjudande att läsas kritiskt än 

en text vars innehåll, värderingar eller beskrivningar överensstämmer med läsarens. Samtidigt 

riskerar en alltför kritisk läsning att göra analysen ofullständig då innehållet inte studeras tillräckligt 

nära.  24

 I mitt fall är det relevant att påpeka att detta är ett ämne jag studerat under en lång tid. Det 

innebär att jag stött på de begrepp, organisationer och koder som kan förekomma i mitt material 

under många år. Kunskaper som jag tillskansat mig i min egenskap av grävande journalist med 

fokus på just de Sverigevänliga (ett ord som främst används av de som identifierar sig med 

Sverigedemokraternas politik) och rasideologiska miljöerna kommer väl till hands när artiklar i 

deras medier ska analyseras. Det kan dock på samma gång bli ett hinder då jag riskerar att ta 

underförstådda meningar i materialet som givna och därför underlåta att analysera dem på rätt sätt 

eftersom de antas vara självklara för alla. 

Bakgrund 

Nya Tiders föregångare, Nationell Idag startades som partiet Nationaldemokraternas partiorgan 

2004.  Till en början var det ett magasin som utkom varannan månad, men från 2007 kom 25

tidningen ut som en tabloid varannan vecka. Från 2009 gavs Nationell Idag ut varje vecka och fick 

från sommaren det året presstöd.  I en strid om hur tidningen skulle styras, ägandet och i 26

förlängningen rätten till presstödet som nyligen beviljats bröt sig redaktionen ut från partiet som 

ägde tidningen och startade upp under nytt namn 2012.  En bitter strid om rätten till 27

prenumerationsregister och varumärket uppstod,  och under en tid existerade två tidningar 28

parallellt. Chefredaktören Vávra Suk bildade tillsammans med bland andra sin medarbetare Sanna 

Hill ett nytt bolag vid namn Alternamedia och började ge ut tidningen Nya Tider som en 

självständig publikation, som ännu en gång behövde kvalificera sig för presstöd. I oktober 2014 

 Janks s.33024

 Nationaldemokraterna bildades ur en utrbrytning från Sverigedemokraterna 2001. Bland de som gick ur eller uteslöts 25

från SD fanns den blivande partiledaren Marc Abramsson, Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk som också var med och 
skrev Nationaldemokraternas partiprogram och utvecklade de ideologiska grunderna som partiet stod på.

 Anders Dalsbro, ”Före detta ND:are planerar att starta ny tidning, Expo, 2012-10-15, http://expo.se/2012/fore-detta-26

ndare-planerar-att-starta-ny-tidning_5366.html, hämtad 2016-12-15

 Jonathan Leman, ”Det här är Nya Tider”, Expo, 2016-08-19, http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-tider_7147.html, 27

hämtad 2016-12-15

 Erik Wisterberg, "Nationell Idag stämmer den sparkade chefredaktören”, Dagens Media, 2012-11-09, http://28

www.dagensmedia.se/medier/dagspress/nationell-idag-stammer-den-sparkade-chefredaktoren-6129010, hämtad 
2016-12-15
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gick Nationell Idag i konkurs, och Nya Tider stod slutgiltigt som segrare i den striden.  29

Redaktionen som drev den då är den samma som drev Nationell Idag när konflikten inom 

Nationaldemokraterna uppstod. 

 När det som är Nya Tider idag fortfarande var Nationaldemokraternas partiorgan Nationell 

Idag var det den tidningen som aktivister kopplade till nyhetssajten Info-14,  under namnet Fria 30

nationalister, sålde eller delade ut på gatan med jämna mellanrum. Det var en verksamhet som ofta 

inte endast bestod av att tidningar delades ut till förbipasserande, utan även lockade till sig 

meningsmotståndare, något som ibland framstod som en medveten handling.  Under några år var 31

det ett vanligt inslag i gatubilden i Sveriges större städer, och konfrontationerna uppmärksammades 

på organisationers hemsidor och i diskussionsforum.  Efter ett sådant tillfälle attackerades 32

chefredaktören Vávra Suk av AFA, något som fick viss uppmärksamhet i vanliga medier,  och av 33

naturliga skäl blev det desto mer uppmärksammat i den rasideologiska miljöns egna medier. Det 

skedde samtidigt som tidningen hade reklam på öppet nazistiska Info-14, som i en artikel då 

uppmanade alla läsare att ta en prenumeration som solidaritetshandling och svar på attacken.  34

 Attacken ägde rum under den period som Nationell Idag gjorde en storsatsning på att nå upp 

till det antal prenumeranter som krävs för att få presstöd. Som första tidning kopplad till den 

rasideologiska miljön fick Nationell Idag presstöd under 2009, något som gav upphov till en hel del 

diskussion bland både journalister och andra debattörer. En delegat i Presstödsnämnden lämnade sitt 

uppdrag som svar på att ansökan om presstöd bifölls.  Under senare år har presstödet till Nationell 35

 ”Det här är Nya Tider”29

 Nazistisk tidning och nyhetssite som existerade mellan 1995 och 2011. Under 2000-talet arbetade Info-14 utöver att 30

vara en nyhetsportal bland annat med att organisera demonstrationer i Salem i december varje år till minne av den 
mördade Daniel Wretström, som under några år var den största nazistiska manifestationen i norra Europa med över 
tvåtusen deltagare vid minst ett tillfälle. Nationaldemokraterna deltog med talare vid flera tillfällen, bland annat 2007 då 
Vávra Suk hade en framträdande roll och intervjuas av SVT inför demonstrationen.  Utan författare, ”Lovar 
Salemdemonstration utan tillstånd” SVT Nyheter, 2007-12-07, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lovar-
salemdemonstration-utan-tillstand?mobilmeny=1 

 Redaktionen, "Framgångsrik aktion på Medborgarplatsen”, Info-14, 2009-09-30, http://web.archive.org/web/31

20090402041943/http://www.info14.com/2009-03-30-framgangsrik_aktion_pa_medborgarplatsen.html, hämtad 
2016-12-15  
Paul Frigyes "Expo om angreppet på NDs Vavra Suk: Del i ett gatukrig”, Journalisten, 2009-02-13, http://
journalisten.se/nyheter/expo-om-angreppet-pa-nds-vavra-suk-del-i-ett-gatukrig, hämtad 2016-12-15

 Ett bra exempel är ”Konfrontation i Stockholm” på Info-14, 2008-11-29, http://web.archive.org/web/32

20090419011924/http://info14.com/2008-11-29-konfrontation_i_stockholm.html där man också kan se en annons för 
Nationell Idag på sidan. Hämtad 2016-12-15

 22 artiklar tar upp det i februari 2009 enligt en sökning i alla källor i Retriever.33

 Redaktionen, ”En attack med allt att förlora”, Info-14, 2009-02-09, http://web.archive.org/web/20090415160911/34

http://info14.com/2009-02-09-attack_med_allt_att_forlora.html, hämtad 2016-12-15

 Tobias Rydergren, "Avgår i protest”, Resumé, 2010-04-23, http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2010/04/23/avgar-i-35

protest/, hämtad 2016-12-16
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Idag varit föremål för undersökning, bland annat på grund av att den ekonomiska redovisningen inte 

varit helt tydlig, men det har aldrig dragits in helt och hållet.  36

 Med hjälp av presstödet kunde Nationell Idag bygga upp en ny aktivistorganisation. 

Förbundet Nationell Ungdom startade 2011 och hade under hela sin existens täta kopplingar till 

Nationell Idag. Flera aktivister som tidigare tillhört Info14 och Fria Nationalister gick över till den 

nya organisationen, som bland annat fortsatte arbetet med att sprida tidningen.  Aktivister i 37

organisationen anställdes också i tidningens verksamhet, men organisationen betecknade sig under 

hela sin existens som fristående och oberoende från alla andra partier och sammanslutningar. 

Förbundet Nationell Ungdom blev en kortlivad historia, vars verksamhet upphörde ungefär 

samtidigt som konflikterna kring Nationell Idag uppstod inom Nationaldemokraterna.  Men som 38

exempel på hur de drivande bakom Nationell Idag och senare Nya Tider arbetat med 

aktivistorganisationer som stöd i att nå ut till nya prenumeranter är det en punkt som ändå är viktig 

att få med i en beskrivning av Nya Tiders bakgrund och för att sätta det hela i en historisk kontext, 

eftersom det inte ger en fullständig bild att enbart betrakta tidningen som en som endast existerat i 

fyra år utan några band till en bredare miljö. 

 Idag återfinns några av de aktivisterna i Nordiska motståndsrörelsen, en organisation som 

historiskt också haft en del relationer med både Nationaldemokraterna och Nationell Idag.  39

 Några rader bör också skrivas om vad som hände med själva tidningen Nationell Idag när 

dess redaktion hamnade i konflikt med partiledningen. Efter att konflikten uppstått och splittringen 

var ett faktum så försökte partimedlemmar som stannat kvar i partiet driva den vidare. Presstödet 

stannade kvar hos den tidning som partiet kontrollerade. Nationaldemokraterna la ner sin 

 Madeleine Östlund, ”Presstödet åter till Nationell Idag”, Dagens Media, 2012-11-05, http://www.dagensmedia.se/36

medier/tidskrifter/presstodet-ater-till-nationell-idag-6129352, hämtad 2016-12-16

 Kim Fredriksson och Martin Fredriksson, ”Nationellt ungdomsförbund i fritt fall, Researchgruppen, 2013-04-30, 37

https://research.nu/nationellt-ungdomsforbund-i-fritt-fall/, hämtad 2016-12-16

 ibid.38

 Tidigare kallade Svenska Motståndsrörelsen. Startades 1997 av bland andra Klas Lund, som var en av de ledande i 39

Vitt Ariskt Motstånd, den mest militanta nazistorganisationen i Sverige under 1990-talet. Idag är Nordiska 
motståndsrörelsen den enda kvarvarande nationalsocialistiska organisationen i Sverige som har någon verksamhet 
utanför en väldigt begränsad krets, och de enda som kan mobilisera till större demonstrationer. Formellt har de aldrig 
haft något samarbete med Nya Tider, men enligt Expo (utvecklas i artikeln i not 27) finns det tydliga kopplingar mellan 
tidningen och organisationen, till exempel har medlemmar delat ut Nya Tider och rapporterat om det på sin hemsida. 
Under Nationaldemokraternas sista tid skedde också ett visst närmande från båda hållen mot varandra, bland annat med 
en planerad konsert som skulle anordnas ihop. De är oavsett graden av kopplingar en del av samma större miljö och vid 
Bokmässan uppgav en företrädare för Nordiska motståndsrörelsen att uppmärksamheten kring Nya Tider var bidragande 
till att de delade ut flygblad utanför. Några kortare reportage inifrån mässan publicerades också på organisationens 
hemsida Nordfront. Se till exempel "Nazister samlades utanför Bokmässan”, Göteborgsposten 2016-09-25, 
https://www.gp.se/nazister-samlades-utanför-bokmässan-1.3814493, för deras egna svar på varför de stod utanför 
mässan.
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verksamhet och partiet våren 2014, och sålde då tidningen till nya ägare.  De fick med sig 40

presstödet (som ju är kopplat till publikationen), men trots det kunde den inte klara sig någon längre 

tid. Den sista chefredaktören, uteslutna Sverigedemokraten Patrik Ehn, tvingades i oktober 2014 

ansöka om konkurs för tidningen.   41

 Vid den tiden kallade tidningen sin inriktning för ”oberoende sverigedemokratisk” och 

enligt avskedsbrevet som publicerades på Nationell Idags hemsida så var tanken under de sista åren 

inte att arbeta för Nationaldemokraternas möjligheter att nå fler kommunala mandat, utan att driva 

på Sverigedemokraternas radikalisering och ideologiska utveckling.  Som anledning till konkursen 42

uppgav Nationell Idag att försäljningssiffrorna sviktade och tidningen kunde därmed inte bära sina 

kostnader.  43

 Nya Tider klarade sig dock, som nämnts tidigare, och det är inte särskilt långsökt att anta att 

de prenumeranter som fanns hos Nationell Idag när tidningen såldes valde att gå till Nya Tider 

istället och på så sätt omöjliggjorde Nationell Idags överlevnad. 

Ideologisk historia 

Innan Nya Tider och dess föregångare Nationell Idag fanns, så existerade partiet 

Nationaldemokraterna, startat som en reaktion på uteslutningar från Sverigedemokraterna 2001. En 

grupp inom partiet vill driva det åt ett mer radikalt håll än partiledningen, och uteslöts på grund av 

det och anklagelser om försök att bygga upp en parallell struktur inom partiet och kort därpå 

bildades Nationaldemokraterna som svar.  Det nya partiet benämnde sig som etnopluralistiskt, ett 44

begrepp som vid den tiden inte var särskilt spritt inom den rasideologiska miljön men 

populariserades av Vávra Suk, som var en av två som skrev det nya partiets ideologiska grundtexter, 

baserade på amerikanska idéer där ordet ras ersattes av etnicitet.  Det innebär i korthet att alla folk 45

och kulturer är lika mycket värda, men måste hållas separerade från varandra för att inte riskera att 

 Daniel Vergara, ”Högerextrem tidning i konkurs”, Expo, 2014-10-15, http://expo.se/2014/hogerextrem-tidning-i-40

konkurs_6675.html, hämtad 2016-12-16

 Dante Thomsen, "Högerextrema Nationell Idag i konkurs”, Dagens Media, 2014-10-14, http://www.dagensmedia.se/41

medier/tidskrifter/hogerextrema-nationell-idag-i-konkurs-6097382, hämtad 2016-12-16

 Patrik Ehn, ”Att vara eller icke vara”, Nationell Idag, 2014-10-13, http://web.archive.org/web/20141013064423/42

http://www.nationellidag.se/att-vara-eller-icke-vara, hämtad 2016-12-16

 "Högerextrema Nationell Idag i konkurs”43

 Mikael Ekman, "Alternativ för missnöjda rasister”, Svartvitt/Expo, nr 3-2001, http://expo.se/2003/alternativ-for-44

missnojda-rasister_464.html, hämtad 2016-12-16

 Wåg 2010, s. 10545
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förstöras genom uppblandning. De nationella särarter som ideologin förutsätter existerar är känsliga 

och måste hållas skyddade från främmande influenser, genom stängda gränser och ett krav på 

återvändande riktat mot de som inte anses tillhöra det svenska folket.  Det är inte en lika rigid 46

rasism som den som finns inom nazismen, där rasen är essentiell, och ras är något som är väldigt 

snävt definierat, men partiet kan likväl inkluderas i den rasideologiska miljön.   Etnopluralismen 47

erkänner fler folk som närstående och kompatibla än nazismen, men grunden är den samma. Om ett 

folk blandas upp med andra så är det inte längre värt något.  2001 hade Sverigedemokraterna 48

kommit en bit på den resa bort från sitt ursprung som fortfarande pågår och där det är kultur snarare 

än etnicitet som står i fokus när en uppdelning mellan vilka som hör hemma i Sverige eller inte 

görs. Därför sågs de idéer som gruppen som startade Nationaldemokraterna hyste som för radikala, 

och ett tidigare medlemskap i Nationaldemokraterna har medfört risk att uteslutas från 

Sverigedemokraterna så sent som 2014.  49

 Till skillnad från SD så distanserade sig Nationaldemokraterna aldrig från den 

rasideologiska miljön. Partiet kallade sig visserligen som demokrater till skillnad från 

Nationalsocialistisk front (senare Svenskarnas parti),  och Svenska motståndsrörelsen, men 50

samarbetade i breda allianser med andra organisationer som helt förkastar idén om demokrati. Det 

innebar vid vissa tillfällen konflikter, men så sent som 2011 var Nationaldemokraterna med om att 

anordna en stor demonstration i centrala Stockholm med bland andra Svenskarnas Parti, och året 

innan höll man tal på en konsert anordnad av Svenska motståndsrörelsen.  51

 Nationaldemokraternas principprogram, https://web-beta.archive.org/web/20111010165713/http://www.nd.se/vaara-46

aasikter/politik/principprogram.aspx, hämtad 2016-12-16

 Den rasideologiska miljön kan kort förklaras som en miljö där uppfattningen råder att människor kan och bör skiljas 47

åt med kriterier relaterade till ursprung och utseende, och en politik baserad på uppfattningen att vissa grupper är mer 
värda en andra. Tidigare har begreppet vit-maktmiljön använts, ett begrepp som kommer från det amerikanska 
begreppet ”White Power”. Det användes mer frekvent i Sverige under 1990-talet (även av de som ingick i miljön), men 
på senare år har det ersatts både i journalistiska sammanhang, i forskning och bland de som tillhör den rasideologiska 
miljön, som numera kallar sig en rad olika saker, däribland etnopluralister eller kort och gott nationalister.  

 Alberto Spektorowski, ”The New Right: ethno-regionalism, ethno-pluralism and the emergence of a neo-fascist 'Third 48

Way'." Journal Of Political Ideologies vol 8, nr 1, s. 111-130. s.112, 115ff

 Mikael Ekman, Anna-Sofia Quensel och Daniel Vergara, "61 SD-kandidater kopplade till Nationaldemokraterna”, 49

Expo, 2014-09-03, http://expo.se/2014/61-sd-kandidater-kopplade-till-nationaldemokraterna_6614.html, hämtad 
2016-12-16

 Bildat 1994 och i alla avseenden ett klassiskt nazistparti. Bytte sedermera namn till Folkfronten och senare 50

Svenskarnas parti, och la ner 2014 efter ett katastrofval. En del företrädare för Nationaldemokraterna gick in i partiet 
när de hade bytt namn till Svenskarnas parti.

 "Utskick: Nationell sensommarfest”, tråd på diskussionsforumet Nordisk.nu, 2010-08-11, http://www.nordisk.nu/51

showthread.php?t=46092, hämtad 2016-12-16, 
Daniel Vergara, ”Oroligt vid högerextrem demonstration”, Expo, utan datum, http://expo.se/2011/oroligt-vid-
hogerextrem-demonstration_4582.html, hämtad 2016-12-16
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 Man delade alltså inte alla idéer om hur ett framtida samhälle skulle organiseras, och hade 

inte heller en gemensam idé om vilka som skulle tillåtas ingå i det, men de skillnaderna bedömdes 

uppenbarligen allt som oftast vara mindre än likheterna och vad som var målet i det stora.  Genom 52

åren bojkottade olika fraktioner i den rasideologiska miljön varandra, och konflikter om material 

eller inflytande återkom, men tycks oftast ha lösts med tiden när det gällde att samlas till större 

demonstrationer.  53

 Det är ur detta som Nya Tider uppstår. Även om tidningen inte startas med någon 

partikoppling, så är det bara ett år efter att företrädare demonstrerat med uttalade nazister i 

Stockholm.  Nya Tider menar i ett debattsvar på att de kallas för högerextrema att det inte stämmer 54

överhuvudtaget, och kallar alla sådana anklagelser för guilt-by-association.  55

 Att det inte finns ett formellt och öppet samarbete mellan Nya Tider och den rasideologiska 

miljön innebär däremot inte att tidningen inte existerar i ett sammanhang där deras vägar och 

intressen korsas. Som visat har tidningen delats ut av Nordiska motståndsrörelsen, som också 

uppger att en bidragande anledning till att de höll en manifestation utanför Bokmässan 2016 var 

uppståndelsen som fanns kring Nya Tiders deltagande.  Tidningen delades också ut på Folkets 56

Demonstration i Stockholm i maj 2016. Vinklingen på nyheterna är tydlig mot de som deltar på den 

sortens demonstrationer, som misstror traditionell media och menar att regeringen inte har folkets 

mandat med sig. Demonstrationens idéprogram inleds med att ”Folkets Demonstration skall vara en 

enande och samlande kraft för Sverigevänliga och regim- och etablissemangskritiska åsikter.” , ord 57

som inte är helt olika den beskrivning av sig själv som Nya Tider har på sin hemsida. De historiska 

kopplingar som finns till mer radikala grupperingar är förvisso främst historiska om man ska gå på 

vilka offentliga samarbeten som finns idag, men de måste ändå vägas in när en helhetsbild av 

 Nationaldemokraterna förespråkade en decentraliserad demokrati med mer lokalt självstyre och fler folkomröstningar 52

till de berörda hade sista ordet i alla frågor. Se principprogramet i not 46. 

Nordiska motståndsrörelsen förespråkar ett mer meritokratiskt system där person väljs till ledare av en senat, men vars 
makt inte är total, utan kombineras med lokala folkomröstningar i en del frågor, men utan partier. "Vår väg, punkt 4” i 
Nordiska Motståndsrörelsens partiprogram. https://www.nordfront.se/var-vag-punkt-4.smr, hämtad 2016-12-16

 Till exempel var Nationaldemokraterna inte med i Salemdemonstrationen 2004 efter bråk om framtoningen, men 53

återkom 2007 och 2011 var partiet en av arrangörerna till demonstrationen som ersatte Salemdemonstrationen, inne i 
Stockholms city.

 Sanna Torén Björling, ” 'Jag ser mig inte som högerextrem på något sätt’ ”, Dagens Nyheter, 2011-12-01, http://54

www.dn.se/kultur-noje/jag-ser-mig-inte-som-hogerextrem-pa-nagot-satt/, hämtad 2016-12-16

 Perra Winberg, ”Falsk ryktesspridning portar Nya Tider från bokmässan”, SVT Opinion, 2016-08-22, http://55

www.svt.se/opinion/perra-winberg-om-nya-tider, hämtad 2016-12-16

 Se not 3956

 Folkets Demonstration, ”Ideprogram”, http://www.folketsdemonstration.se/idéprogram-34129223, hämtad 57

2016-12-16
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tidning ska tecknas, eftersom det sällan är frågan om något tydligt deklarerat medlemsskap i den 

rasideologiska miljön, utan snarare en helhetsbedömning av vilka sammanhang under en längre 

period som en grupp eller tidning finns i som måste göras.  58

Nya Tider som journalistisk produkt 

Med Nya Tiders bakgrundshistoria i färskt minne skulle det kunna tänkas att det inte är en 

publikation som kan betraktas som en rent journalistisk produkt, utan som ett propagandaorgan, 

med tanke på den täta sammankoppling som genom åren funnits mellan företrädare för tidningen 

och en politisk miljö. Sedan splittringen från Nationaldemokraterna har den formella kopplingen till 

en politiskt miljö försvunnit, men den informella är fortfarande tydlig, både i vad som bevakas i 

tidningen och i hur den distribuerats vid vissa tillfällen. 

 Men likväl är det en tidning som uppfyller de formella kraven för att få presstöd. Det är inte 

något som är ensidigt avgörande för vad som ska betraktas som en journalistisk produkt, men det 

gör det svårare att avfärda Nya Tider som bara propaganda. Det finns en ansvarig utgivare, vilket 

förvisso är ett tvång så länge Nya Tider ges ut i pappersform. Däremot har Nya Tider inte anslutit 

sig till det pressetiska systemet. Enligt dem själva så är det dock något som finns med inför varje 

publicering, men vid flera tillfällen görs bedömningar som skiljer sig rejält från de som görs i 

traditionella medier, speciellt vid publiceringar av namn och etnicitet.  59

 Nya Tider gör ingen hemlighet av vilken funktion det är tänkt att tidningen ska fylla. 

Tidningen ska vara en motpol till traditionella medier, som anklagas för att mörka sanningen.  Det 60

är en återkommande tolkning i publiceringarna om Bokmässan att anledningen till att Nya Tider 

stoppas från att delta är för att sanningen inte får komma fram enligt ett odefinierat etablissemang.  61

Formuleringar som kan läsas som att Nya Tider är den enda tidningen där sanningen får komma 

fram är ett varningstecken när något ska kategoriseras som journalistik, eftersom sanning allt som 

oftast är något relativt.  Flera andra medier i den rasideologiska miljön har tidigare uttryckt sig på 62

liknande sätt (Info14 kallade sig för Sanningens vapen), och gemensamt för dem var sällan just 

 Mathias Wåg, "Nya tider för svensk högerextremism”, 2016-10-06, http://www.fria.nu/artikel/124943, hämtad 58

2016-12-16, 

”Det här är nya tider”

 Vávra Suk, "Christoph Andersson frågar Nya Tider”, Nya Tider, 2016-04-2759

 "Välkommen till Nya Tider!” http://nyatider.nu/om-nya-tider/, hämtad 2016-12-1760

 ”Proletären, en arbetartidning”, http://www.proletaren.se/om-proletaren, hämtad 2016-12-1761

 ”Välkommen till Nya Tider!”62
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sanningsenliga beskrivningar av nyheter. Att kategoriskt hävda att en publikation står för sanningen 

i singular sänder en signal om att källkritiken lämnas vid sidan till förmån för just den sanning som 

ska komma fram. 

 På andra sidan av det politiska spektrat finns liknande formuleringar i beskrivningen som 

Kommunistiska Partiets tidning Proletären gör om sig själv. Skillnaden är dock att de fortfarande är 

direkt underställda ett politiskt parti, och inte gör anspråk på att vara något annat än en partitidning. 

Det gör det lättare att ha ett kritiskt öga till vad som skrivs om läsaren vill det, eftersom det är svårt 

att inte se den tydliga koppling mellan partiet och tidningen som görs på hemsidan.  63

 Vinklarna på nyheterna i Nya Tider är allt som oftast tydliga mot den miljö som huvuddelen 

av läsarna kommer ifrån, vilket jag kommer visa i analysen. Men det är inte något unikt för Nya 

Tider att nyheter vinklas grovt, utan att för den delen vara helt osanna. Det är ett medvetet 

arbetssätt, etablerat sedan många år i den rasideologiska miljön,  och inte något som är konstigt i 64

sig när det finns en tydlig politisk idé bakom varför tidningen existerar. 

 Nyheter som vinklas kraftigt för att tilltala den befintliga läsargruppen är ett fenomen som 

alltid existerat, och kan sägas ha fått ett uppsving i anslutning till sociala mediers genomslag och 

det som journalisten, författaren och aktivisten Eli Pariser kallar för filterbubblan, ett begrepp som 

ofta tas upp som ett resultat av att människor främst följer och delar sådant som bekräftat deras 

världsbild.  Kraftigt vinklade rubriker och artiklar som upprör eller är kontroversiella lockar till 65

delning av materialet även om den som delar inte nödvändigtvis håller med om det som skrivs.  En 66

del gör det utan att det är något politiskt innehåll, och kallas ofta för viralsajter snarare än 

nyhetssidor, även om de själva gärna ser sig som sådana.  67

 Nya Tiders frekventa publiceringar av namn och etnicitet på dömda brottslingar särskiljer 

dem från i princip alla andra tidningar som kommer ut på papper i Sverige idag. Det skiljer däremot 

föga från hur det ser ut i de andra publikationer som finns i den rasideologiska miljön eller i den 

internetmiljö som uppstått kring Sverigedemokraterna. Det finns en historisk parallell till hur 

medier i Sverige skrev nyheter innan det infördes ett självreglerande pressetiskt system. Då var 

 ”Proletären, en arbetartidning”63

 Lennart Berg skrev 2001 en instruktion om hur notiser i den nationella tidningen Folktribunen bör skrivas, skrivråd 64

som fortfarande tycks vara självklara för skribenter i alternativ media inom den rasideologiska miljön. Råden finns 
citerade här på sidan 105 i Wåg 2010.

 Eli Parser, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, (London: Penguin Press, 2011)65

 Ingela Wadbring och Sara Ödmark, ”Delad glädje är dubbel glädje: En studie om nyhetsdelning i sociala 66

medier’"2014, DEMICOM Rapport nr 20, Mittuniversitetet Sundsvall

 Aftonbladets Lajkat och Expressens Omtalat är två bra exempel från Sverige.67
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närmast groteskt ingående publiceringar om brott eller människors privatliv inget konstigt, och 

något som försvann först när medierna hotades av att regleras med hjälp av lagstiftning. Det finns 

också en pågående debatt om vad som är relevant att publicera till exempel när det gäller 

kriminaljournalistik. Med internets genomslag har tillgången till myndighetshandlingar blivit större, 

och uppmärksammade kriminalfall blir snabbt omskrivna med alla uppgifter tillgängliga, utanför de 

stora tidningarnas webplatser. Tillgängligheten till den sortens information på till exempel forumet 

Flashback, menar vissa,  är ett bevis på att traditionella medier måste publicera mer information för 68

att inte tappa sin relevans och läsare till mindre seriösa aktörer. Värt att nämna i sammanhanget är 

att det numera inte är offentligt vem som misstänks för ett brott innan denne häktas eller åtalas, 

delvis med anledning av att namnpubliceringar på internet är så pass vanliga och aldrig försvinner.  69

 Det går med stöd av detta att argumentera för att Nya Tider ligger i framkanten av en 

utveckling som vi eventuellt kommer se i fler medier. Trots de betänkligheter som listats ovan kring 

hur Nya Tider ska betraktas, så är tidningen i relation till flera andra medier inte så annorlunda i sin 

helhet att den bör benämnas som annat än en journalistiskt produkt. Det finns gott om tidningar som 

medvetet publicerar lögner och döms för det, eller vinklar saker så rejält att det inte finns någon 

substans kvar i det som påstås, även om det som skrivs i sig kan vara sant till en viss grad.  70

 Det vore bekvämt att kunna avfärda Nya Tider som endast ett propagandaorgan för en 

rasistisk rörelse, men sanningen framstår som mer komplex än så. Flera sidor i varje nummer 

handlar om saker som inte alls är kontroversiella, ett argument som Nya Tider själva framför när de 

kritiseras för exempelvis ett alldeles för stort fokus på invandring och brottslighet.  Det gör dock 71

inte att det inte går att förhålla sig kritiskt till Nya Tider och dess journalistik. Tidningen fyller 

uppenbart en funktion för en bredare miljö, som samlande faktor och något som läsaren kan 

identifiera sig med och sprida till andra för att bygga en åsiktsgemenskap, på ett sätt som är svårt att 

göra med ren nyhetsjournalistik i traditionella medier.  Blandningen mellan nyheter och opinion är 72

 Arvid Jurjaks, "Svart på vitt”, Helsingborgs Dagblad, 2015-09-06, http://www.hd.se/2015-09-06/svart-pa-vitt, hämtad 68

2016-12-17 

Ivar Arpi, ”Jo, svenska medier är för återhållsamma, Svenska Dagbladet, 2015-08-17, http://www.svd.se/jo-svenska-
medier-ar-for-aterhallsamma, hämtad 2016-12-17

 En lagändring skedde de 1/10-2016, och numera är namn på personer misstänkta för brott offentliga först när 69

personen häktas eller åtalas.

 Det finns exempel både i Sverige och utlandet, där kanske de brittiska tabloiderna som The Sun är de främsta.70

 Vávra Suk, ”Nya Tider bemöter svartmålning i HD”, Nya Tider, 2016-01-2171

 Teitelbaum s.103ff72
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inte heller alltid helt klar, värderande formuleringar och ett stort fokus på hur tidningen bemöts och 

omskrivs i andra medier ges uppenbarligen stor vikt när det kan tolkas som negativt.  73

Analys 

Nya Tider välkomnas till Bokmässan 

En position som Nya Tider återkommer till återfinns redan i den första artikeln de skriver om sin 

medverkan på Bokmässan. Artikeln skrivs kort efter att tidningen Svensk Bokhandel gör en nyhet 

av Nya Tiders kommande medverkan på Bokmässan, och blir ett sätt för Nya Tider att ge sin egen 

vinkel på avslöjandet att de ska medverka på mässan.  När avslöjandet kommer i Svensk 74

Bokhandel så påbörjas en lång debatt på kultur och debattsidor i flera större medier, samtidigt som 

flera stora händelser har präglat 2016, med framgångar för högerpopulistiska partier på flera håll i 

Europa och en allmän politisk debatt som inte längre tar ett direkt avstånd från de frågorna och 

partierna som tidigare varit ute i kylan.  Det är i relation till detta som Nya Tider skriver sina 75

artiklar om Bokmässan och sig själva, och i artikeln flyttar de debatten som uppstått till att handla 

om sig själva som utmanare, det som i Faircloughs teori benämns som att rekontextualisera en text i 

en annan.  76

Tack vare stödet från våra läsare kommer från och med i år alltså även en alternativ tidning att vara på plats 
på ett evenemang där tidigare korrekta krafter haft ensamrätt på att sprida sin propaganda, med till exempel 
byster av Lenin och olika mångkulturella jippon. Som enda politiskt inkorrekta tidning som utkommer på 

papper, utmanar vi därmed inte bara systemmedierna i deras eget format, utan också på just den arena som de 
länge tagit för given. 

Redan i andra stycket i Nya Tiders första artikel om Bokmässan skapas den underdog-postition som 

Nya Tider identifierar sig med. De tydliggör den hegemoni som utmanas, där det som kallas 

systemmedierna ges en dominant position i att formulera hur samhällsdebatten ska se ut, där Nya 

 Två långa artiklar skrevs om Christoph Andersson när han granskat Nya Tider.73

 Vávra Suk, ”Nya Tider medverkar på Bokmässan i Göteborg”, Nya Tider, 2016-08-1874

 Under hösten har Dagens Nyheter bland annat publicerat ett antal artiklar av författaren och journalisten Mattias 75

Hagberg om påstådda förändringar i tonen och vilka frågor som lyfts fram av den liberala tidningen Göteborgspostens 
ledarskribenter, som menar att det nu närmast är högerpopulister snarare än liberaler som skriver på den ledarsidan. 
Mattias Hagberg, "Så dör det liberala arvet i Göteborg”, Dagens Nyheter, 2016-12-04, hämtad 2016-12-17, http://
www.dn.se/kultur-noje/sa-dor-det-liberala-arvet-i-goteborg/ 

 Fairclough s. 114-11576
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Tider inte släpps in. Fairclough diskuterar idéen om en samlad mediediskurs med fasta och stabila 

koder som definierar praxis som något som i modern tid inte längre är en rimlig beskrivning av hur 

medier fungerar, vilket Nya Tider här vänder sig emot med sin beskrivning av andra medier som 

”systemmedier”.   Begrepp som ”korrekta krafter” och ”propaganda” visar ett tydligt 77

avståndstagande från det som normalt förknippas med Bokmässan, och  hänvisningar till ”Lenin” 

och ”mångkulturella jippon” förstärker detta, två symboler som i Nya Tiders idévärld representerar 

något närmast ondskefullt. Själv ser Nya Tider sig som de ”inkorrekta”, som nu slår sig in på en 

arena de tidigare inte haft tillträde till, (vilket inte är helt sant, de anmälde sig till Bokmässan, utan 

att dyka upp 2013)  och ”utmanar” sina motståndare på deras hemmaplan. Här sker också ett direkt 78

tilltal till publiken, ett grepp som återkommer i materialet, genom att skriva att det är tack vare 

läsarna som det är möjligt att medverka på Bokmässan. Citatet ovan tydliggör också en öppen 

antagonism mellan Nya Tider och de som normalt medverkar på Bokmässan, som framstår som 

långt mycket allvarligare än den tävlan som generellt finns mellan andra medier. Att två tidningar på 

en ort är konkurrenter förekommer ofta (även om tidningskrisen nu tvingar fram fler och fler 

samarbeten som tidigare skulle varit otänkbara), och är en naturlig del i en marknadsekonomi. 

 Vidare diskuteras yttrandefrihet som ett passande tema för Bokmässan 2016, och syftar här 

då på att Nya Tider ska medverka. Det skrivs inte rakt ut, men bland de som tidningen riktar sig till 

finns det en tydlig diskurs om att yttrandefriheten är begränsad för de som är invandringskritiska. 

 En begränsad yttrandefrihet förknippas annars oftast med auktoritära stater där journalister, 

bloggare och dissidenter förföljs och fängslas, men i Nya Tiders värld är det något som är högst 

verkligt i Sverige.  Detta trots att tidningen får statligt presstöd, distribueras öppet via postväsendet 79

och, som de själva är mycket noga att påpeka, aldrig fällts för exempelvis hets mot folkgrupp.  80

Yttrandefrihet är ett begrepp som är positivt laddat, och i förlängningen ses Bokmässan som 

försvarare av yttrandefriheten. Att Nya Tider ska delta ses som självklart, temat passar ”extra bra” 

och att som tidningen Svensk Bokhandel ens ställa kritiska frågor benämns som ”synnerligen 

vinklat”. Därefter behandlas den medieuppmärksamhet som artikeln i Svensk Bokhandel gav 

upphov till och en textkedja som relaterar till debatten kan sägas ha påbörjats. Förklaringen till att 

 Fairclough diskuterar hur ett synsätt som detta är problematiskt på sidan 67f77

 Hugo Lindkvist, ”När Nya Tider tog sig in på Bokmässan”, Dagens Nyheter, 2016-09-16, http://www.dn.se/kultur-78

noje/nar-nya-tider-tog-sig-in-pa-bokmassan/, hämtad 2016-12-18

 I Sanna Hills ledare ”Bokmässan - årets största hycklare” (Nya Tider 2016-08-21) återfinns meningarna: ”Men 79

turerna kring Nya Tider visar att det är illa ställt med både demokrati och yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefrihet, det är 
något som är till för etablissemanget på vänsterkanten.”

 Redaktionen, ”Skriv på för yttrandefriheten!”, Nya Tider, 2016-10-0480
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det kommer kritik blir en del i Nya Tiders diskurs om att tidningen är en utmanare, och ”skildrar det 

som systemmedia helst förtiger”. 

 Det är som tidigare nämnt i Nya Tider som sanningen, det andra ”förtiger”, kan komma 

fram.  Anklagelser om att andra ljuger och att sanningen går att hitta i det egna mediet är tydligt 

ideologiskt kopplat till den idévärld som Nya Tider finns i, och ses också i den benämning som 

tidningen (och andra närstående medier) har på sig själva, som ”alternativa. Texten fortsätter med 

att skribenten bemöter den kritik som framförts om Nya Tiders kopplingar till Nordiska 

Motståndsrörelsen. Här vänder sig skribenten mot budbäraren Expo snarare än påståendena om 

kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Det paradoxala i försvarstalet är att Expo benämns som 

”vänsteraktivistgruppen” och ett stycke tillägnas vad en person som inte arbetar där gjorde under 

1990-talet. Ännu en gång ställer sig Nya Tider i en position som motståndare, denna gång till de 

som aktivt granskar dem. Att rikta in sig på och misstänkliggöra Expo är inte unikt för Nya Tider, 

utan Expo kan närmas sägas ha uppnått mytisk status i vissa kretsar.  Att beröva motståndaren sin 81

legitimitet genom att peka på den sortens omständigheter, vad någon tidigare gjort, är precis vad 

Nya Tider själva vänder sig emot i sin strävan efter att inkluderas i sammanhang som tidningen 

tidigare uteslutits från. Fairclough beskriver hur medier arbetar med en snävt avgränsad typ av 

källor och hur vissa grupperingar, däribland sådana som i allmänhetens ögon ses som extremister 

inte är legitima. Dessa exkluderas eller ses inte som trovärdiga i vanliga medier, och det som Nya 

Tider gör här kan förklaras på samma sätt, men att vad som är extremt eller legitimt kastas omkull 

för att passa publiken.  Diskursivt blir det en motsättning, där Nya Tider trycker på att det är 82

innehållet i deras tidning som är det relevanta, inte vad andra kallar dem, trots att det är så de själva 

bemöter granskningar.  Det ses också i hur reaktionen på att kallas för en högerextrem tidning blir, 83

att det är en stämpel som alla som ens kritiserar invandringspolitiken får. Något bemötande av 

påståendet görs inte, eftersom de vet att läsarna kommer hålla med dem i att det är en irrelvant term, 

det som Fairclough kallar att något är presupposed, alltså givet, i en text.  84

 Resonemanget återkommer senare i en text skriven för att bemöta den aktuella kritiken som 

uppkommit i andra tidningar, där den egna medarbetaren Gunnar Sandelin intervjuas av Nya Tider. 

 På diskussionsforumet Flashback finns en diskussionstråd om närmare 300 sidor som bara behandlar Expo, och en 81

bloggen Expomakt, som mest liknar en rättshaverists verk, länkar ihop Expo och några andra till i princip all makt i 
Sverige, i klassiskt konspiratoriska termer och resonemang.

 Fairclough s. 4982

 Axel W Karlsson, ”Kyrkorna, demokratin och Nya Tider”, Nya Tider, 2016-10-2083

 Fairclough s. 106-10784
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Han menar att ”För att klassa Nya Tider som högerextrem behövs ett vänsterextremt perspektiv.”.  85

Den typiske läsaren antas förstå precis vad de båda termerna innebär när de sätts samman på detta 

sättet.  86

 Konceptet ”åsiktskorridor” nämns sedan i slutet i artikeln. Det är ett ord som implicerar att 

endast vissa saker får synas och sägas i offentligheten, och att resten fördöms och stängs ute. De 

som sägs upprätthålla den är yttrandefrihetens fiender, och att dessa har svårt att acceptera andras 

åsikter är enligt Nya Tider ett ”välkänt fenomen”. Det behöver inte förklaras närmare vilka som 

syftas på eller vad som ryms i den ”berömda åsiktskorridorer”, utan dessa representationer och 

beskrivningar är självklara och blir en del av det sunda förnuftet som delas av tidningen och dess 

läsare, och som också ideologiskt kopplas till en grupp (”vänstern”) utan att den behöver pekas ut.  87

Även de som inte delar Nya Tiders bild av den allmänna debatten kan dock ana att det är i princip 

alla andra som ges möjlighet att yttra sig i medier som avses. Att Sverigedemokraternas tidning 

Samtiden allt oftare bjuds in att kommentera i paneler i public service,  eller att frågor om 88

invandring, kriminalitet och annat som Nya Tider ofta rapporterar om är på dagordningen på en rad 

ledarsidor under 2016 bortses det från. 

Nya Tider portas från bokmässan 

När Bokmässan dagen efter byter ståndpunkt och nekar Nya Tider tillträde som utsällare förändras 

sammanhanget som artikeln produceras i. Faircloughs begrepp discourse practice blir relevant att 

relatera till för att se vilka eventuella diskursiva förändringar som görs när de omedelbara 

förutsättningarna för textens skapande ändrats. Att Nya Tider nekas förklaras av chefredaktören på 

ett sätt som inte är helt olikt de resonemang som syntes i artikeln som berättade att Nya Tider skulle 

medverka på Bokmässan: 

 Stefan Pettersson och redaktionen, ”Nya Tider ger svar på tal: vi är en nyhetstidning, inget annat”, Nya Tider, 85

2016-08-25 (att tre skribenter svarar nekande på frågor om antisemitiska inslag och dylikt i tidningen är kanske föga 
förvånande)

 Fairclough s. 12286

 Fairclough s. 45, 12487

 Tidigare chefredaktören Jan Sjunnesson kommenterade det svenska valet 2014, och nuvarande chefredaktören Dick 88

Erixon det amerikanska valet 2016, båda i SVTs livesändningar.
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- Det är tragiskt att man böjer sig för några få högljudda personer som känner konkurrensen från alternativ fri 
media, dessutom när Sverige firar 250 år av Tryckfrihetsförordningen, säger Vávra Suk, chefredaktör för 

Nya Tider.  89

Att Nya Tider inte är välkomna längre kopplas till de personer som i den föregående artikeln sades 

vara emot att Nya Tider skulle delta, som inte kunde acceptera andra åsikter och var rädda för att 

utmanas. Bokmässan har alltså böjt sig för ett fåtal, som implicit tillskrivs stor makt, och 

Bokmässan beskrivs med metaforer som antyder att de är fega. Att nämna detta sker samtidigt som 

tryckfrihetsförordningen firar 250 år i Sverige blir tillägg som tycks syfta till att göra det ännu värre 

att Nya Tider inte är välkomna, och knyter an till den etablerade diskursen om en utmanad 

yttrandefrihet. Nya Tider är här inte heller bara en utmanare, utan det är en utmanare andra faktiskt 

känner av konkurrensen från, en beskrivning som förstärker bilden av att Nya Tider vinner mark. 

 Påståendet att det just är konkurrenters påtryckning som ligger bakom Bokmässans ändrade 

hållning återkommer i artikeln. I en intervju med mässans kommunikationschef insinueras det att 

det handlar om ekonomi; när hon svarar att det är journalister och bibliotekarier som är många av 

mässans besökare på ett påstående från Vávra Suk att det är systemmedias journalister och 

mediepersonligheter som klagat. Det kan tolkas som att Nya Tider vill visa att yttrandefriheten inte 

är värd mer än de pengar som mässan riskerade att förlora på uteblivna besökare om Nya Tider 

deltog. 

 Texten är fortsatt ideologiskt färgad och kopplad till diskursen om yttrandefrihet. För att 

legitimera sitt deltagande framför Nya Tider att tidningen har presstöd och aldrig anmälts för brott, 

utan att det enbart handlar om att ”Trots allt tal om yttrandefrihet tål man inte kritiska röster…”. Det 

klargörs inte vilka ”man” syftar till, utan det lämnas upp till läsaren att förstå vilka som menas. 

Antingen kan tolkningen göras att det handlar om Bokmässan som sådan, men mer troligt är att Suk 

(som citatet kommer från) menar journalister i traditionella medier. 

 För att sätta den här diskursen om en utmanad eller begränsad yttrandefrihet där 

invandringskritiska röster tystas, så verkar Nya Tider här i samspel med en mycket större miljö. 

Även ett parti som Sverigedemokraterna, och många av deras sympatisörer, som numera har mellan 

15 och 20% i alla större opinionsmätningar, som är valda till Sveriges riksdag och inte har några 

problem att nå ut med sin politik, vare sig i egna kanaler, på tidningarnas debattsidor eller i TVs 

debattprogram, anser sig även de ofta vara tystade, med en retorik som bland annat användes i deras 

valfilm inför valet 2014. På samma sätt som Nya Tider slår bort anklagelser om högerextremism 

 Vávra Suk, ”Bokmässan förbjuder Nya Tider att komma”, Nya Tider, 2016-08-1989
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med att det endast är något som de som är kritiska mot invandringspolitiken kallas, beskriver 

Sverigedemokraterna ordet rasism något som motståndare etiketterar obekväma frågor med.  90

Nya Tider är återigen välkomna på Bokmässan 

 När Bokmässan ändrar sig en andra gång och Nya Tider slutligen är välkomna att delta på 

Bokmässan skrivs det en notis om det,  där ett inlägg på Bokmässans hemsida citeras och omtolkas 91

genom Nya Tiders text. Bokmässan uppger att de endast tar hänsyn till det juridiska frågorna kring 

Nya Tiders medverkan (alltså frågan om det skulle vara ett kontraktsbrott att neka Nya Tider 

tillträde), och Nya Tider förklarar för läsarna att anledningen till att de är välkomna igen är att 

Bokmässan är rädda att förlora pengar om Nya Tider tar till juridiska medel för att få behålla sin 

plats på mässan. 

I klartext betyder det att Bokmässan har insett att ett kontraktsbrott skulle kosta mer än upprördhet från 
kulturvänstern. 

Fortsatt riktas udden mot ett vänsteretablissemang, som i denna artikel kallas ”kulturvänstern”, en 

kategori som kan tyckas bred för utomstående, men som tycks vara självklar för skribenten, och i 

förlängningen läsaren. Som en parentes kan nämnas att ingen tydlig värdering görs av att 

Bokmässan bytt ståndpunkt igen, något som däremot låg i fokus i den ledare som Sanna Hill skrev 

när Bokmässan ändrade sig förra gången. Då kallas de för ”årets största hycklare” som vikt sig för 

ett drev, en beskrivning som ligger nära den Suk gav i den tidigare nämnda artikeln han intervjuades 

för när Nya Tider nekades tillträde. Det var då mediedrevet som tvingat bort Nya Tider, en tidning 

med presstöd, samtidigt som Lenins barnhörna inte var något problem för Bokmässan. Återigen 

används två kategorier som tidigare fått symbolisera något gott och ont för att legitimera Nya Tiders 

medverkan. Yttrandefriheten för Nya Tider är ”kväst”, och för att ytterligare beskriva hur illa det är 

benämns Nya Tider inte vid namn, utan som ”en av landets nyhetstidningar”. 

Artikeln avslutas med ett icke-adresserat tack till uppmärksamheten som tidningen fått under de 

dagar som debatten hunnit pågå. Artiklar i andra medier om Nya Tider läses av många, tidningen 

diskuteras på Twitter och nya prenumeranter skriver upp sig. Här hittas en diskurs som bygger på 

 Pressmeddelande, "SD släpper ny valfilm: ’Låt er inte tystas’", http://www.mynewsdesk.com/se/90

sverigedemokraterna/pressreleases/sd-slaepper-ny-valfilm-laat-er-inte-tystas-1050004, hämtad 2016-12-18, 

Wåg 2010, s. 115

 ”Nya Tider åter välkommen på Bokmässan”91
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den om Nya Tider som utmanare, men vidareutvecklar till att tidningen vinner inflytande på ett sätt 

som kan mätas konkret, att fler väljer att prenumerera som en reaktion på uppmärksamheten andra 

ger Nya Tider. Här är det relevant att påminna om begreppet metapolitik och den kulturkamp som 

ges stor plats där. En tolkning av utfallet kring debatten om Nya Tider, redan innan den är över, är 

att metapolitiskt spelar det mindre roll om tidningen faktiskt blir insläppt på mässan eller inte, utan 

vinsten kommer redan när Nya Tider blir något som diskuteras i sammanhang de aldrig annars 

skulle ha en chans att uppmärksammas i. 

 Nästa ledartext som publiceras är av Vávra Suk, skriven när Nya Tider återigen är välkomna 

till Bokmässan den 6/9-2016.  Den inleds direkt med ”Politrukerna inom kulturvänstern har fått se 92

sig slagna flera gånger den senaste tiden;…” och sätter tonen innan meningen är slut. Metaforerna 

som används är ideologiskt betingade och fyller en funktion då de skapar en koppling till hur 

journalister och politiker diskuteras i en miljö där förtroendet för dem är minst sagt lågt.  Att 93

dessutom säga att de utpekade blivit slagna anknyter till diskursen om Nya Tider som utmanare i 

kamp med ”systemmedier”, och att Nya Tider är vinnare i den striden. 

 Här kopplas också det som händer kring Bokmässan till flera andra aktuella händelser som 

varit fördelaktiga för den ideologi som huvuddelen av tidningens läsare kan antas sympatisera med, 

och en diskurs som inte är isolerad till Nya Tider eller debatten kring Bokmässan, utan den större 

samhällsutveckling som ses som positiv i miljön Nya Tider finns i. Tre exempel räknas upp, där 

deltagandet på Bokmässan är ett, att Jimmie Åkesson dragit en rekordpublik (troligtvis avses SDs 

partidagar i Sölvesborg) är ett annat, och det tredje är att artisten Peter Jezewski ”… får fortsätta 

framträda trots stöd till SD.” Det sista handlar om att ett hotell i Värmland valde att avboka honom 

när han uttalad sitt stöd för SDs politik, men nu har blivit bokad där igen. Vad som inte nämns är att 

hotellet kort efter att det kom fram att de avbokat honom blev bombhotat. Polisen misstänkte då att 

det fanns en direkt koppling mellan avbokningen och hotet.  94

 Att Bokmässan nu släpper in Nya Tider kommenteras på samma sätt som i den tidigare 

notisen, men de som låg bakom portningen omskrivs nu i mer värderande termer. Det är inte längre 

ett fåtal konkurrenter som klagat, utan klagomålen har blivit en ”twitterstorm” som 

”vänsterextremister” låg bakom. Twitterstorm är ett ord som isolerar kritiken till att endast ha 

 Vávra Suk, ”Vi böjer oss inte!”, Nya Tider, 2016-09-0692

 Fairclough s. 9493

 Maria Rosén, "Bombhot mot Hotell Gustaf Fröding”, SVT Nyheter, 2016-09-01, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/94

varmland/bombhot-mot-hotell-gustaf-froding, hämtad 2016-12-18
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förekommit på Twitter, och därmed förminskar omfattningen. Anledningen sägs vara att de var 

rädda att någon skulle avslöja deras lögner och ”snedvridna världsuppfattning”.  

 Den negativa beskrivningen av motståndet förstärks ytterligare genom att det kallas ”ett fåtal 

högljudda vänsterextremister”. Det skapar en ännu större distans och utdefinierar alla som på något 

sätt uttryckt ett missnöje med Nya Tiders medverkan på mässan som inte bara vänster 

(=motståndare) utan nu också som extremister, en term som återigen blir ett sätt att ta bort 

legitimiteten från kritikerna. 

 Extremismkopplingen fortsätter i texten med att en länk dras mellan 

”vänsteretablissemanget” i form av Gudrun Schyman med våldsamheter, då hon dansade på en 

gatufest för över tio år sedan och att politiker demonstrerade ihop med ”dömda våldsverkare” i 

Kärrtorp 2013. På så sätt skapas bilden av att alla som protesterar sympatiserar med våldsamheter. 

Det nämns inte varför politiker demonstrerade i Kärrtorp den gången. Att Nordiska 

Motståndsrörelsen kraftsamlat för att attackera en demonstration tycks inte relevant att berätta, utan 

endast reaktionen på det, att närmare 20 000 människor demonstrerade mot nazistiskt våld, ses som 

något problematiskt. Fairclough diskuterar den sortens vinklingar och inkluderande eller 

utelämnande av vissa delar som skulle kunna vara relevanta i en artikel som beroende av vilka 

positioner eller intressen som författaren har. Vinklingar och val av vad som tas med eller inte görs 

på flera sätt, och kräver uppmärksamhet hos den som analyserar.   Suk fortsätter med att nämna när 95

han själv blev attackerad 2009, och sätter det i relation till mordet på Daniel Wretström i Salem år 

2000.  Åsa Linderborgs tweet som hon skrev som reaktion på att Nya Tider skulle delta på 96

bokmässan, om att möta Nya Tider med bus på Bokmässan blir i Suks tolkning en uppmaning till 

mord. 

En del av hennes vänner kan ta detta bokstavligt, vilket i så fall inte vore första gången. Vi minns alla hur 
den 17-årige Daniel Wretström fick halsen avskuren efter att ledande politiker hetsat mot invandringskritiker 

och sagt vi ska krossa dem. 

För att ytterligare förstärka hur kopplingen ska göras kopplas mordet till att det skedde efter att 

politiker hetsat mot invandringskritiker, och att den som dödade Daniel Wretström nu lyfts fram 

 Fairclough s.10495

 Efter mordet hölls det den första lördagen i december i nästan tio år en demonstration i Salem till minne av Daniel 96

Wretström och offer för ”svenskfientligheten”, anordnad av hela den svenska naziströrelsen. Som mest samlades 
uppemot 2500 nazister från norra Europa, och det var under den tiden den största liknande demonstrationen efter andra 
världskriget. Se Lööw s. 80f för en längre redogörelse för vilken vikt demonstrationen hade för den rasideologiska 
miljön under flera år.
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som framgångsrik musikartist i systemmedia, vilket kan tolkas som att medier ser mordet som något 

positivt, och att mördaren är värd att hylla. Nästan ordagrant återkommer detta i en senare krönika 

av Perra Winberg, som inkorporerar nästan exakt samma delar som Suk när han skriver om 

Linderborgs tweet, men också om hur Nya Tider är vinnare i debatten som uppstått.  Texten är 97

mycket enkel att se som en del i en kedja om hur Nya Tider är utsatta för aktivt motarbetande från 

vänstern, som närmast hotar med våld, då den nästan skulle kunna klassas som ett plagiat. 

 Båda texterna avslutas med att återkoppla till diskursen om att Nya Tider skördar segrar, och 

det länkas till en pågående vändning i samhället som ses som positiv. Det är en vändning som enligt 

Suk ”systemmedia gör allt för att både förneka och stoppa”, men ”vi är starka”. Vi:et är här både 

tidningen och läsaren, men också hela miljön runt dem. Motståndarna, i det här fallet både 

journalister och politiker har inte förstått det, men ”folket” har och går inte längre åt deras håll. 

Winberg menar i sin tur att även om andra försöker ”smutskasta” så är ”folk inte så lättlurade 

längre.” Kopplingen till publiken är återigen tydlig, och identifieringen som görs är explicit. Folket 

ska inte läsas som alla medborgare, utan det är de som insett vad som sker och läser Nya Tider. 

 Nya Tider fortsätter följa debatten innan Bokmässan. I Godmorgon Sverige är journalisten 

Björn Wiman på Dagens Nyheter kritisk mot Nya Tider, något som i Nya Tider rekontextualiseras 

som en hämnd för ett reportage där DN påstås ha raserat sitt förtroende.  Det nämns att inslaget ska 98

anmälas till granskningsnämnden, och en uppmaning till läsaren att göra det samma skapar även här 

en direkt koppling till och identifiering med publiken som artikeln riktas till. 

 När det presenteras att Bokmässan ska ordna ett seminarium om bland annat vilka som ska 

få delta på mässan och vilka gränsdragningar som ska göras, beskrivs det som att det är ett 

seminarium om Nya Tider. Diskursen om Nya Tiders inflytande artikuleras i artikeln som att 

uppmärksamheten kring deras medverkan på Bokmässan varit ”enorm i etablerade medier”.  99

 För att ifrågasätta evenemangets legitimitet beskrivs det att Nya Tider velat nå Bokmässans 

vd Maria Källson för att fråga varför en företrädare för Expo ska delta, när Nya Tider inte är 

inbjudna. Evenemanget som sådant ges en sekundär betydelse – det faktum att Nya Tider inte deltar 

är vad som lyfts fram både i rubrik och i texten.  100

 Perra Winberg, ”Krönika: Jag håller Åsa Linderborg ansvarig”, Nya Tider, 2016-09-2297

 Redaktionen, ”DN reagerar hysteriskt över kritiken”, Nya Tider, 2016-09-1598

 Tobias Svensson, ”Bokmässan håller seminarium om Nya Tider - utan Nya Tider”, Nya Tider, 2016-09-1999

 Fairclough beskriver på sidorna 115, 119ff i Media Discourse den här modellen för att analysera textuppbyggnad och 100

rekontextualisering i ett referat, i ett exempel där två referat av en debatt i det engelska parlamentet jämförs, med en 
genomgång av hur vissa delar aktivt lyfts fram samtidigt som andra ges begränsat värde, och hur den sortens 
positionerande av olika delar kan tolkas
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 Som en fortsättning på kedjan av texter om vilka som ligger bakom att Nya Tider inte är 

välkomna skriver Stefan Torsell i en krönika att ”yttrandefriheten inte värnas i alla läger”,  men 101

också att yttrandefriheten som princip inte har något egenvärde, två positioner som kan tyckas 

motsägelsefulla. Han kopplar den initiala portningen av Nya Tider till att yttrandefriheten i Sverige 

är begränsad, och att vissa inte värnar den. Senare finns nytolkning av talesättet ”tala är silver, tiga 

är guld” som i Torsells text appliceras som att ”nya vänstern” har en variant som lyder ”att förtala är 

silver, att förtiga är guld”. Han utvecklar här den vänsterkritik som nämns tidigare i textkedjan till 

att nu vara förtal. Texten blir därmed ytterligare en del i diskursen om hur Nya Tider och deras 

sympatisörer tystas. 

Bokmässan börjar 

Den första rapporten från Bokmässan som publiceras i Nya Tider har ett citat i rubriken som lyder 

”folk köar till montern” och innehåller ett citat från Vávra Suk som beskriver hur de bemötts under 

dagen; 

- Det går riktigt bra. Det samlas så mycket folk att det nästan blir stopp i gången, och folk köar för att få sitt 
exemplar av Torssells Estonia-bok signerad. Trevlig stämning och många som kommer fram för att uttrycka 

sitt stöd, säger Vávra Suk i en kommentar.  102

Positiv respons lyfts fram direkt, där besökare inte bara stannar till vid montern, utan explicit 

uttrycker sitt stöd och får böcker signerade. Det sänder en signal till läsaren att de har åsiktsfränder 

även på plats på mässan, och återknyter till tidigare texter genom att följa diskursen om att Nya 

Tider växer och når ut, och med det citatet kan Nya Tider visa för läsarna att det gäller även på den 

arena som motståndare försökt hålla stängd.  

 I nästa artikel, som är en bildspecial med bilder från mässan, så är temat detsamma. 

Responsen beskrivs som ”översvallande”, med ”stor trängsel” och att tidningen ”fått många nya 

prenumeranter”. Debatten runt mässan och deltagandet på den ses som en tydlig seger. 

”Systemmedia” och ”vänsterjournalisterna” anklagas återigen för att ha velat tysta Nya Tider och 

för att mobba ut kollegor som skriver på fel sätt, men då Nya Tider tog strid för sin rätt fungerade 

inte detta. Diskursen om Nya Tider som vinnare är framträdande i båda artiklarna, och trots 

motståndet så skriver Nya Tider in sig själva i sammanhanget och debatten som en stark 

 Stefan Torsell, ”Yttrandefriheten gäller alla”, Nya Tider, 2016-09-21101

 Redaktionen, ”Stort intresse för Nya Tider på Bokmässan: ’Folk köar till montern’”, Nya Tider, 2016-09-23102

!28



motståndare som klarat av attackerna från någon som sett som mycket starkare, och som inte 

klarade av debatten.  Nya Tider var enligt artikeln så populära att de fick i rätt i sitt antagande när 103

de bad om en större plats för att möta efterfrågan och intresset från besökarna, men Bokmässan 

nekade detta och då blev resultatet att ”det mycket riktigt stundtals var omöjligt att passera Nya 

Tiders monter på grund av alla som stod och lyssnade eller ville lyckönska redaktionen.”. Det 

viktiga i dessa två texterna är reaktionerna från besökare på mässan. Dessa blir i huvudsak en publik 

som är positiv till Nya Tider, som en del i en ideologisk beskrivning av ett skeende som tidigare har 

insinuerats i passager om att folket inte längre är lurade och diskursen om att Nya Tiders stöd 

ökar.  104

 Artikeln avslutas med att debatten kring mässan fört upp frågan om ”åsiktskorridoren” och 

vad ”etablissemanget” menar med yttrandefrihet på agendan, och implicit blir det Nya Tiders 

förtjänst att diskussionen förts genom att tidningen stod på sig, som nämnts tidigare i artikeln.  105

 Sanna Hill bygger vidare på flera textkedjor i sin efterföljande ledartext.  Titeln är ”Nya 106

Tider de stora vinnarna” och här anklagas Dagens Nyheter för att ligga bakom en ”hetskampanj” för 

att stänga ute Nya Tider från Bokmässan. Anledningen är framgångarna för tidningen, och det 

besvaras med att ”Naturligtvis retar detta upp den vänstervridna journalistkåren, som har tagit till 

riktigt fula metoder för att försöka stoppa oss.”. 

 Motståndet liknas vid de anklagelser som ofta riktas mot medier som granskar SD, att det är 

drev och påklistrade epitet, men likväl SD som Nya Tider har gått starkare ur sådana anklagelser. 

Hill håller helt med Suks uttalande i Aktuellt om att alla anklagelser är trams, och skriver att de som 

jobbar med tidningen är helt vanliga människor som tröttnat på samhällsförfallet, ett ord som 

kanske inte är det som först förknippas med en beskrivning av helt vanliga människor, utan snarare 

används i en väldigt specifik kontext när invandring diskuteras i den miljö som Nya Tider riktar sig 

till.  Fortsättningen på artikeln är i mångt och mycket en upprepning av texten i Bildspecialen, ett 107

grepp som återkommer mellan flera texter, med hyllningar till den egna tidningen och att nu kan 

yttrandefrihetens gränser diskuteras på riktigt, tack vare att Nya Tider tog strid mot 

”kulturetablissemanget” som saknar argument och tvingas acceptera alternativ media i sina 

 Sanna Hill, ”Bildextra: Stort intresse när Nya Tider ställde ut på Bokmässan i Göteborg”, Nya Tider, 2016-09-25103

 Fairclough s. 123104

 Beskrivs lingvistiskt av Fairclough som Local Coherence, hur meningar i en text kan förstärka varandra och vilken 105

betydelse det har för att förstärka innebörden av något och hur texter kan fungera ideologiskt, på sidan 122

 Sanna Hill, ”Nya Tider de stora vinnarna”, Nya Tider, 2016-09-30106

 Rydgren s. 27-28107
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”finrum”, ordval som återanvänds flera gånger i materialet. Men det är inte bara tidningens 

förtjänst. Hill inkluderar också läsarna och alla som spritt tidningen på olika sätt. Det skapas en 

identifiering som blir en större rörelse, där vinsten tillhör alltså ett kollektiv, och det är något som 

hela tiden bekräftas för läsaren. Genom att inkludera dem så blir de också delaktiga i den förändring 

som Nya Tider menar sker både i Sverige och Europa, precis som det görs i de två föregående 

artiklarna. 

Efter Bokmässan 

När Bokmässan är över, är det fortfarande yttrandefriheten som är i fokus. Debatten om tidningens 

medverkan på mässan fortsätter i andra medier, och Nya Tider följer den. Vávra Suk upprepar 

narrativet från Hills ledare ovan när han kommenterar debatten den 4:e oktober,  och ord som 108

censur, lögnare och antidemokrater riktas mot Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Han 

görs här till en symbol för fienden efter att ha kritiserat inslaget i Aktuellt som Suk medverkade i, 

och de saker som togs upp i DN angående kopplingar mellan Nya Tider och den rasideologiska 

miljön ses som irrelevanta då de inte handlade om tidningens innehåll, en ståndpunkt som går igen i 

allt bemötande av kritik, och som jag ska återkomma till. Slutsatsen som dras av hela debatten blir 

när artikeln tolkas enligt Faircloughs modell (se not 94) att företrädare för det som han kallar 

systemmedia förfasas över att inte längre kunna stämpla Nya Tider oemotsagda. Återigen lyfts 

diskursen om Nya Tider som en kraft att räkna med, som utmanar och skrämmer etablissemanget 

fram. 

 På Bokmässan hölls det, som tidigare nämnts, ett seminarium om Nya Tiders medverkan 

och frågor som uppstått i kölvattnet av det. Det refereras i tidningen,  och är i jämförelse med 109

större delen av det övriga materialet relativt neutralt, trots sin titel (Vem får ställa ut? - idéer om hur 

Nya Tider ska kunna stoppas). Det insinueras att Bokmässan ville undvika uppmärksamhet kring 

det genom att planera in det på söndagsmorgonen under mässan, och två gånger gör sig skribenten 

till uttolkare för vad publiken tänkte kring uttalanden från seminariedeltagarna, men sammantaget 

är värderingarna mer undangömda än de tydliga attacker som gjorts i flera andra texter, även om 

länken mellan skribentens åsikter och hur läsaren bör förstå referatet är tydlig.  Ledarskribenten 110

Adam Cwejman som håller med om att Nya Tider borde få vara på Bokmässan har en ”skarp och 

 ”Debatten om debatten”108

 Axel W Karlsson, ”Vem får ställa ut? - idéer om hur Nya Tider ska kunna stoppas”, Nya Tider, 2016-10-05109

 Fairclough s. 58f110

!30



tydlig principiell uppfattning”, medan Jonathan Leman från Expo kommer med ”svepande 

beskyllningar och diffusa påståenden om  

kopplingar åt olika håll”. Vilken åsikt som tillskrivs mest tyngd är tydlig i de adjektiv som knyts till 

vad Cwejman och Leman uttalar i diskussionen. Förslaget från PEN-klubbens ordförande Ola 

Larsmo om att Bokmässan ska ta efter PEN och båda värna yttrandefriheten och kämpa mot rasism 

kallas en ”censurregel”, ett ord som ofta återkommer i materialet när någon är kritisk till Nya Tider, 

som många i publiken enligt författaren ska ha tolkat som att det var menat att utestänga Nya Tider 

men låta islamister och vänstern vara kvar. Tolkningen som görs åt läsaren är i linje med tidigare 

texter, där vänstern är en part som har utrymmer och tillåts delta när andra utestängs, och 

konstrueras på ett sätt som antas passa läsaren.  Trots att det är ett referat av ett samtal på mässan 111

går det dock att flika in hur viktig tidningen är för att förändra den allmänna debatten, genom att 

rekontextualisera ett citat av Ola Larsmo: 

 Det var dock också Larsmo som fällde ett uttalande som pekade på att turerna kring Nya Tider för alltid 
förändrat debatten och vad som är rumsrent: - Vi har ett annat samhällsklimat nu, och det måste vi förhålla 

oss till. 

 Tendensen är tydlig i alla artiklar i materialet som diskuterar debatten. De som håller med 

Nya Tider vinner alla debatter, och motståndarna beskrivs negativt, i varierande ordalag, oavsett 

textens genre.  DN får även efter mässan är slut mycket (negativ) uppmärksamhet för 112

publiceringar som varit kritiska till Nya Tider. En artikel är ett långt genmäle som skickats till DN 

som svar på deras publiceringar, men som ej publicerats.  Det som DN publicerat kallas ”rabiata 113

inlägg” och att genmälet inte publicerats ska anmälas till Pressombudsmannen. 

 Hela genmälet liknar de tidigare texter som diskuterats. Nya Tider startades ”för att stärka 

demokratin” och är en motvikt till åsiktskorridoren, vars existens bevisas genom en hänvisning till 

en ledartext av Ann-Charlotte Marteus i Expressen. I detta sammanhanget går det alltså bra att 

referera till ”systemmedia” för att stärka sin tes, trots den aggressiva ton som annars råder när 

företrädare för andra medier diskuteras.  Texten refererar också en tidigare artikel i Nya Tider som 114

 Fairclough s. 40111

 Fairclough s. 66, om hur olika genrer ofta skrivs på olika sätt.112

 Redaktionen, ”DN vägrar genmäle, trots grova påhopp”, Nya Tider, 2016-10-07113

 På sidan 60 i Media Discourse diskuterar Fairclough anledningar till att diskurser i texter ibland kan vara 114

motsägelsefulla. Det kopplas till att samhället i sig är i förändring och att det inte går att dra helt klara slutsatser kring 
vad som händer där. Kulturdebatten som förts under hösten om hur ledarsidor formulerar sig och vad de fokuserar på 
kan ses som en sån pågående förändringsprocess.
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bemöter vad som sägs vara en felaktig debattartikel om hot mot författare och journalister som DN 

publicerat. Attacker som kulturarbetare vittnat om förminskas i samband med detta, medan det som 

meningsfränder till Vávra Suk utsatts för förstärks och kopplas till deras systemkritiska verksamhet. 

Nya Tiders inflytande lyfts fram även i denna text:  

Vi på Nya Tider är självklart nöjda med att ha kunnat nå ut med egen information om vad vår tidning handlar 
om i SVT, istället för att andra ska förklara det åt oss. Vi har tack vare detta ökat vårt prenumerantantal rejält 

och vi nosar redan på nästa presstödsnivå och därmed ökade resurser att bevaka och granska nyhetsflödet. 
Den debatt som förts kring Nya Tiders medverkan handlar dock om så mycket mer än bara vår tidning. Det 

är en principfråga där decenniers censur nu får en genomlysning. 

Här görs en direkt koppling till Suks medverkan i Aktuellt och att tidningen går framåt. Vad som 

hos SVT kallats en kritisk intervju blir alltså i Suks ord mer eller mindre ett reklaminslag. Nya Tider 

ställs också mitt i en historisk utveckling, men ges en mer tillbakadragen roll, där det som kallas en 

principfråga om mångårig censur ses som det viktigaste. Beskrivningen av motståndare som 

”antidemokrater” används en gång till, och denna gången har de misslyckades med sin strategi, som 

här beskrivs som att kalla ”obekväma röster” för rasister eller nazister. Det styrks med att ingen 

enligt Nya Tider kunnat hitta något nazistiskt innehåll i tidningen, och därför saknar alltså 

motståndarna argument när kopplingar till den rasideologiska miljön dras upp. Samma argument 

används också i en krönika av Axel W Karlsson,  där han menar att ingen av kritikerna kan ha läst 115

tidningen utan bara lyssnar på ”vänsterextremisterna på Expo”, en förklaring som återfinns även i 

andra delar av materialet, och knyter an till dels diskursen om motståndare som extremister, och att 

kritiken som riktats mot Nya Tider inte har substans. 

 Publicistklubbens debatt om Bokmässan, SVTs intervju av Vávra Suk och debatten efter det 

kallas i Nya Tider för en ”Hetsig debatt om oliktänkades yttrandefrihet”.  Fokus ligger alltså på 116

”oliktänkande”, som kan förstås som den egna tidningen, trots att frågeställningarna i debatten 

snarare handlade om vilka gränsdragningar public service måste göra och hur debatter bör fungera. 

Två läger målas upp, där återigen de som anser att Nya Tider borde vara med på Bokmässan lyfts 

fram som principfasta och ges mer tyngd, i det här fallet främst SVT-journalisten Janne Josefsson. 

Att Åsa Linderborg här försvarade yttrandefriheten är dock inte lika genuint, utan bakom att hon 

vill diskutera sakfrågor gömmer det sig en vilja att fortsätta motarbeta Sverigedemokraterna enligt 

skribenten. Där anas det en vilja att försöka slå in en kil mellan olika delar av den svenska 

 ”Kyrkorna, demokratin och Nya Tider”115

 Tom Andersson, ”Hetsig debatt om oliktänkandes yttrandefrihet”, Nya Tider, 2016-10-21116

!32



journalistkåren hos läsaren. Genom att splittra den kan Nya Tider än mer förstärka diskursen om att 

de är på frammarsch, då inte ens journalisterna längre kan vara eniga om hur tidningen ska bemötas, 

och vissa till och med bekräftar deras teser.  117

Som avslutning på debatten om Bokmässan lämnade både Nya Tider och en av deras motståndare 

över namnlistor till mässans ledning.  Två upprop till stöd för de olika ståndpunkterna, som enligt 118

artikeln fördelade sig som så att Nya Tider var för yttrandefrihet, och journalisten Lisa Bjurwald för 

censur (återigen ett negativt begrepp som direkt kopplas till att vara emot Nya Tiders deltagande på 

Bokmässan). För att förstärka vikten av Nya Tiders upprop var så blir Bjurwalds lista bestånde av 

”bara strax över 2000 underskrifter” och det läggs tyngd vid att hon inte fick lämna listan till VDn, 

som Nya Tider fick göra, med sina exakt 2527 namn. Bjurwald anklagas dessutom för att ha ljugit i 

sitt upprop (något som även Stefan Torsell antydde i en tidigare krönika, där han påstår att Bjurwald 

ändrat innehållet efter att namnen samlats in),  och två gånger är det värt att nämna att hon 119

tidigare arbetat på Expo, som ytterligare ett bevis för läsarna att hon inte går att lita på. Slutligen ska 

det nämnas att Nya Tiders upprop också publicerades som debattartikel i Göteborgsposten. Bland de 

cirka 100 underskrifter som togs med då tillhörde en nationalekonomen Tino Sanandaji, som skarpt 

tog avstånd från förfarandet att göra ett upprop för yttrandefrihet till en debattartikel till stöd för 

Nya Tider, även om han stödjer Nya Tiders rätt att delta på Bokmässan, men inte för den delen vill 

stå bakom en debattartikel och på så sätt i läsarens ögon dela deras åsikter i övrigt.  GP 120

kommenterade det bland annat med ”Som brukligt utgick vi från att den som skickar oss ett 

debattinlägg har gjort klart för de som undertecknar inlägget vad som gäller.” 

Resultat 

I analysen har jag lyft fram ett antal diskurser som jag menar är framträdande och återkommande i 

alla artiklar som publicerats i Nya Tider angående bokmässan. Det är diskurserna om 

yttrandefriheten och hur den stryps för ”oliktänkande”, diskursen om motståndare som 

vänster(extremister), och diskursen om Nya Tider som vinnare (trots motståndet). Gemensamt för 

dessa tre huvuddiskurser är också synen på sanningen, som något Nya Tider står för, när andra 

ljuger eller förtiger den. 

 Ann-Charlotte Marteus text om åsiktskorridoren som lyftes fram tidigare.117

 Redaktionen, ”Upprop för yttrandefrihet överlämnat”, Nya Tider, 2016-10-25118

 Stefan Torsell, ”Jan Helin gör bort sig”, Nya Tider, 2016-10-06119

 Tino Sanandaji, "Nya Tiders åsikter är inte mina”, Göteborgsposten 2016-10-05,  120

http://www.gp.se/nyheter/debatt/nya-tiders-åsikter-är-inte-mina-1.3842280, hämtad 2017-01-06
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 Att yttrandefriheten är begränsad för de som går emot den rådande politiken är en vanlig 

tanke i miljön som Nya Tider figurerar i. Askanius och Mylonas beskriver den sortens miljö som en 

anti-public sphere, där rättigheter och friheter som förknippas med den borgerliga demokratin 

används till egna syften.  Där kan också egna idéer om konspirationer och mytbildningar om hur 121

samhället fungerar stärkas kollektivt mellan deltagarna. Det är filterbubblor, där åsikter snarare än 

att brytas mot varandra återskapas genom ekon mellan deltagarna, samtidigt som de fungerar 

radikaliserande.  122

 Närbesläktat med detta är synen på de som sägs verka för att begränsa yttrandefriheten. Det 

är de som i Nya Tider kallas ”systemmedier” en beskrivning som knyter andra medier till det 

politiska systemet. Rydgren beskriver den sortens populism när den riktas mot partier som något 

som görs ”I syfte att skapa distans mellan sig själva och de etablerade politiska partierna (såväl 

regering som opposition) försöker populistiska partier främja bilden av att hela det politiska 

rummet, med dess mångfald av partier, utgör en enda homogen politisk klass.”.  Nya Tider är som 123

bekant inte ett parti, och bekänner sig inte till en tydlig politisk ideologi, utan enligt dem själva är 

den främsta funktionen att föra fram det som döljs av andra medier, men likväl anammar tidningen 

ett populistiskt synsätt på samhället.  Det är en gammal idé i den rasideologiska miljön, där Lööw 124

bland annat har exempel om en kampanj från Nationaldemokraterna (som Nya Tiders chefredaktör 

Vávra Suk som bekant var med och bildade) med namnet ”Invandrarna, våldtäkterna och 

sanningen” som användes 2001, samma år som partiet bildades.  125

 Yttrandefriheten i Sverige anses generellt må bra. I den rasideologiska miljön ses dock lagen 

om hets mot folkgrupp som ett bevis på motsatsen, och sätter yttrandefriheten i relation till vad som 

kallas politisk korrekthet, där endast uttalanden som kan godkännas enligt en viss mall får 

förekomma, även om de är lagliga.  Att Nya Tider får presstöd borde också kunna anföras som ett 126

argument för att yttrandefriheten i Sverige inte är hotat i någon större bemärkelse, eftersom 

tidningen till och med får statligt stöd för att föra ut sin sanning och ”obekväma åsikter”. 

 Askanius & Mylonas s. 61121

 Se till exempel Daniel Koehler, ”The Radical Online: Individual Radicalization Processes and the Role of the 122

Internet”, i Journal for deradicalization, winter 2014/2015, nr 1.

 Rydgren i Deland et al, s. 24123

 ”Välkommen till Nya Tider!”124

 Lööw s. 164-165125

 Dag Lundquist, ”Mellan myt och verklighet”, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. red. Deland et 126

al. (Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 127-155, s. 149-150
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 Diskursen om motståndarna som etablissemang, vänster och extremister är också den 

hämtad ur en (höger)populistisk och radikal idévärld. Vänsterns sägs äga den hegemoniska 

kulturella makten i samhället, trots nyliberala vindar under många år.  Många gånger inkluderar 127

vänstern som begrepp människor och grupperingar som inte normalt anses vara vänster, men med 

Rydgrens beskrivning av populism framför sig blir det logiskt att förstå hur tankebanan ser ut. Det 

blir en vänsterposition att vara emot invandringsfientlighet och den radikala högern eftersom det är 

vänstern som har makten, och då Nya Tider inte är vänster, måste alltså alla motståndare vara det. 

Istället för att försöka urskilja nyanser eller diskutera den kritik som Nya Tider möts av, projiceras 

deras definition av vänster på alla som går emot dem, i linje med den metapolitiska idé som vunnit 

mark i den svenska rasideologiska miljön.  Det skapas ett antagonistiskt ”vi & dem” förhållande, 128

folket mot de andra.  Folket refereras i Nya Tider till som några som inte längre är lurade eller går 129

systemets väg, utan att folket närmare definieras. Det behövs inte, utan innebörden står klar för 

läsaren, som i de flesta fall är och ser sig som en del av folket i den outtalade definitionen.  Mot 130

folket finns de som förrått dem eller lurat dem, en vanlig idé i den rasideologiska miljön.  131

 Nya Tiders diskurs om sig själva som vinnare på debatten före, under och efter bokmässan, 

och hur det sker genom deltagande i och omnämnanden i andra medier är ett exempel på en lyckad 

metapolitisk strategi. Genom att hamna i centrum av en debatt om något mycket större än dem 

själva blir Nya Tider ett namn som upprepas i otaliga medier under flera veckor. Kulmen blir 

liveintervjun med Vávra Suk i Aktuellt, som når ut till hundratusentals tittare, reklam som Nya 

Tider aldrig skulle kunna köpa själva. Möjligheten att nå nya sympatisörer för en annars 

marginaliserad tidning är närmast ovärderliga, och att synas i Aktuellt kan också ge sympatisörer en 

känsla av att det går framåt för deras idéer.  Om Nya Tider faktiskt fått fler prenumeranter som 132

Suk påstår när han kommenterar deltagandet i Aktuellt är svårt att mäta, men det framstår inte som 

osannolikt att några som annars inte skulle hitta till tidningen gjorde det efter den intervjun. Hade 

Nya Tider nekats tillträde till Bokmässan, hade mängden omnämnanden i andra medier och 

 Wåg 2010, s. 111127

 Wåg 2010, s. 112, Magnusson s. 98-99. Magnusson nämner bland annat diskussionsforumet, radiokanalen och 128

bloggen Motgift som ett exempel på en sådan strategi, som under 2015 och 2016 vuxit så pass mycket att de också 
startat ett eget community, för att slippa vara beroende av annan infrastruktur. Försöket liknar i viss mån det som 
Nordiska Förbundet gjorde med portalen Nordisk.nu för ungefär tio år sedan, men troligtvis med en hel del lärdomar 
dragna från det projektet, som havererade när sociala medier slog igenom på riktigt i Sverige.

 Cas Mudde, citerad i Rydgren i Deland et al, s. 22129

 Det som Fairclough kallar en ”preferred reader”130

 Lööw s. 162-163131
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medvetandet om Nya Tiders existens ändå nått en långt mycket större grupp människor än vad de 

själva hade kunnat åstadkomma. Debatten som uppstod efter att det avslöjades att de skulle 

medverka på Bokmässan fördes i så gott som alla större svenska medier. Det är en debatt som 

kräver att det redogörs för vilken sorts tidning Nya Tider är, och på så sätt blir den mer än bara ett 

namn. Eftersom språket Nya Tider använder om sina motståndare inte är isolerat till dem, så 

behöver beskrivningar om kopplingar till nazister eller konspiracistiska miljöer inte vara negativt, 

utan kan också fungera som inbjudande till de som är skeptiska till hur saker beskrivs i traditionella 

medier.  133

 Nya Tider kopplar också sin framgång till större skeenden lokalt och globalt. 2016:s största 

händelse som verkar till en högerpopulistisk eller rasideologisk miljös fördel är utan tvekan Donald 

Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet. Där diskuteras nu alt-right-miljön i samma meningar 

som den tillträdande amerikanska presidenten, från att ha varit en ytterst liten miljö som få kände 

till utanför de med ett speciellt intresse för dem innan valrörelsen kom igång. På en bild från 

bokmässan ses företrädaren för Avpixlat, Jan Sjunnesson dela ut Nya Tider i en keps med texten 

”Trump 2016”.  134

 Nya Tider är alltså inte bara en tidning med en viss politisk inriktning på opinionssidorna. 

Genom hela tidningen finns en politisk slagsida åt en populistisk publik, och tidningen är som 

tidigare visat en väl integrerad del av den rasideologiska miljön i Sverige. Från att ha haft rollen 

som utåtriktat organ för Nationaldemokraterna, som Nationell Idag, så har redaktionen förvandlat 

tidningen till en samlingsplats för en större virtuell rörelse som så sakteliga håller på att röra sig ut 

på gatorna. I boken 1800-talets mediesystem så beskriver Harvard och Lundell hur 

nykterhetsrörelsen under 1800-talet fungerade med ett större system runt sig för att sprida sitt 

budskap. Begreppet mediesystem innefattar enligt Harvard & Lundell inte bara det man ofta tänker 

på som medier, utan när de beskriver 1800-talets nykterhetsrörelses mediesystem inkluderas ett 

antal andra sätt att sprida sitt budskap på och betecknas då som medium; ”Också i fallet med 

nykterhetsrörelsen – där själva huvudsyftet med det organiserade engagemanget var en 

medieproduktion som skulle sprida avhållsamhetens välsignelser – konstituerades mediesystemet 

 Padovani s. 401, Angående förtroende för medier så säger Jimmie Åkesson att han har svårt att lita på några medier, 133

ett uttalande som väckt stor kritik, men som inte är unikt för hans partis väljare eller personer i den rasideologiska 
miljön. Claes Lönegård ”Åkesson: Jag litar inte på några medier”, SvD, 2016-12-04, http://www.svd.se/akesson-hela-
debatten-har-flyttats-till-var-planhalva, hämtad 2017-01-04 
 
Den nu uteslutna riksdagsledamoten för SD, Anna Hagwalls motion om att mediers ägande borde splittras upp är ett 
annat färskt exempel på hur mediesynen är i den miljön. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
motion/sprid-agandet-i-medierna_H402693, hämtad 2017-01-05
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genom ett samspel mellan en lång rad medieformer såsom tal, tryckta föredrag, privatbrev, 

upplysningsskrifter och tidningar”.  Tidningen Nya Tider ingår i ett mediesystem som kan kallas 135

sverigevänlig alternativmedia. Det består av podcaster, hemsidor, blogg, facebookgrupper och annat 

deltagande i sociala medier, där politiska budskap till stöd för en politisk rörelse sprids både till de 

redan övertygade och andra.  136

 Någon gång hoppas jag få möjlighet att applicera den modellen på den miljö som Nya Tider 

är en del av. Som Teitelbaum kan visa, och som Expos artikel "Det här är Nya Tider" och Mathias 

Wågs "Nya Tider för svensk högerextremism" också visat, så är Nya Tider tätt kopplade till den 

rasideologiska miljön.   137

 Min slutsats är att det inte bara är skribenter och läsare som rör sig mellan Nya Tider och 

andra sajter och projekt, utan även diskurserna är de samma i Nya Tider som i en större 

rasideologisk miljö. Det handlar om fienden, som har den hegemoniska makten i samhället, är 

vänstern, sanningen finns i Nya Tider, och vad som än händer så är de vinnarna. Samma saker som 

hörs i en rad andra sverigedemokratiska och rasideologiska medier 2016. Tidningen är fortfarande 

en journalistisk publikation, men dess metapolitiska funktion för en större miljö bör ej bortses från 

utan studeras närmare.  

 Jonas Harvard och Patrik Lundell, 1800-talets mediesystem, (Stockholm: Kungliga Biblioteket, 2010), s.18135

 Wåg 2016136
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!37



Käll- och litteraturförteckning 

Artiklar i Nya Tider om Bokmässan  

Andersson,  Tom, ”Hetsig debatt om oliktänkandes yttrandefrihet”, Nya Tider, 2016-10-21 

Hill, Sanna,  ”Bildextra: Stort intresse när Nya Tider ställde ut på Bokmässan i Göteborg”, Nya Tider, 2016-09-25 

Hill, Sanna,  ”Bokmässan - årets största hycklare” (Nya Tider 2016-08-21) 

Hill, Sanna, ”Nya Tider de stora vinnarna”, Nya Tider, 2016-09-30 

Karlsson, Axel W, ”Kyrkorna, demokratin och Nya Tider”, Nya Tider, 2016-10-20 

Karlsson, Axel W, ”Vem får ställa ut? - idéer om hur Nya Tider ska kunna stoppas”, Nya Tider, 2016-10-05 

Pettersson, Stefan, och redaktionen, ”Nya Tider ger svar på tal: vi är en nyhetstidning, inget annat”, Nya Tider, 
2016-08-25 

Redaktionen, ”DN reagerar hysteriskt över kritiken”, Nya Tider, 2016-09-15 

Redaktionen, ”DN vägrar genmäle, trots grova påhopp”, Nya Tider, 2016-10-07 

Redaktionen, ”Nya Tider åter välkommen på Bokmässan”, Nya Tider, 2016-08-31 

Redaktionen, ”Skriv på för yttrandefriheten!”, Nya Tider, 2016-10-04 

Redaktionen, ”Stort intresse för Nya Tider på Bokmässan: ’Folk köar till montern’”, Nya Tider, 2016-09-23 

Redaktionen, ”Upprop för yttrandefrihet överlämnat”, Nya Tider, 2016-10-25 

Suk, Vávra, ”Bokmässan förbjuder Nya Tider att komma”, Nya Tider, 2016-08-19 

Suk, Vávra, ”Debatten om debatten” Nya Tider, 2016-10-04 

Suk, Vávra, ”Nya Tider medverkar på Bokmässan i Göteborg”, Nya Tider, 2016-08-18 

Suk, Vávra, ”Vi böjer oss inte!”, Nya Tider, 2016-09-06 

Svensson, Tobias, ”Bokmässan håller seminarium om Nya Tider - utan Nya Tider”, Nya Tider, 2016-09-19 

Torsell, Stefan,  ”Jan Helin gör bort sig”, Nya Tider, 2016-10-06 

Torsell, Stefan,  ”Yttrandefriheten gäller alla”, Nya Tider, 2016-09-21 

Winberg, Perra, ”Krönika: Jag håller Åsa Linderborg ansvarig”, Nya Tider, 2016-09-22 

Webbkällor 

Arpi, Ivar, ”Jo, svenska medier är för återhållsamma, Svenska Dagbladet, 2015-08-17, http://www.svd.se/jo-svenska-
medier-ar-for-aterhallsamma, hämtad 2016-12-17 

Dalsbro, Anders, ”Före detta ND:are planerar att starta ny tidning, Expo, 2012-10-15, http://expo.se/2012/fore-detta-
ndare-planerar-att-starta-ny-tidning_5366.html, hämtad 2016-12-15 

Ehn, Patrik, ”Att vara eller icke vara”, Nationell Idag, 2014-10-13, http://web.archive.org/web/20141013064423/http://
www.nationellidag.se/att-vara-eller-icke-vara, hämtad 2016-12-16 

Ekman, Mikael, "Alternativ för missnöjda rasister”, Svartvitt/Expo, nr 3-2001, http://expo.se/2003/alternativ-for-
missnojda-rasister_464.html, hämtad 2016-12-16 

!38



Ekman, Mikael, Quensel, Anna-Sofia och Vergara, Daniel, "61 SD-kandidater kopplade till Nationaldemokraterna”, 
Expo, 2014-09-03, http://expo.se/2014/61-sd-kandidater-kopplade-till-nationaldemokraterna_6614.html, hämtad 
2016-12-16 

Folkets Demonstration, ”Ideprogram”, http://www.folketsdemonstration.se/idéprogram-34129223, hämtad 2016-12-16 

Fredriksson, Kim och Fredriksson, Martin, ”Nationellt ungdomsförbund i fritt fall, Researchgruppen, 2013-04-30, 
https://research.nu/nationellt-ungdomsforbund-i-fritt-fall/, hämtad 2016-12-16 

Friberg, Daniel, ”Metapolitik från höger”, http://www.motpol.nu/danielfriberg/2015/11/20/metapolitik-fran-hoger/, 
hämtad 2016-12-28 
 
Frigyes, Paul "Expo om angreppet på NDs Vavra Suk: Del i ett gatukrig”, Journalisten, 2009-02-13, http://
journalisten.se/nyheter/expo-om-angreppet-pa-nds-vavra-suk-del-i-ett-gatukrig, hämtad 2016-12-15 

Hagberg, Mattias, ”Så dör det liberala arvet i Göteborg”, Dagens Nyheter, 2016-12-04, hämtad 2016-12-17, http://
www.dn.se/kultur-noje/sa-dor-det-liberala-arvet-i-goteborg/  
 
Hagwall, Anna, ”Sprid ägandet i medierna”, Motion 2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/motion/sprid-agandet-i-medierna_H402693, hämtad 2017-01-05 

Hermansson, Mattias, ”P1 Kulturs årskrönika”, Sveriges Radio, 2017-01-04, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=478&artikel=6601122 hämtad 2017-01-04 

Sanadaji, Tino, Göteborgsposten, 2016-10-05, http://www.gp.se/nyheter/debatt/nya-tiders-åsikter-är-inte-
mina-1.3842280, hämtad 2017-01-06 

Jurjaks, Arvid, "Svart på vitt”, Helsingborgs Dagblad, 2015-09-06, http://www.hd.se/2015-09-06/svart-pa-vitt, hämtad 
2016-12-17 

Leman, Jonathan, ”Det här är Nya Tider”, Expo, 2016-08-19, http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-tider_7147.html, 
hämtad 2016-12-15 
Lindkvist, Hugo, ”När Nya Tider tog sig in på Bokmässan”, Dagens Nyheter, 2016-09-16, http://www.dn.se/kultur-noje/
nar-nya-tider-tog-sig-in-pa-bokmassan/, hämtad 2016-12-18 

Lönegård, Claes, ”Åkesson: Jag litar inte på några medier”, SvD, 2016-12-04, http://www.svd.se/akesson-hela-
debatten-har-flyttats-till-var-planhalva, hämtad 2017-01-04 

Nationaldemokraternas principprogram, https://web-beta.archive.org/web/20111010165713/http://www.nd.se/vaara-
aasikter/politik/principprogram.aspx, hämtad 2016-12-16 

Pressmeddelande, "SD släpper ny valfilm: ’Låt er inte tystas’", http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/
pressreleases/sd-slaepper-ny-valfilm-laat-er-inte-tystas-1050004, hämtad 2016-12-18, 

”Proletären, en arbetartidning”, http://www.proletaren.se/om-proletaren, hämtad 2016-12-17 

Redaktionen, "Framgångsrik aktion på Medborgarplatsen”, Info-14, 2009-09-30, http://web.archive.org/web/
20090402041943/http://www.info14.com/2009-03-30-framgangsrik_aktion_pa_medborgarplatsen.html, hämtad 
2016-12-15  

Redaktionen, ”En attack med allt att förlora”, Info-14, 2009-02-09, http://web.archive.org/web/20090415160911/http://
info14.com/2009-02-09-attack_med_allt_att_forlora.html, hämtad 2016-12-15 

Redaktionen, ”Konfrontation i Stockholm” på Info-14, 2008-11-29, http://web.archive.org/web/20090419011924/http://
info14.com/2008-11-29-konfrontation_i_stockholm.html 

Rosén, Maria, ”Bombhot mot Hotell Gustaf Fröding”, SVT Nyheter, 2016-09-01, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/
varmland/bombhot-mot-hotell-gustaf-froding, hämtad 2016-12-18 

Rydergren, Tobias, "Avgår i protest”, Resumé, 2010-04-23, http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2010/04/23/avgar-i-
protest/, hämtad 2016-12-16 

Suk, Vávra, "Christoph Andersson frågar Nya Tider”https://nyatider.nu/christoph-andersson-fragar-nya-tider/, Nya 
Tider, 2016-04-27 

!39



Suk, Vávra, ”Nya Tider bemöter svartmålning i HD”, https://nyatider.nu/nya-tider-bemoter-svartmalning-i-hd/Nya 
Tider, 2016-01-21 

Svensson, Lennart, Reflektioner, http://www.motpol.nu/princip/2016/02/17/reflektioner/, hämtad 2016-12-28 

Thomsen, Dante, ”Högerextrema Nationell Idag i konkurs”, Dagens Media, 2014-10-14, http://www.dagensmedia.se/
medier/tidskrifter/hogerextrema-nationell-idag-i-konkurs-6097382, hämtad 2016-12-16 

Torén Björling, Sanna, ” 'Jag ser mig inte som högerextrem på något sätt’ ”, Dagens Nyheter, 2011-12-01, http://
www.dn.se/kultur-noje/jag-ser-mig-inte-som-hogerextrem-pa-nagot-satt/, hämtad 2016-12-16 

Utan författare, ”Bjöd in, portade – och bjöd in igen”, Dagens Media, 2016-12-28, http://www.dagensmedia.se/medier/
bjod-in-portade-och-bjod-in-igen-6814289 hämtad 2017-01-04 

Utan författare, ”Lovar Salemdemonstration utan tillstånd” SVT Nyheter, 2007-12-07, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/
stockholm/lovar-salemdemonstration-utan-tillstand?mobilmeny=1  

Utan författare, "Nazister samlades utanför Bokmässan”, Göteborgsposten 2016-09-25, https://www.gp.se/nazister-
samlades-utanför-bokmässan-1.3814493,  

Utan författare, "Sängkammarbråk och låsta positioner – här är kulturåret 2016”, Sydsvenskan, 2016-12-28, http://
www.sydsvenskan.se/2016-12-28/sangkammarbrak-och-lasta-positioner hämtad 2017-01-04 

Utan författare, ”Omvälvning och utveckling – Den identitära metapolitikens praktik”, https://archive.is/
VGmrM#selection-337.499-337.698, hämtad 2016-12-28 

Utskick: Nationell sensommarfest”, tråd på diskussionsforumet Nordisk.nu, 2010-08-11, http://www.nordisk.nu/
showthread.php?t=46092, hämtad 2016-12-16 

Vergara, Daniel, ”Högerextrem tidning i konkurs”, Expo, 2014-10-15, http://expo.se/2014/hogerextrem-tidning-i-
konkurs_6675.html, hämtad 2016-12-16 

Vergara, Daniel, ”Oroligt vid högerextrem demonstration”, Expo, utan datum, http://expo.se/2011/oroligt-vid-
hogerextrem-demonstration_4582.html, hämtad 2016-12-16 

Vår väg, punkt 4” i Nordiska Motståndsrörelsens partiprogram. https://www.nordfront.se/var-vag-punkt-4.smr, hämtad 
2016-12-16 

"Välkommen till Nya Tider!” http://nyatider.nu/om-nya-tider/, hämtad 2016-12-17 

Winberg, Perra, ”Falsk ryktesspridning portar Nya Tider från bokmässan”, SVT Opinion, 2016-08-22, http://
www.svt.se/opinion/perra-winberg-om-nya-tider, hämtad 2016-12-16 

Wisterberg, Erik, ”Nationell Idag stämmer den sparkade chefredaktören”, Dagens Media, 2012-11-09, http://
www.dagensmedia.se/medier/dagspress/nationell-idag-stammer-den-sparkade-chefredaktoren-6129010, hämtad 
2016-12-15 

Wåg, Mathias, ”Nya tider för svensk högerextremism”, 2016-10-06, http://www.fria.nu/artikel/124943, hämtad 
2016-12-16, 

Östlund, Madeleine, ”Presstödet åter till Nationell Idag”, Dagens Media, 2012-11-05, http://www.dagensmedia.se/
medier/tidskrifter/presstodet-ater-till-nationell-idag-6129352, hämtad 2016-12-16 

Böcker 

Deland, Mats, Hertzberg Fredrik och Hvitfeldt, Thomas, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. 
(Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) 

Fairclough, Norman, Media Discourse, (London: Edward Arnold, 1995.) 

Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Discourse analysis as theory and method, (London: Sage publishing, 2002) 

Lööw, Helené, Nazismen i Sverige 2000-2014, (Stockholm: Ordfront, 2015) 

Harvard, Jonas, och Lundell, Patrik, 1800-talets mediesystem, (Stockholm: Kungliga Biblioteket, 2010) 

!40



Parser, Eli, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, (London: Penguin Press, 2011) 

Vetenskapliga artiklar och uppsatser 
Almqvist, Minna och Zeilon Lund, Alexander, ”Nationell Idag och Presstödet”, Kandidatuppsats vid institutionen för 
journalistik vid Södertörns högskolan, VT2013 

Askanius, Tina och Mylonas, Yiannis Extreme-right Responses to the European Economic Crisis in Denmark and 
Sweden: The Discursive Construction of Scapegoats and Lodestars, 2014, Javnost-The Public vol 22, nr 1: s. 55-72 

Ekman, Mattias, ”The dark side of online activism: Swedish right-wing extremist video activism on YouTube”, 
MedieKultur: Journal Of Media & Communication Research, 2014, vol 30, nr 56, s. 79-99 

Janks, Hillary, ”Critical Discourse Analysis as a Research Tool”, Discourse: Studies In The Cultural Politics Of 
Education, vol 18, nr 3, s. 329 

Koehler, Daniel, ”The Radical Online: Individual Radicalization Processes and the Role of the Internet”, i Journal for 
deradicalization, winter 2014/2015, nr 1. 

Lundquist, Dag, ”Mellan myt och verklighet”, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. red. Deland et al. 
(Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 127-155 

Magnusson, Henrik ”Från Tredje Riket, mot en Tredje Position”, Mastersuppsats vid Institutt for arkeologi, 
konservering og historie, Oslo Universitet, VT 2016 

Padovani, Cinzia"The media of the ultra-right." Journal Of Language & Politics, 2016, vol 15, nr 4 s. 399-421 

Rydgren, Jens, ”Den radikala högerns sociologi”, Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism. red. Deland et 
al. (Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 15-45 

Spektorowski, Alberto”The New Right: ethno-regionalism, ethno-pluralism and the emergence of a neo-fascist 'Third 
Way'." Journal Of Political Ideologies vol 8, nr 1, s. 111-130. s.112, 115ff 

Teitelbaum, Benjamin R, ”Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i forskning om Sverigedemokraterna” 
2016, i Det vita fältet III Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv, Tidskrift för samhällsanalys, 
red Deland et. al, nr 5, s. 93–110.  

Wadbring, Ingela och Ödmark, Sara, ”Delad glädje är dubbel glädje: En studie om nyhetsdelning i sociala 
medier’"2014, DEMICOM Rapport nr 20, Mittuniversitetet Sundsvall 

Wåg, Mathias, ”Nationell kulturkamp —från vit makt musik till metapolitik”, Det vita fältet : samtida forskning om 
högerextremism. red. Deland et al. (Uppsala :Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010) s. 97-125

!41


