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— VILKA FÅR TA PLATS I MEDIER OCH PÅ REDAKTIONER?

Få ämnen har diskuterats med samma intensitet – för att inte säga
konfliktnivå – som det om hur det nya, heterogena Sverige representeras i
medierna. Åsikterna kring hur det ser ut idag, hur det borde se ut i framtiden
liksom hur vi bäst tar oss dit, är många och diskussionen blir gärna fylld med
känslor. Och det kanske inte är så konstigt: ämnet berör djupt personliga
frågor kring representation, identitet och rättvisa. Det får människor att agera
med kraftiga moraliska imperativ – på båda sidor av debatten.
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Om Institutet för
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift:
att på medborgarnas uppdrag granska makten och
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen
forskning eller sprida kunskap om andras forskning
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om
mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Marianne och
Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Vitt eller brett
– vilka får ta plats i medier och på redaktioner?
Lars Truedson och Jonathan Lundqvist*

Svarta är snarare överrepresenterade än underrepresenterade i den svenska tv-rutan. Åtminstone om vi mäter
tv-reklam och tv-nyheter. Och åtminstone om vi bara
mäter ren numerär. Institutet för mediestudier har för
denna skrift mätt hur personer som syns i tv på bästa
sändningstid ser ut och har, med hjälp av skattade
siffror, försökt jämföra gruppernas medierepresentation med dess andel av befolkningen. Det visar sig då
att andelen icke-vita är störst i tv-reklamen följt av tv-
nyheterna och lägst i tv-underhållningen. Jämfört med
sin grupps andel av befolkningen är svarta generellt
överrepresenterade i alla tre innehållskategorierna, i
synnerhet i reklam och underhållning. Asiater är underrepresenterade i nyhetskategorin medan personer från
mellanöstern är underrepresenterade i samtliga kategorier. Representationen av latinos motsvarar ungefär
gruppens befolkningsandel. Men det är också tydligt
att de icke-vita oftare har mer passiva roller, utan inter
aktion med andra.

* Lars Truedson är föreståndare och Jonathan Lundqvist är program
redaktör, båda vid Institutet för mediestudier.
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Det finns få färska studier om hur det ser ut på
redaktionerna när det gäller denna etniska mångfald,
men på styrelsenivå representerar de stora mediekoncernerna inte det blandade, mångfaldiga, mångkulturella och rasifierade Sverige. Ytterst få är utlandsfödda.
Och när vi undersökt bakgrunden hos de ansvariga
utgivarna för det största nyhetsorganet (tidning eller
sändning) hos de tio största mediekoncernerna finner
vi endast en utlandsfödd person.
Institutet för mediestudier tar sig i denna skrift an
ämnet etnisk mångfald. Eller rasmässig representation. Eller diskriminering utifrån ursprung. Många
begrepp konkurrerar om att ringa in detta område.
Och flera ideologiska och vetenskapsteoretiska inriktningar slåss om hur det ska tolkas och vad som kan,
bör och ska mätas. Det är också slående att det är så
stor brist på medieforskning inom ett område där
samtidsdebatten är så intensiv. Varför är det så? Och
vad vet vi om hur väl redaktionerna och mediernas
utbud motsvarar det etniskt blandade nutida Sverige?
Det vill vi titta närmare på i denna skrift.
Svårigheter och motstånd

Antologin fick en stapplande start: när idén först diskuterades med en referensgrupp av medieforskare var
skepsisen tydligt synlig bland deltagarna. Det gick
att se tveksamheten sprida sig över ansiktena i video
konferensen. Det där går väl ändå inte? Finns verkligen begreppen på plats? Metoderna? Är inte resonemangen en teoretisk återvändsgränd? Och under det
fortsatta arbetet har ovanligt många har haft svårt att
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finna tid för medverkan. Kanske har vi bara haft otur?
Eller så är det möjligen ett tecken på att området är
både minerat och hyperaktuellt; samtidigt politiskt
brännbart och metodologiskt utmanande.
Men vi bestämde oss ändå för att arbeta vidare för
att se hur den ”svenska osvenskheten” (som Paul Frigyes
formulerar det i sitt kapitel) behandlas i medier. För
denna bok har Institutet för mediestudier samlat en
blandning av empiriska undersökningar, journalistiska
sammanställningar, forskningsöversikter samt några
mer personligt hållna essäer och analyser. Bland skribenterna finns representanter för en rad olika hållningar
i den, bitvis ganska infekterade, debatt som troligtvis är
en av flera orsaker till att så lite aktuell medieforskning
tar sig an ämnet.
Men det är också mycket svårt. När en kollega som
är väl bekant med det judiska Sverige fick se vår mätning av ursprunget hos mediekoncernernas styrelser kunde han inte låta bli att fråga, halvt på skämt,
halvt på allvar: ”Ska vi mäta antalet judar i medierna
också?”. Vi är väl medvetna om att vi beträder minerad
mark. Vi har försökt klara av det genom ett öppet sinne
och ett brett kontaktnät. Sannolikt kommer ingen vara
helt nöjd med den bild som framträder genom vår
mosaik av författare med olika hållningar, metoder
och åsikter. Men vi är samtidigt övertygade om att de
försök vi gör för diskussionen framåt.
Och det görs med en bas i två antaganden: Ett är att
hur vi ser ut, pratar och agerar påverkar hur vi tas emot
och att det därför är intressant hur medier låter grupper med olika utseende, sätt att tala och agera synas
och höras. Det andra är att om vi inte försöker testa
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metoder för att systematiskt få syn på dessa saker, så
kan inte heller diskussionen av betydelsen av dem föras
framåt. Om vi inget mäter, är vi utlämnade till antaganden, gissningar och inte minst fördomar. Självklart
finns en gräns för vad som etiskt och praktiskt kan och
ska mätas. Men den får inte vara snäv om vi vill att
diskussionen ska bli fruktbar. Vi menar att vi hittat en
rimlig avvägning i de studier vi här presenterar. Men vi
är samtidigt medvetna om att detta inte är en okontroversiell hållning.
Att mäta kategorier som inte finns – eller gör de?

Vi använder en blandning av begrepp, ord och metoder från olika forskningstraditioner. Ett av dem är ras
mässiga kategorier – i vissa texter rakt av ”ras” eller
”rasiala kategorier”. Många känner motvilja inför att
det historiskt så oerhört belastade ordet ras på detta sätt
återuppväcks men den studie av utseendekategorier vi
genomfört görs av forskare inom ett forskningsfält där
begreppet ses som nödvändigt. Och begreppet klargör
på många sätt vad det handlar om. Samtidigt har vi
svårt att själva förlika oss med det. Så är det ibland –
även kloka personer kan landa i olika slutsatser. Vi får
se vilka begrepp som om några år kommer att användas för att synliggöra hur personer bemöts i mänskliga
kontakter utifrån ytliga kategorier som utseende.
Vi är medvetna om att de mått som används i många
fall bara är proxies – ersättare, representanter eller
något sådant för det vi verkligen vill mäta. Här finns
olika tankar om vad som går att komma åt. Många
förespråkar självdeklarerad grupptillhörighet som
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utgångspunkt, andra nöjer sig med olika typer av
tillgängliga registerdata som närmevärde för att inte
tvinga oss att sortera människor i godtyckliga grupper.
Eller av andra skäl. Ett sådant exempel är att vi använder ursprung i olika länder som proxy för tillhörighet
till olika etniska grupper, till exempel svarta. Inställningen i denna fråga skiljer sig åt mellan olika länder.
Vi har bett en rad skribenter med olika inställning till frågan om etnisk mångfald att reflektera
över den. Vi gav dem några tankar att utgå ifrån: ”Är
(etnisk) mångfald på redaktioner och i medieutbudet
betydelsefull – varför är den i så fall det – hur vill du
i så fall att man tar sig an definitioner för att mäta
framgång eller motgång – och hur ser du på de återkommande diskussionerna denna fråga väcker med
anklagelser för skallmätning, omvänd rasism och
identitetspolitik som skällsord från ena sidan och för
strukturell rasism, vithetsnorm och bristande vilja till
jämlikhet från den andra. Varför handlar så mycket av
diskussionen om språk och ordval – och vad får det för
konsekvenser? Varför verkar acceptansen för krav på
jämlik representation för invandrade/personer med
utländsk bakgrund/icke-vita/rasifierade eller vilka
andra ord och definitioner vi väljer vara mindre än för
jämställd representation för män och kvinnor? Varför
verkar just etnisk mångfald väcka så mycket känslor i
flera olika riktningar?”.
Vi hoppas att de samlade bidragen i denna skrift ska
ta oss lite närmare svaren på några av dessa frågor.
Vi hade gärna presenterat ett kapitel som fördjupade sig i hur utlandsfödda och personer med utländsk
bakgrund konsumerar medier. Här finns många ”icke-
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lyssnare”, som Sveriges Radios Rouzbeh Djalaie formulerar det, och skillnaderna mot majoritetsbefolkningens
mediekonsumtion vore intressant att analysera. Men
när medieforskaren Johan Lindell tittade närmare på
den SOM-data som är bästa tillgängliga statistik över
olika gruppers mediekonsumtion, visade det sig att de
svarande som uppgivit utländsk bakgrund skiljde sig
från motsvarande grupp i hela befolkningen. Bortfallet
av svarande förefaller ha skapat systematiska brister
som gör att det inte skulle gå att göra några tillförlitliga
analyser. Därför saknas sådan analys.
I ett inledande kapitel introducerar journalisten
Paul Frigyes oss till fältet och dess många fasetter. Med
nyfikenhet betraktar han hur samhällsdebatten har
lett fram till en plats där vi ibland tycks inte kunna se
skogen för alla träd – och där vi ofta fastnar i känsliga
metadiskussioner. Han gör också nedslag i den befintliga forskningen, ger oss en översikt i hur situationen
kan förstås i Sverige, samt redovisar en undersökning
Jill Eriksson gjort för denna skrift som finner att makthavarna i toppen av den svenska mediesfären till helt
dominerande del är inrikes födda.
Sayaka Osanami Törngren och Sofia Ulver har gjort
den undersökning av vilka som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4 som refereras i inledningen
av denna text. Studien kategoriserar dem som syns i
olika kategorier utifrån utseende. Tv-reklamen är mer
mångfaldig än framförallt tv-underhållningen, med
tv-journalistiken i en mellanposition. Som nämnts
är svarta överrepresenterade rent numerärt på bästa
sändningstid medan andra grupper ligger närmare
sina befolkningsandelar med undantag för människor
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med ursprung i mellanöstern, som är underrepresenterade i samtliga innehållskategorier. Men samtidigt är
de icke-vita kategorierna också tydligt överrepresenterade i roller som saknar repliker och asiater i roller
utan någon interaktion alls med andra. Kvantitativ och
kvalitativ representation är olika saker.
I frånvaro av tillförlitliga dataserier om grupper så
får man hitta innovativa vägar för att förstå vilka som
syns och hörs i medierna. Peter M. Dahlgren, fil dr
i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG,
Göteborgs universitet, undersöker representationen
av mångfalden i nyhetsrapporteringen, i termer av
inrikesfödda respektive utrikesfödda, genom en ny och
experimentell metod att identifiera namn som förekommer i massmedierna och sedan knyta namnen till
personernas respektive födelseland. Bland resultaten
kan nämnas att syriska namn är mest frekvent nämnda,
näst efter svenska. 21 procent av namnen som nämns i
svenska nyhetsmedier indikerar utrikes ursprung.
Rouzbeh Djalaie, journalist på Sveriges Radio och
tidigare grundare till lokaltidningen Södra sidan, skriver en personlig text om den dissonans som han upplevde mellan det Vårberg som fanns utanför radhusets
ytterdörr och det Vårberg som skildrades i lokaltidningen han fick i brevlådan. Nu, några år senare och
som anställd på public service, arbetar Djalaie för att
nå den viktiga gruppen med ”icke-lyssnare” – sådana
som står för långt bort från Sveriges Radios programutbud för att de överhuvudtaget ska vilja lyssna – ska
känna att innehållet är relevant också för dem.
Någon annan som beslutade sig för att göra något
åt en ensidig bevakning av utsatta områden är Kerstin
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Gustafsson Figueroa, grundare och chefredaktör för
Nyhetsbyrån Järva. I sin text beskriver hon hur journalister från innerstaden närmar sig förorterna med
flackande blick och förutfattade meningar. Men också
om hur gräsrotsjournalistik tillsammans med lokal
befolkningen i Järva kan ge en annan bild.
För vilka är egentligen dessa människor? Det är inte
alltid så enkelt att svara på, visar det sig. Hur kan den
svenska medievärlden, på en och samma gång, präglas
av en nästan extremt positiv syn på mångfald, leva med
en närmast totalt frånvaro av statistik om mångfald
samt hysa en mycket negativ inställning till att faktiskt mäta mångfalden, frågar sig Tobias Hübinette,
forskare vid Karlstads universitet, i en essä om vikten
att ha samla in data utifrån relevanta kategorier, för
att kunna förändra den bristande representationen i
svenska medier.
Medieforskaren Heike Graf, professor vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola,
går i sitt kapitel igenom den forskning och de utredningar på området som har gjorts från 1970-talet och
framåt. Graf konstaterar dock att det finns väldigt lite
forskning inom området under det senaste decenniet.
Hon konstaterar att forskningsfältet har låg status och
att det dessutom har politiserats och gjort sig beroende
av samhällsteorier som styrs av moraliska imperativ.
Andra länder har valt andra vägar för att tillskansa
sig kunskap om mångfald i medierna, något som den
tidigare reportern och programledaren på SVT, Arash
Mokhtari, beskriver i sitt kapitel. För att söka inspiration och kunskap tittar han på hur de kulturella
stormakterna USA och Storbritannien, samt våra
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närmsta grannar Norge och Danmark, arbetar med
mätning, nyckeltal och måluppfyllelse. Sverige står ut
i den internationella jämförelsen trots – eller kanske
på grund av? – en lång tradition av folkbokföring och
statistik, finner Mokhtari.
Samtidigt finns en fara med att placera människor i
fack utifrån hudfärg, födelseland eller etnicitet – oavsett hur goda intentioner som ligger bakom. Filmvetaren och skribenten Hynek Pallas utgår från sin
egen invandrarbakgrund i ett kapitel som handlar
om begränsningarna och fallgroparna med att alltför enögt använda etnicitet eller ras som kriterium för
representation. Pallas pekar på andra faktorer som
kan påverka val av yrke, både på individ- och gruppnivå, och som därför bör tas i beaktande när åtgärder
ska sättas in för att utjämna representationen i medier
och andra kreativa yrken.
Jan Inge Jönhill, docent i sociologi, skriver om
rötterna och utvecklingen av komplexa begrepp som
”ras” och hudfärg, samt om hur förförståelsen av
sådana begrepp påverkar förändringsarbetet för en
ökad mångfald hos medieföretagen. Genom att presentera sin egen forskning, där Jönhill har studerat
både innehåll och produktionsförutsättningar, låter
han oss förstå att vissa problem är strukturella, samt
att missgynnande och diskriminering kan vara skadlig
– även om orsakerna oftast är oavsiktliga. Samtidigt
vänder han sig emot att mäta och använda självrapporterad grupptillhörighet eftersom det leder till partikulära identitetskonstruktioner som, enligt Jönhill,
ironiskt nog riskerar att fragmentera grupper och
polarisera diskussionen.
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Just betydelsen av språk och gemensamma och
inkluderande konventioner belyser Nicole Kavander
och Roshanak Fatahian, grundare av All of Us, ett
nätverk som arbetar för mångfald i kommunikationsbranschen, i sitt kapitel. De föreslår att vi, om vi vill
att man ska kunna diskutera sann mångfald, måste
börja med att ta bort vissa ord ur språket, förtydliga
andra samt finna nya begrepp som kan hjälpa oss förstå världen.
Upsala Nya Tidnings politiska chefredaktör,
Sakine Madon, argumenterar för att ”mångfaldsrekryteringar”, som svar på högljudda upprop på
bland annat public service-företagen och som innebär
krav på kvotering, reducerar människor till kollektiv.
Resultatet blir, menar Madon, att man missar den
viktigaste aspekten av individen: den egna kompetensen. Förlorare på det är, förutom individen självt,
också journalistiken.
Malcom Kyeyune, opinionsskribent för bland annat
Göteborgs-Posten och Kvartal, menar att vurmandet
för mångfald skymmer klassmässiga ojämlikheter
då ett fokus på hudfärg och etnicitet som mångfalds
indikatorer innebär att journalistskråets homogenitet
tillåts bestå eftersom de socioekonomiska faktorerna
fortfarande är oförändrade.
En intressant iakttagelse är att vi möts av berättelser, från väldigt olika håll, som vittnar om rädsla
kring hela frågan om – ja vad ska vi kalla den? – etnisk
mångfald. Från vissa positioner, ofta av personer med
visst ursprung, ställs frågan ”Vågar jag använda det
här ordet, trots att jag inte är en del av den grupp som
omtalas?”. Från en annan position är rädslan kanske
16 | Lars Truedson och Jonathan Lundqvist

”Kan jag som rasifierad säga ifrån om den här saken
utan att ses som aktivist?”.
Det är ett laddat material och det har flera aktuella
debatter visat – den kanske tydligaste följde efter uppropet Vems SR? under 2020. Men det är samtidigt ett
viktigt område att diskutera utan onödig rädsla men
förstås med rimlig respekt för dem som ser det annorlunda än du själv.
Vi hoppas att denna skrift ska ge diskussionen syre
och bränsle i form av både resonemang och empiri.
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Mäta mångfald i medierna
Paul Frigyes*

I augusti 2020 publicerade 39 Sveriges Radio-med
arbetare ett offentligt upprop, Vems SR?, som pekade
ut SR:s verksamhet som exkluderande, diskriminerande, marginaliserande, med brist på etnisk representation och med stereotypa medieberättelser. Public
service-kanalens mångfaldshantering var helt enkelt
av genomruttet virke.
Uppropet menade också att SR:s mål framöver bör
vara att minst 25 procent av de anställda borde ha
utländsk bakgrund och minst 15 procent utomeuropeisk. Stämningen på och runt SR blev snabbt infekterad.
Biträdande programdirektören, Olov Carlsson, sa
i februari 2021 på SVT.se att uppropet efterlyste positiv särbehandling av personer med viss härkomst,
vilket strider mot lagen, och att uppropet dessutom
förmedlat felaktiga uppgifter.
De SR-medarbetare som offentligt tagit ställning i
frågan fick också besked om att de som följd av kravet
på opartiskhet inte längre fick rapportera i vissa relaterade frågor.

* Paul Frigyes är journalist, författare och lärare i svenska som andraspråk
vid Kista Folkhögskola.
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Vems SR? blev en uppblossande strid som speglade
ett land i förändring och olika förhållningssätt till hur
det ska hanteras.
I Sverige år 2021, är en femtedel av befolkningen
född utomlands och en dryg tredjedel av folket har
utländsk bakgrund. Hur synliga har de nya invånarnas perspektiv blivit i medierna? Står medierepresentationen av osvenska etniciteter i rimlig proportion till
andelen i befolkningen?
Och bör man ens kräva att den ska det?
Så här i inledningen av 2020-talet är det förvånande
glest mellan rön som skulle kunna svara på dessa frågor.
(Se också bland annat Heike Grafs kapitel i denna skrift.)
Skälen är flera.
Dels har en generation forskare och journalister som
ägnat sig åt dessa frågor gått i pension under senare år.
Dels – och förmodligen viktigare – så har frågan blivit
ett etiskt och ideologiskt trätoämne.
Sveriges principer

Det ena lägret håller fast i det som är en etablerad
svensk princip, att inte föra offentliga register om vad
folk har för ras, etnisk tillhörighet eller hudfärg.
Det är lätt att betrakta denna hållning som förnuftig
och humanitär. För det första är etnicitet varken någon
fast eller vetenskaplig kategori. Och tanken på att
börja mäta och klassificera hudpigment och hårfärg,
näsbredd och ögonveck för tankarna till den moderna
europeiska självuppfattningens moraliska nollpunkt,
Nazityskland, där klassificering och rangordning av
raser var centralt i den industriella utrotningen av folkMäta mångfald i medierna | 19

grupper. Sverige har själv tampats med ett besvärande
arv genom Rasbiologiska institutet, som från 1922
verkade för rashygien hos svenska folket, inte minst
samer, romer, ”sinnesslöa” och homosexuella. Efter
räfsten av institutets ”ovetenskapliga vetenskap” kom
Sverige att tydligt avvisa etnisk klassificering. Fram
till 2018 stadgades Sveriges principer för registrering
i PUL (Personuppgiftslagen), som därefter ersattes av
EU:s dataskyddsdirektiv GDPR.
Och riskerna med etniska register är inte blott akademiska. Många blev upprörda när det för några år
sedan upptäcktes att svensk polis hade samlat in data
över romska familjeband i sitt spaningsarbete. Var
detta inte ett flagrant exempel på hur lätt det är att
missbruka kollektiva etniska klassificeringar, och en
påminnelse om varför myndigheterna inte ska hantera
sådana gruppdata?
Så långt den ena hållningen.
Men med tiden har fler röster höjts för att bristen på
statistik om etnicitet gör att vissa grupper missgynnas
genom att de förblir osynliga i den medierade offentligheten. Sverige har också fått återkommande utländsk
kritik för bristen på etnisk kartläggning, bland annat
från FN (CERD) och EU:s kommission mot rasism och
intolerans (ECRI).
Från USA har under 2000-talet en kraftig våg av
omvärdering av synen på framför allt etnisk och sexuell representation spritt sig över västvärlden. Mycket
av rörelsens kraft härrör från USA:s arv med det trans
atlantiska slaveriet, men är också en konsekvens av
”the browning of America”, alltså att USA:s demografi
förskjutits så att andelen medborgare med mörkare
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hår och hud har växt avsevärt. Från universiteten har
olika teorier formulerats: postkolonialism, intersektionalism och poststrukturalism, knuten till social konstruktivism, där ett centralt tankestråk är att samhället
bär på osynliga, orättvisa maktförhållanden som upprätthålls genom språkligt konstruerade föreställningar.
Därför har begreppen rasifierad och etnifierad blivit
vanliga. Begreppet rasifierad bygger på att även om
begreppet ras är en ovetenskaplig och förlegad kategori
upprätthålls det av ett samhälle som dagligen tillskriver
olika utseendetyper olika egenskaper. En föreställning
om annorlundaskap är därmed högst verklig, både verkande och värkande, även om den i grunden är språkligt och m
 entalt konstruerad.
Många aktivister förordar idag därför användningen
av så kallade jämlikhetsdata. Med det menas systematiskt insamlade data om etnicitet som bygger på självrapportering, alltså hur varje enskild individ väljer att
klassificera sig själv. Hos olika aktivister och organisationer finns också radikalt olika inställningar till ”jämlikhetsdata”. Generellt har grupper som har haft negativa
historiska erfarenhet av etnisk registrering, som judar
och romer, varit negativt inställda till att samla sådana
uppgifter, medan de som upplevt sig osynliggjorda, som
muslimer och svarta, oftare är mer positivt inställda.
Motpoler i flera dimensioner

Dessa två lägers hållningar utgör motsatser i olika
dimensioner.
En grundläggande skillnad är om man ska utgå från
individer eller kollektiv i synen på exempelvis rekryMäta mångfald i medierna | 21

tering eller urval av källor. Ena linjen avvisar tanken
på att myndigheter och institutioner ska låsa in individer i förlegade identiteter om ras, utan i stället värdera
strikt efter sakkunskap och ämnesrelevans.
Den andra hävdar att föreställningar om ras må vara
förlegade sociala konstruktioner, men som sådana får
de högst verkliga och negativa effekter på de individer
som systematiskt ”rasifieras”, alltså betraktas som
annorlunda. De annorlunda måste göras synliga i grupp
för att kunna betraktas som normala och likvärdiga.
Här ruvar också två ideologiska hållningar. Å ena
sidan en liberal, individcentrerad hållning och å andra
sidan en mer identitetspolitisk, aktivistisk vänster.
Färgblindhet kontra representativitet.
Skydd för individuell integritet eller skydd mot
diskriminering.
Ska förändringar utgå från individers rättigheter
enbart eller ska samhället aktivt stödja historiskt undertryckta grupper?
Klart är att den kollektivistiskt orienterade rörelsen
kommit att utmana bestående normer inom mediebranschen. Och att frågan är känslig märker jag under
researchen till denna text. Flera av de jag talar med
är tveksamma till att uttala sig, vill helst inte stå med
namn och några säger sig vara ovilliga att uppfattas
som om de tar ställning i frågan.
Varför behövs representation?

Att etnisk mångfald är eftersträvansvärt beror framför allt på medierna, kanske mer än andra delar
av samhället, behöver spegla samhällets demografi.
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Detta dels för att behålla sin relevans för olika delar
av allmänheten, dels för att mångfalden i sig utgör ett
demokratiskt uppdrag. Och utmaningen är inte ny. I
Gunilla Hulténs bok Journalistik och mångfald (2009)
beskrivs en problembild rörande Sveriges bristande
mediala mångfald som i princip är identisk med den
debatt som flödade efter Vems SR-uppropet mer än ett
decennium senare.
Det skrevs där, som nu, om återkommande hotbilder och stereotyper, där medierna konstruerar invandrare som avvikare och hot samt skapar främlingar.
Redan för tio år sedan, 2011, fick Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag från regeringen att samla
in så kallad jämlikhetsdata om de nationella minoriteterna och de sju diskrimineringsgrunderna. DO
lämnade slutrapporten Statistikens roll i arbetet för
diskriminering till regeringen i oktober 2012.
Utredningen hade utgått från synpunkter från olika
samrådsgrupper.
Några var positiva. Andra negativa.
Men med tiden har olika organisationer valt att på
egen hand börja bruka ”jämlikhetsdata”. Fackförbundet DIK (som organiserar inom kultur, kommunikation
och i kreativ sektor) aviserade till exempel i november
2020 att de till sina medlemmar skulle ställa frågor om
ålder, kön, etnicitet, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.
Amnesty är en annan organisation som gjort samma
val.
DIK framhåller att deras kartläggning inte strider
mot dataskyddsdirektivtet GDPR eftersom insamMäta mångfald i medierna | 23

lingen sker frivilligt, anonymt och genom självidenti
fikation. Inga uppgifter sparas som kan kopplas till
någon individ.
Stiftelsen Mångkulturellt Centrum i Botkyrka drev
mellan 2017 och 2020 forskningsprojektet Metodologiska laboratorier för att ta fram metoder att få mer
kunskap om rasismens effekter för olika delar av
befolkningen. En av flera metoder som studerades var
enkäter byggda på självidentifiering. Enligt projekt
ledare Edda Manga visade det sig dock att självidentifiering inte kunde användas som oberoende variabel. I
studien av hur skolungdomar med utländsk bakgrund
definierade sin etnicitet, identifierade de sig olika
beroende på plats, socialt sammanhang och klass.
En tidigare pilotstudie som gjordes av Institutet för
framtidsstudier visade att respondenterna inte skiljde
på kategorierna ”ras”, ”etnicitet”, ”nationalitet” och
”religion” på det sätt som forskarna förväntade sig.
För att få analyserbara data skulle det krävas att respondenterna lärdes att självidentifiera sig ”korrekt”.
Med andra ord att rasifiera sig själva enligt vissa kategorier som forskarna definierat. Sådant kan ses som
en rasistisk praktik, och därför lade projektet detta
metodförslag åt sidan och fortsatte med andra.
Den metodkombination som slutligen togs fram,
Balingsholmsmodellen, skapar användbara data för
uppföljning av diskrimineringslagstiftningen och den
nationella planen mot rasism, men vänder på perspektivet. Istället för att börja med att konstruera ett antal
raskategorier som grund för mätningen utgår modellen från en statistisk analys av hur befolkningen delas
upp i olika kluster av livschanser (alltså i grupper vars
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mönster för tillgång till utbildning, bostad, inkomst,
hälsa, arbete och så vidare liknar varandra) och analyserar sedan om och hur rasism medverkar till denna
uppdelning.
Vem är rasifierad och avvikare?

Frågan om hur man ska bedöma om en person är etnifierad är emellertid knepig. Den handlar alltså om att
klassificera vem som är ... tja, vad är begreppet eller
gestalttypen vi letar efter?
Många förslag kan tänkas: Invandrare. Utlänning.
Avvikare. Icke-vit. Etnifierad. Rasifierad. Med utländsk
härkomst. Med invandrarbakgrund. Med brytning.
Med osvenskt utseende. Även det pejorativa begreppet
svartskalle kunde under en tid användas i den antirasistiska debatten, just för att detta nedsättande begrepp
visade vilka negativa föreställningar som folk med ickesvensk bakgrund levde med. Uttryckets nedsättande
associationer fångar också den undflyende variabel man
oftast letar efter.
I den offentliga utredningen Makten och Mångfalden (Göransson, 2005) skrev Maria Edström och Karin
Nordberg i kapitlet ”Det villkorade medierummet”:
Ur ett användarperspektiv kan namn, sammanhang, utseende och språklig brytning vara det som avgör om man
uppfattar en person som invandrad eller infödd. Vid innehållsanalyser av medier är det också vanligt att kombinera dessa olika variabler för att hitta en möjlig väg att
sortera befolkningen.
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16 år senare är det ungefär här vi alltjämt står.
Vi vet inte riktigt vad vi letar efter.
Men på ett ungefär.
Ur ett metodologiskt perspektiv är detta ”utanförskap” alltså svårdefinierat och godtyckligt. Allmänna
tecken på låg status och utbildning i kombination med
utländsk brytning, säg, en skogsarbetare med finsk
brytning, ska det räknas? Krävs utomeuropeisk bakgrund? En kinesisk forskare från Harvard i USA? En
sångerska med italiensk far? En rysk schackspelare?
Eller ska det vara utomeuropeisk bakgrund från ett
land med mörka hårpigment i kombination med att
ursprungslandet ska ha en låg BNP?
Något bör också sägas om det centrala begreppet
etnicitet. För även det är omgivet av besvärande varierande klassificeringar. För många handlar det framför
allt om ett utseende som knyts till någon folkgrupp
med liknande fysiska drag. Men till begreppet kan
också knytas kulturell tillhörighet, där till exempel
Sveriges samer anses ha en egen etnicitet. Och detta
”konstruerade” annorlundaskap brukar även kunna
omfatta de med europeiskt utseende, men med markörer eller ett uppträdande som får medierna att hemfalla till exotiserande framställningar. I debatten tas
ofta Zlatan Ibrahimović upp som föremål för sådana
beskrivningar. I så måtto fångar uttrycket ”etnifierad”
upp det mesta som begreppet osvensk etnicitet inte
klarar att ringa in. Den lägger klassificeringen på den
pursvenska majoritetens schabloniserade föreställningar och ofta pejorativa beskrivningar.
Kanske är det rimligt att väga samman olika markörer, som brytning, utseende och namn, men om man
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definierar uppdraget som ett bredare annorlundaskap
kanske man ska filtrera för markörer för utbildningsnivå eller socioekonomisk status.
Ja, ni ser.
Det blir snabbt komplicerat, vilket är en orsak till
varför undersökningar av etnicitet i medierna är få,
och att de som finns måste tas med en stor nypa salt.
Men även med två tunnor salt kan sådana studier
ändå ge rimligt trovärdiga indikationer på representationen i medierna. I flera av de undersökningar som
gjorts tycks rapportörerna i vart fall ha lagt vikt vid
det visuella intrycket, vilket gör att en mörk skåning
som sportkommentatorn Daniel Nannskog, kvalificerar som etnifierad, medan en skånsk journalist med en
ungersk far inte gör det.
Var representationen ska ske

Sedan har vi frågan om vilken representation som ska
mätas. Här är uppdragen två.
För det första handlar det om representativitet i
rörliga och fasta bilder, alltså vilka typer av ansikten
som syns, tillfrågas och intervjuas och utgör medie
scenens aktörer. Mycket av kritiken mot mediernas vithet bygger just på att medierna har skyldighet att vara
mer visuellt representativa. Framför allt medier med
rörliga bilder bär på ett underliggande performativt
budskap. De man ser agera i rutan blir ett budskap om
vilka individer och typer som är värda att exponera.
The medium is the message.
För det andra handlar det om vilka som arbetar i
medierna, och som därmed kan föra in rasifierade
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perspektiv och erfarenheter i utbudet. En större etnisk
mångfald i mediehusen kan få effekter på vilka frågor
som tas upp i medierna, alltså det som kallas dagordningsfunktionen. Även andra funktioner spelar in,
som handlar om makten att beskriva, redigera och
exponera. (Ekström & Nohrstedt, 1996)
Vilka begrepp laborerar vi med?

Vad vet vi då om den svenska osvenskhetens omfattning anno 2021?
SCB tillhandahåller statistik om huruvida en person
är utlandsfödd, om denne har utländsk bakgrund, och
om vilka länder olika personer är födda i.
Kategorin invandrare reserveras bara för personer
som invandrat till Sverige senaste året.
Kategorin svensk bakgrund har två underkategorier:
en med bägge föräldrar födda i landet, och en annan
med de som har en svenskfödd och en utrikesfödd
förälder.
Även den som har en utrikesfödd förälder räknas
alltså som med svensk bakgrund.
Kategorin utländsk bakgrund har två underkategorier, dels de som är utrikesfödda, och dels de som är
födda i Sverige, men med två utrikesfödda föräldrar.
En översikt av 2020 års siffror visar följande:
HELA BEFOLKNINGEN
Födda i Sverige

80,3 %

Utrikes födda

19,7 %

Av den totala befolkningen är andelen svenska medborgare 91,3 procent.
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SVENSKA MEDBORGARE

91,3 % (av befolkningen)

av dessa födda i Sverige

79,4 %

av dessa utrikesfödda

11,8 %

74,1 procent av befolkningen har svensk bakgrund,
varav 66,5 procentenheter med bägge föräldrarna
svenskfödda, och 7,6 procentenheter med en utrikesfödd förälder.
25,9 procent av befolkningen klassas med utrikes
bakgrund, varav 19,7 procentenheter utrikesfödda,
och 6,2 procentenheter är födda i Sverige men med två
utrikes födda föräldrar.
Dessa siffror utgör en yttre ram, men säger i sig inte
speciellt mycket om andelen som etnifieras, men med
kategorin utrikes bakgrund klarnar sikten något.
Ursprunget hos de 25,9 procent som har utrikes
bakgrund fördelar sig så här efter födelseland.
Europa: 8,3 procentenheter.

Nord- och Sydamerika: 1,2 procentenheter.

Asien: 7,7 procentenheter.

Oceanien/forna Sovjet: 0,2 procentenheter.

Afrika: 2,2 procentenheter.

Hur stor är då andelen etnifierade bland de 19,7 procent som är utrikes födda?
Här ger registerdata klen ledning. Men man kan
killgissa ganska väl. Om man lägger ihop de som är
födda i Sydamerika, Afrika, Oceanien, forna Sovjet
och Asien får man 10,9 procent och denna grupp skulle
nog i sin helhet kunna klassificeras som etnifierad. Till
det kan man lägga exempelvis två tredjedelar av de 6,2
procentenheter av befolkningen som har två utrikesfödda föräldrar. Totalt cirka 16 procent. Tillåter man
sig så lite vildare gissningar kanske man vill uppskatta
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att ytterligare tre procentenheter av de 74,1 med svensk
bakgrund har ett osvenskt, etnifierat utseende.
I så fall är runt 19 procent av svenskarna etnifierade.
Det är alltså denna femtedel av befolkningen som
man strävar efter ska få en rimlig representation i
medierna.
Några studier av etnicitet i medierna

Förutom dessa registerdata finns då förstås olika
undersökningar och rapporter som har gjorts på universitet och fristående institutioner.
Ett sätt att se på samtidens medier är att mäta förändringar över tid. I en kandidatuppsats på journalistutbildningen på Södertörns högskola 2019 gav sig
Desirée Persson i kast med att jämföra hur representationen av utomeuropeisk bakgrund förändrats i Helsingborgs Dagblad mellan åren 2000 och 2018. Hon
ställde det i relation till stadens befolkningssammansättning och kom fram till den i detta sammanhang
något förvånande slutsatsen att det var bättre förr:
År 2000 hade 3 procent av aktörerna utländsk bakgrund, medan andelen i befolkningen var 5 procent.
År 2018 hade siffran stigit till 5 procent av aktörerna
utländsk bakgrund, men då hade befolkningens andel
med utomeuropeisk bakgrund stigit till 15 procent. I
så måtto hade representationen sjunkit, mätt som del
av befolkningen, även om den hade stigit i absoluta
tal. (Persson, 2019)
Den bild som Perssons nedslag i Helsingborg gav är
alltså att medierepresentationen inte alls hållit jämna
steg med samhällets demografiska förändring.
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Rättvisaren var en årlig studie som fram till 2019
producerades av Rätteviseförmedlingen, och under
2010-talet undersökte frågor om jämställdhet och rättvisa i Sverige.
2018 års utgåva, som räknade 2 475 webbartiklar
från 11 svenska nyhetssajter 2017–2018, visade på
ökad mångfald i svenska medier.
Andelen personer med utomnordisk bakgrund i den
svenska nyhetsbevakningen ökade från 8,1 procent
2016 till 13 procent 2017.
Året efter, 2018, hade siffran ökat något till 13,3
procent.
Gruppen utomnordiska var överrepresenterade
bland dem som fick uttala sig som civilpersoner i
artiklar.
Undersökningen visade också att 70 procent av
experterna var män, att 88 procent hade nordisk bakgrund samt att kvinnliga experter främst får komma
till tals i frågor som handlar om sjukvård och utbildning. (Rättvisaren del 1, 2018)
TV-mediets visuella och känslomässiga slagkraft gör
det speciellt intressant att studera. En blick på några
undersökningar av den etniska representationen i tv
under 2010-talet ger ett ganska samstämmigt resultat.
En rättvisande representation? var namnet på en
C-uppsats 2013 på Uppsala universitets institution för
informatik och media. Där undersökte Hanna Brandt
Parkvall och Adam Söderblom totalt 20 program av
Gomorron Sverige i SVT1 och Nyhetsmorgon i TV4.
Den visade att SVT hade 6,85 procents medverkan av
minoritetsgrupper jämfört med 12,9 procent i TV4.
(Brandt Parkwall & Söderblom, 2013)
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På institutionen för kommunikation och medier i
Lund undersökte Emma Wendel och Sara Manielius
Larsson i Vem får agera expert? (Wendel & Manelius
Larsson, 2021) mångfalden bland experter i SVT:s
nyhetssändningar (Aktuellt, Rapport, Sportnytt och
Kulturnyheterna).
Analysen av 25 utsändningar visade att av 52 experter var 90 procent vita och 92 procent talade flytande
svenska. Den typiske experten i SVT:s nyhetssändningar är en vit man i åldern 30–60 år som talar flytande
svenska och inte har någon funktionsnedsättning. Det
kan ses som ett förväntat resultat.
I underhållningsprogrammen är situationen dock
annorlunda. Sofie Ragnå och Karin Andersson tog sig
i en C-uppsats på Uppsala universitet an att studera
mångfalden bland deltagarna i svenska underhållnings-tv-program år 2005 respektive år 2020 (SVT,
Kanal 5, TV4, TV3).
Man fann att 8 procent av deltagarna var icke-vita år
2005, medan andelen hade ökat till 18 procent år 2020.
Här hade framför allt SVT:s underhållningsprogram
en stor andel icke-vita, hela 32 procent, vilket var mer
än dubbelt så hög andel som de kommersiella kanalerna 2020. Förändringen mot ökad etnisk representation var alltså stor och tydlig mellan dessa år (Ragnå
& Andersson, 2020/2021). Se också kapitel av Osanami
Törngren m fl.
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Jill Erikssons undersökning av ursprung
i företagsledningar

Edward Pease, en amerikansk medieforskare, kom i en
studie från 2001 fram till att beslutsfattare i ledande
ställning kan ha en avgörande betydelse för hur mångfaldsfrågor hanteras (Pease, Smith & Subervi, 2001:6).
Så hur ser det ut på den svenska mediemaktens centrala positioner? Frågan har hittills inte undersökts
och Institutet för mediestudier gav därför uppdraget
åt researchern Jill Eriksson att hösten 2021 titta på
hur styrelser plus vd i landets tio största mediekoncerner och ansvarig utgivare för den största tidningen/
det största nyhetsprogrammet i respektive koncern
ser ut utifrån ursprung1. I mätningen togs suppleanter
och personalrepresentanter bort. Jill Eriksson grävde
också fram födelseorter. Resultatet visade att de
svenska födelseorterna helt dominerade bland makthavarna. Fyra var dock födda i Storbritannien, fyra i
Norge och två i D
 anmark.
Förutom de från övriga Skandinavien och Storbritannien är av dessa totalt 76 mediemakthavare två födda
utanför Europa – en i Australien (Discoverys styrelseordförande) och en i Indien, TV4 Nyheternas ansvarige utgivare Fredrick Malmberg, som är adopterad till
Sverige. Bland de svenskfödda i undersökningen finns
1

Mediehusen som undersöktes var Bonniers, Schibsted, Discovery, Telia,
NENT (Viaplay), Gota Media, Stampen (GP), Norrköpings Tidningars
Media, SVT och SR. Nyhetsmedierna vars ansvariga utgivare undersöktes var Aftonbladet, Barometern, Ekot, Expressen, Göteborgs-Posten,
Rapport, TV4 Nyheterna, NENT och Östgöta Correspondenten. (Discovery sänder enligt bayersk lag och har ingen ansvarig utgivare. De uppger
dock att Axel Eriksson internt innehar motsvarande position.)
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en person med två invandrade föräldrar, SR:s vd Cilla
Benkö, med två utomnordiska (ungerska) föräldrar.
Resultatet bekräftar alltså att inom mediemakten är
den etniska mångfalden minimal.
Fredrick Malmberg själv konstaterar att resultatet
visat det som alla vet, och han ser underrepresentationen av etnifierade i, bakom och framför medierna som
en brist för dagens medier som gör att medierna missar
vinklar och förståelse i utbudet. Han menar också att
behovet av bättre mångfald handlar om mer än hudfärg och etnicitet, det gäller även ålder, kön och klass.
– Vissa saker har blivit bättre med tiden. Tidigare
fanns benhårda krav på rikssvenska, och man avvisade
både dialekter och brytning, och så är det inte idag.
Vad som har blivit sämre är att vi har fått en ännu mer
homogen grupp till våra redaktioner. Det hänger ihop
med att det har blivit trängre i branschen. Personalen
är mer slimmad, högre krav råder, och det finns färre
möjligheter att testa nya människor.
– Man måste se på hela kedjan för att få en bättre
representation, och då menar jag från antagningen till
JMK, till rekryteringen av medarbetare och urval av
intervjupersoner. Jag vet hur det känns att bli stoppad
utanför krogen på grund av mitt utseende. Bristande
representation i medierna tillsammans med allmän
diskriminering kan skapa ett brett utanförskap i samhället, säger Fredrick Malmberg.
Dessa korta nedslag bland några studier bekräftar
en förväntad bild av representationen i etermediernas
aktörer.
Samtidigt speglar det framför allt en befintlig ordning i samhället där vita män (av olika skäl) är den
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kategori som besitter den expertkunskap som efter
frågas och där dessa genom att uttala sig från sina
positioner ger legitimitet till mediernas frågeställningar och utsagor. Detta gäller framför allt ”hårda”
frågor”, som teknik, fysik, ekonomi.
I Rättvisaren 2018 framkom också att nyheter om
ekonomi och näringsliv var den innehållskategori som
har sämst resultat vad gäller utomnordisk representation. Bara 10,2 procent av dem som kom till tals där
uppfattades ha utomnordisk bakgrund.
Modevärldens och finansmediernas skilda världar

När jag tar ett snabbtest på hemsidan på ekonomi
nyheternas flaggskepp Dagens Industri den 20 september 2021 kan jag för dagen snabbt räkna ihop 40 ansikten som exponeras som källor eller experter. Av dessa
är 10 kvinnor. Ingen är etnifierad. Samma test en vecka
senare ger ett snarlikt resultat.
Det ska inte tas som bevis för att Dagens Industris
redaktion är rasistisk, utan att den speglar de maktförhållanden som råder i svenskt näringsliv och på
finansmarknaden. Mediernas representation speglar
samhällsmaktens, och rimligen även det relevanta kunnandet vad gäller finansiella händelser och närings
livets dagsaktuella frågor.
I reklamvärlden är situationen annorlunda.
Sayaki Osanami Törngren och Sofia Ulver, från
Malmö respektive Lunds universitet, publicerade år
2020 en vetenskaplig artikel i Genealogy som studerade den etniska representationen i 676 svenska tv-
reklamfilmer mellan 2008–2017. De fann att icke-vita
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personer har en betydande, till och med oproportionerligt stor representation i reklamfilmerna. Dock menade
Ulver och Törngren att de icke-vita huvudsakligen har
mindre roller eller agerar i bakgrunden, och att det därför handlar om symbolisk representation som bedömdes som ”strukturellt ineffektiv”. Forskarna noterade
också att till skillnad från de svarta människorna, är
asiatiska och latinamerikanska personer tydligt underrepresenterade i förhållande till sin befolkningsandel.
(Se också samma författares undersökning av andelen
icke-vita i tv-nyheter, tv-underhållning och tv-reklam
som presenteras i denna skrift.)
I augusti 2020 gav jag mig av till Mall of Scandinavia i Stockholm för att räkna skallar och kunde där
upptäcka att det i närmare 90 procent av de mode- och
livsstilsbutiker som skyltade med 2–4 frontmodeller
fanns någon ”svart” modell (med vilket jag menar
någon som har någon av kombinationen krulligt/
lockigt mörkt hår/kraftiga läppar, mörk/medelmörk
hudfärg). Två skobutiker hade denna dag inga svarta
modeller som frontfigurer. Bland butikerna syntes
alltså en stor överrepresentation svarta i förhållande
till andelen i befolkningen. Huruvida det beror på
medvetna mångfaldsambitioner, eller på att svart ut-
seendetyp uppfattas som allmänt attraktiv, uttrycksfull eller modernt exotisk kan jag förstås inte avgöra,
men det är uppenbart att ett inslag av svart utseende
har fått en framskjuten placering i mode- och livsstilsvärlden. Jag kunde också konstatera att det var glest
med asiatiska ansikten i Mall of Scandinavia, och vad
som saknades i butiksfönstren var utseenden som signalerade religiös identitet (som hijab). (Två veckor
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senare fanns dock en modell med hijab i butikskedjan
Kicks reklam för make-up.)
De extrema skillnaderna i etnisk representation
mellan butiksreklamen och Dagens Industri ger en
fingervisning om de skilda världar som finns i olika fält
av offentligheten i det svenska 2020-talet.
Experter och makthavare i hårda frågor i medierna
är ett fält.
Mode- och livsstilsreklam speglar helt andra normer.
Mellan dessa extremer dväljs så de traditionella
medierna, med uttalade ambitioner om mångfald som
motvikt till gängse rutiner och aktörer.
En grundfråga framträder: Ska medierna spegla
befolkningen eller den befintliga makten?
Eller kanske: Ska de spegla samhällets tongivande
aktörer som de ser ut idag eller som vi vill att de ska
se ut?
Kryssa rätt svar och vinn en chokladask.
Kanske det är på sin plats att citera radiokåsören Kjell
Swanberg som med Bengt Wittström i SR-programmet
Plattetyder en gång slog fast: ”Det är inte ENS fel när
två träter. Det är inte ens FEL när två träter.”
Snabba demografiska förändringar i ett samhälle
leder otvivelaktigt till nya strider om hur verkligheten
ser ut, ska beskrivas och hanteras. Lika väl som vi
behöver lära oss leva med skilda kulturer sida vid sida,
även när det skaver, måste vi sannolikt vänja oss vid
en samtidig tillämpning av synbart oförenliga principer för hur rasism och diskriminering ska bemötas och
kartläggas.
Och vad har hänt på Sverige Radio sedan 2020 års
Vems SR-upprop?
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Både inom SVT och SR talar medarbetare idag om
att frågan har flyttats upp på agendan sedan 2020, men
att det mesta ändå är sig likt och att det gångna året
som helhet ändå mest handlat om att hantera coronans utmaningar.
På SVT finns bland annat ett projekt för inkluderande ledarskap och en inkluderingsundersökning.
Och SR:s journalistklubb är i färd med att ge ut ett
mångfaldsdokument.
Två av de som tog initiativet till uppropet sade
senare upp sig från fasta tjänster på Ekot.
Jag ringer Pablo Dalence, vice ordförande i SR:s
journalistklubb, själv med latinamerikansk bakgrund.
– En effekt av uppropet blev att några har känt sig
bestraffade när de skars av från att rapportera i vissa
frågor på grund av att de undertecknat uppropet.
Han konstaterar att de brister som togs upp 2020
fortfarande existerar i SR:s vardag:
– Jag tror inte på kvotering av rasifierade. Men om
public service ska behålla sin relevans måste man vid
urval och rekrytering värdesätta andra perspektiv och
andra nätverk i urval och rekrytering.
Referenser

Axner, Marta (2015) Representationer, stereotyper och
nyhetsvärdering: Rapport från medieanalys om repre
sentationer av muslimer i svenska nyheter. Uppsala
universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga veten
skapsområdet, Teologiska fakulteten, Centrum för
forskning om religion och samhälle. http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-256704
38 | Paul Frigyes

Brandt Parkvall, Hanna & Söderblom, Adam (2013)
En rättvisande representation? En undersökning av
morgonprogrammens gäster och i vilken kontext
de medverkar, Uppsala universitet Institutionen för
informatik och media. https://www.diva-portal.
org/smash/get/diva2:698242/FULLTEXT01.pdf
Edström, Karin & Norberg Karin (2005) Det villkorade
medierummet. I Göransson, Anita (red). Makten
och mångfalden, Eliter och etnicitet i Sverige, Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens
forskningsprogram SOU (DS 2005:12). Stockholm:
Justitiedepartementet.
Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne (1996) Journalistikens etiska problem. Stockholm: Prisma.
Hultén, Gunilla (2009) Journalistik och mångfald.
Lund: Studentlitteratur.
Koukkari Mbenga, Palmira m fl. (2020) Vems SR –
Ett upprop för representation och mot rasism på
Sveriges Radio, Wordpress-blogg. https://vemssr.
wordpress.com/
Osanami Törngren, Sayaka, & Sofia Ulver (2020).
Who Is Marketised in Colour-Blind Sweden? Racial
and Ethnic Representation in Swedish Commercials 2008–2017. Genealogy 4, no. 4:100. https://doi.
org/10.3390/genealogy4040100
Pease, Edward, Smith, Erna & Subervi, Federico
(2001) The News and Race Models of Excellence
Project: Overview Connecting Newsroom Attitudes
Toward Ethnicity and News Content. Maynard
Institute for Journalism Education, Poynter. https://
www.poynter.org/wp-content/uploads/2012/01/
Models-of-Excellence-Report.pdf
Mäta mångfald i medierna | 39

Persson, Desirée (2019) Representation av etnisk bakgrund inom lokaljournalistiken. En jämförande
studie mellan åren 2000 och 2018 i representation
av utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad. [Kandidatuppsats, Södertörns högskola,
Institutionen för samhällsvetenskaper] http://www.
diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%
3A1322706&dswid=-4970
Ragnå, Sofie & Andersson, Karin (2021) Representation i underhållningsprogram –”Vart är vi på väg?”
En jämförande studie mellan år 2005 och år 2020
om mångfald i svenska underhållningsprogram.
[Kandidatuppsats, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet,
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen
för informatik och media] https://www.diva-portal.
org/smash/record.jsf?dswid=-4970&pid=diva2%
3A1524561
Rättviseförmedlingen (2018) Rättvisaren 2018, del 1.
Stiftelsen Rättvisaren. https://news.cision.com/se/
rattviseformedlingen/r/nordiskt---om-redaktionerna-sjalva-far-valja,c2559896
Tukachinsky, Riva, Dana Mastro & Moran, Yarchi
(2015) Documenting portrayals of race/ethnicity on
primetime television over a 20-year span and their
association with national-level racial/ethnic attitudes. Journal of Social Issues 71: 17–38. https://
www.researchgate.net/publication/273523463_
Documenting_Portrayals_of_RaceEthnicity_on_
Primetime_Television_over_a_20-Year_Span_
and_Their_Association_with_National-Level_
RacialEthnic_Attitudes
40 | Paul Frigyes

Wendel, Emma & Manelius Larsson, Sara, (2021) Vem
får agera expert? En undersökning av mångfalden
bland experter i SVT:s nyhetssändningar, Institutionen för kommunikation och medier JOUK10,
20202, Lund: Lunds Universitet.
Al Zubaidi, Yamam (2012) Statistikens roll i arbetet
mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet. Diskrimineringsombudsmannen (DO).
https://www.do.se/download/18.277ff2251780
22473141e1d/1618941269545/rapport-statistikens-roll-arbetet-mot-diskriminering.pdf

Mäta mångfald i medierna | 41

Vem syns i etern
i färgblinda Sverige?
Sayaka Osanami Törngren, Karl-Arvid Färm
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I denna studie intresserar vi oss för vem som syns i
de svenska vardagsrummen, närmare bestämt i tv på
bästa sändningstid. De senaste decennierna har flera
framträdande röster poängterat vikten av att grupper
med olika sociala, kulturella eller sexuella identiteter
representeras i vår visuella omvärld. I sociologiska kulturstudier talas ofta om identitetsgrupper utifrån ett
maktperspektiv och då blir representation i medierna
viktig för att förstå vilka grupper som utgör normen
och därmed ”sätter agendan” i samhället. Tanken är
att människors föreställningar om grupper som både
syns ofta och skildras på ett gynnsamt sätt förstärks
positivt, inte bara i föreställningsvärlden, utan också
i samhället i stort. Problemet är att samma mönster,
* Sayaka Osanami Törngren är docent vid Malmö universitet. Hon forskar om internationell migration och etniska relationer, speciellt om ras,
rasifiering och identitet. Karl-Arvid Färm har en master-examen i kultur- och mediegestaltning vid Linköpings universitet och är frilansande
forskningsassistent. Sofia Ulver är docent i marknadsföring på Ekonomi
högskolan vid Lunds Universitet och forskar i kritisk marknadsföring
och konsumtionskultur. Två av hennes forskningsprojekt handlar om
reklam och det ”multikulturella” samhället.
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men det omvända, gäller för grupper som visas sällan
och på ett mindre positivt sätt. De negativa föreställningarna förstärks och omsätts med tiden till miss
gynnande och ojämlika förhållanden på samhällsnivå,
till exempel i form av diskriminering.
En sådan typ av diskriminering är rasism, och eftersom Sverige idag är ett land med en stor andel befolkning med utländsk härkomst, blir representation relaterad till detta extra viktig att undersöka. Det är vad vi
vill göra i denna studie. Men för att ge en bild, om än
grov, av denna mångfald vill vi först presentera lite övergripande, demografisk statistik: Befolkningen i Sverige
med utländsk bakgrund (utrikesfödda och inrikesfödda
med två utrikesfödda föräldrar) ökade från 18 procent
år 2008 till 26 procent år 2020. Samtidigt minskade
gruppen inrikesfödda – med två inrikesfödda föräldrar,
den grupp som ibland, men kontroversiellt, betecknas
som ”etniska svenskar” – sin andel av befolkningen från
75 procent till 67 procent. Det finns också en ökning av
personer som kan kallas för ”mixade” svenskar (Gustafsson, 2021), där nästan 8 procent av befolkningen har
en inrikesfödd förälder och en utrikesfödd förälder, och
var tionde nyfödd har två föräldrar med olika födelse
länder. I de tre största städerna Stockholm, Göteborg
och Malmö, är mångfalden (baserad på eget respektive
föräldrars födelseland) till och med så stor att barn som
är ”etniska svenskar” nu utgör en numerisk minoritet
(SCB, 2020). Vi ser alltså en tydlig demografisk förändring i befolkningen som kan antas innebära en ökad
mångfaldsrepresentation i medierna och ett växande
institutionellt fokus på rasism. Det är utifrån det anta-
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gandet vi vill undersöka hur medierepresentationen av
mångfaldssverige ser ut idag.
I Sverige är det emellertid, inte minst av historiska
skäl, mycket känsligt att undersöka hur mångfald
baserad på utländsk härkomst representeras i mediebilder eftersom det kräver att vi pratar om fysiska
skepnader och utseenden. För detta saknar vi brett
accepterade ord som kan omsättas till analytiska
begrepp för att sedan beforskas. Idag är ordet etnicitet
relativt accepterat i det offentliga rummet, men det är
ett mer komplext begrepp som för tankarna till långt
fler kategorier än utseende som till exempel religion,
tradition, språk och region (Wikström, 2011). För att
undersöka eventuell rasism i mediernas bilder behöver vi istället ord för faktiskt utseende som socialt
konstrueras kring föreställningar om ursprung. Inom
forskningstraditionen för ”kritiska rasstudier” (Delgado and Stefancic, 2017; Omi och Winant, 1994) talar
man just om sådana utseenden som ”rasiala” (eller rasmässiga) men inte som i historiens rasbiologiska tradition, där biologi deterministiskt kopplas ihop med
psykosociala och kognitiva egenskaper, utan som just
ett socialkonstruktivistiskt begrepp som fortsätter ha
faktisk påverkan på individer eftersom ”ras” i denna
forskningstradition anses avgöra var man positioneras
i samhället. Enligt den kritiska rasforskningen måste
vi tala om ras för att kunna förstå rasism, eftersom
kroppars rasiala utseenden fortsätter att ha betydelse
ur ett makt- och diskrimineringsperspektiv. Svenska
forskare inom denna tradition menar att Sverige har
sedan många år tillbaka (med början på 1970-talet)
raderat ordet ”ras” ur svenska lagstiftningsdokument,
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forskning och medier, blivit ”färgblinda” på kuppen
och kan därför inte längre se den egna rasismen (Lundström och Hübinette, 2020). Eftersom vi i den här studien vill titta just på representationen av olika utseenden kring vilka det finns föreställningar om ursprung,
använder vi därför detta akademiska fälts ord och
begrepp – ”rasial”, ”Vit,”, ”Icke-vit” etcetera – för att
möjliggöra undersökningen.
Hur representeras då olika rasiala grupper i svenska
medier? Trots begreppets känslighet finns det viss
forskning om representationen av vithet och icke-vithet
i svenska filmer, litteratur och nyhetsmedier (Brune,
1998, 2002, 2004a, 2004b; Gokieli, 2017; Hultén, 2006;
Karlsson, 2014; Riegert & Hovden, 2019; Tigervall,
2005; Tigervall & Hübinette, 2010a, 2010b). Dessa studier visar att representationen av icke-vita är stereotyp
i sina bilder av ”invandrare” från Mellanöstern. Samtidigt har man också funnit att det finns många ”from rags
to riches”-berättelser i medier som belyser erfarenheter
av ”framgång” som uppnåtts trots de diskriminerade
”invandrarnas” generella motgångar (Khosravi, 2009;
Riegert & Hovden, 2019). Man finner också att rasiala
och etniska minoriteter i svenska filmer ofta skildras på
ett sympatiskt sätt med positivt fokus på deras ”skillnader” (Karlsson, 2014; Pallas, 2011; Tigervall, 2005),
vilket vid första anblick kan låta positivt men enligt
kritiska forskare utgör en sorts ”prettification of the
Other” (Žižek, 2008b, 177), som i sin tur kan provocera fram bakslag med tiden. Forskare som undersökt
tv-reklam i Sverige finner snarare en sorts pliktskyldig,
men motsägelsefull, representation som brukar kallas
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vita karaktärer hade en kraftigt ökad representation
under 2010-talet, syntes de också oproportionerligt
ofta bara i bakgrundsroller och utan interaktion med
vita (Osanami Törngren & Ulver, 2020). De fungerar
som en sorts symboliska alibin.
Representation av rasiala grupper i svensk kulturproduktion och media har alltså till viss del undersökts,
men för att kunna säga något om under- eller över
representation behöver vi veta hur stora dessa grupper
är i Sverige idag och det vet vi inte med någon exakthet
eftersom sådan statistik inte förs, sannolikt av samma
skäl som att begreppet ”ras” raderats ur det offentliga
rummet i stort; ett förvisso välvilligt försök att göra
upp med Sveriges rasbiologiska historia. Paradoxalt är
att detta kan jämföras med USA där strukturell rasism
mycket lättare kan studeras eftersom det finns officiell
statistik på självidentifierad ”ras”. Där kan man därför se till exempel inom vilka sysselsättningsområden, bostadsområden, och utbildningsområden olika
grupper återfinns, samt vilka socioekonomiska förutsättningar de har. Det enda vi i en svensk forskningskontext kan åstadkomma är då att göra grova antaganden om rasiala utseenden baserat just på specifikt
ursprung (asiater–Asien, latinos–Sydamerika, mellan
östernpersoner–Mellanöstern, och svarta–Afrika) vilket till skillnad från rasiala kategorier finns att tillgå
genom Statistiska Centralbyråns (SCB) mätningar av
utrikes- och inrikesfödda två generationer tillbaka.

Vi kan sedan jämföra det antagna antalet inom dessa
grupper som andel av Sveriges befolkning i stort med
andelen av totala medierepresentationer (se Tabell 1 för
en sådan sammanställning).
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I denna undersökning vill vi, trots svårigheterna,
vidga kunskapen om hur mycket och på vilket sätt olika
rasiala grupper representeras i svenska medier idag. Vi
begränsar oss till tv men väljer att titta på bästa sändningstid under sju slumpade dagar och fångar där
igenom en relativt representativ bild av vem som visas
och inte visas för tv-tittare i Sverige. Nedan förklarar
vi hur vi har gått till väga för att göra den kvantitativa
innehållsanalysen vi identifierade som viktig i ljuset av
tidigare forskning. Därefter följer den faktiska analysen
och en tematisk presentation av resultaten. Vi avslutar
med en kort sammanfattning och diskussion.
Metod

Denna undersökning är en av de första studierna
i Sverige som analyserar representation av rasiala
minoriteter under vad som kallas för ”bästa sändningstid” (kl 18–22) i svensk tv. Även om svenskar tittar på linjär-tv i mindre utsträckning idag än innan
den digitala on-demand-revolutionen, tittar trots allt
majoriteten av svenskarna på tv dagligen, och lägger i genomsnitt 127 minuter per dag på just linjärt
tv-tittande. Vår kvantitativa innehållsanalys av representationen är baserad på tv-program och reklam
som visades under bästa sändningstid på SVT1 och
TV4 vid sju slumpmässigt utvalda datum under 2020.
SVT1 är en av de primära tv-kanalerna i svensk public
service, medan TV4 är den största privata och reklamfinansierade tv-kanalen. SVT1 och TV4 är tillika de
mest sedda tv-kanalerna i Sverige idag (Myndigheten
för press, radio och tv, 2020).
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Materialet som analyseras i denna artikel är baserat på totalt 6 921 observationer i 540 tv-program och
reklamfilmer (totalt 3 678 unika sändningar) som
sändes mellan 18–22 under sju slumpmässigt utvalda
dagar (fem vardagar och två helgdagar) under 2020.
Kodningsinstrumentet skapades av författarna.
Kodningsvariablerna valdes för att återspegla fre
kvensen och framträdandet av representationen av
icke-vita och för att förstå i vilka sammanhang ickevita representeras i relation till och i interaktion med
vita (Berg, 1990; Mastro & Greenberg, 2000). Variablerna kodades på programnivå och på individnivå.
På programnivå kodade vi för genre (nyheter, underhållning, reklam) och programmets specifika innehåll
(nyheter, sportnyheter, väderprognoser, dokumentär, dokusåpa, tävling, sport och spel, tv-serier, film,
trädgårdsarbete/auktion/husvisningar och reklam).
På individnivå kodade vi för rasiala grupper (Asiat,
Mellanöstern, Svart, Latino, Vit och Obestämd)1, kön,
rollen karaktärerna spelar, interaktioner och längden
på individens eventuella talade sekvenser. Rollkategorier avser den specifika roll som representationen
presenterade (till exempel: nyhetsankare, intervjuad,
statist, skådespelare).
Då vi definierar ras som makthierarkier och privilegier kopplade till det kroppsligt visuella, som fenotyp
(typ av utseenden) och hudfärg (Lentin, 2020; Smedley
& Smedley, 2005), används vita och icke-vita fenotyper
endast som en markör för att signalera föreställningar
1

Vi använde Chicago Face Database och The Bogazici Face Database för
att avgöra vad som är prototypiska ansikten för varje kategori.
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om ursprung, med andra ord de hierarkiska positionerna som individer och grupper inbäddas i inom det
svenska samhället. De rasiala grupper som analyseras
i denna studie är utvalda eftersom de beskriver stora
grupper av personer i Sverige och för att tidigare studier visar att individer som uppfattas tillhöra dessa
kategorier upplever rasifiering och möter systematisk
rasism och diskriminering (Kalonaityte m fl., 2007;
Lundström, 2007, 2017; Osanami Törngren, under
utgivning; Osanami Törngren, 2020). Eftersom Sverige inte har befolkningsstatistik som inkluderar individers självidentifierade etnicitet och ras, använder vi
administrativa uppgifter om en persons födelseland
och ursprung som jämförelse för studiens uppgifter
om rasial mångfald i tv-rutan.
Bland dem som bor i Sverige är idag 80,3 procent
födda i Sverige och 19,7 procent födda utanför Sverige.
Bland de 19,7 procent som är födda utanför Sverige är
2,3 procent födda i Afrika, 2,6 procent i Asien, 0,7 procent i Latinamerika och 5,9 procent i Mellanöstern.
9 procent av de utrikesfödda är från Norden, Europa,
Oceanien och forna Sovjet och kan därmed betraktas
som vita även om de inte är ”etniska svenskar”. Dessutom finns en stor grupp personer födda i Sverige med
två föräldrar som är födda utomlands (6,2 %). De
6,2 % har också olika rasial bakgrund, även om de är
födda i Sverige. Av de 6,2 procent är det 4,6 procent
som har föräldrar som är födda i samma land. Utifrån
föräldrarnas födelseländer kan vi räkna att ca 1,7 procent har bakgrund i Mellanöstern, 0,6 procent i Afrika,
0,3 procent i Asien, och 0,1 procent i Latinamerika.
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het (till exempel kan många födda i Nordafrika socialt betraktas som Mellanöstern-personer och många
födda i Latinamerika betraktas som svarta), kan
denna statistik fungera som en grov uppskattning av
rasiala grupper i Sverige.
Tabell 1. Andel av befolkningen med ursprung från olika
världsdelar
Utrikesfödda

Inrikesfödda med
två utrikesfödda

Total

Afrika

2,3

0,6

2,9

Asien

2,6

0,3

2,9

Latinamerika

0,7

0,1

0,8

Mellanöstern

5,9

1,7

7,6

Övriga länder

8,5

1,8

10,3

Värdena i tabellen beräknades från SCB:s statistik över befolkning i Sverige utifrån födelse
länder och ursprungsländer. I varje kategori ingår länder inom det angivna geografiska
området. Övriga länder syftar till länder i Norden, Europa, Nordamerika, Oceanien och
forna Sovjet. Gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda inkluderar enbart de som har två
föräldrar från samma födelseland utanför Sverige. Källa: SCB 2021.

Vår utgångspunkt är att andelen representation på
bästa sändningstid ska spegla andelarna i den svenska
befolkningen. I denna studie skiljer vi Asiat (signalerande av öst- och sydostasiatisk fenotyp) och Mellanöstern på grund av de olika erfarenheterna av rasifiering och rasism som gruppen står inför i det svenska
samhället (Khosravi, 2009; Osanami Törngren, under
utgivning). Gruppen ”Obestämd” har inte någon
direkt motsvarighet i undersökningens fenotyp-kategorier. Kodning till obestämd gjordes när ansiktena
var svåra att kategoriseras i de prototypiska uppfattningarna om Svarta, Asiater, Latinos och Mellan
östern-personer. Många personer i kategorin Obe50 | Sayaka Osanami Törngren, Karl-Arvid Färm och Sofia Ulver

stämd kan utseendemässigt anses tillhöra en grupp
som ofta kallas för ”ethnically ambigious” som anses
speciellt ”säljbar” och attraktiv inom marknadsföring
(La Ferla, 2003). Det handlar om ansikten olika tittare
kan tolka olika, och individerna med mixad etnisk och
rasial bakgrund kan potentiellt falla in i den kategorin.
Här har Sverige återigen inte statistik om självidentifierad mixad bakgrund. Men kategorin kan kanske
grovt jämföras med de som i officiell statistik anges ha
föräldrar från två olika födelseländer och vilka utgör
7,6 procent av totala befolkningen idag (SCB, 2020).
En av författarna, som är en erfaren kodare kodade
majoriteten av observationerna (81 %) medan en
andra kodare kodade en minoritet (19 %). Båda
kodarna genomförde ett reliabilitetstest där man testade de 10 olika variablerna genom att koda samma
material var och en för sig på 109 observationer och
sedan jämförde resultaten. För 3 av 10 variabler gav
det första försöket inte tillfredsställande resultat. Efter
diskussion och justering av kodschemat gjordes då
ett andra test på ytterligare 100 observationer vilket
resulterade i ett godkänt resultat i de kvarvarande tre
variablerna. I snitt uppmättes en samsynthet mellan
kodarna på dessa 10 variabler i 95,5 procent av fallen.
Tv-materialet som gjordes tillgängligt för oss av
Kungliga Biblioteket i Stockholm var ofta av låg kvalitet.
Därför tillämpade vi metoden att vid behov leta upp
samma material i högre kvalitet via tv-
kanalernas
Play-tjänster (SVT Play och TV4 Play) eller via Youtube.
Detta skedde endast vid ett fåtal tillfällen.
”Inför”-segment där tv-kanalerna tipsar om sina
egna kommande program har kodats som motsvaVem syns i etern i färgblinda Sverige? | 51

rande typ av program snarare än som kommersiell
reklam. En s k ”puff” som tipsar tittaren att se på
Melodifestivalen har exempelvis kodats som Underhållning, inte som Reklam.
6 921 observationer av individer kodades i 540
tv-program och reklamfilmer, totalt 3 678 unika
sändningar. Detta inkluderar både svenska (82 %)
och utländskproducerade (16 %) tv-program och
reklamfilmer. Av de 6 921 observationerna, förekommer 44 procent i underhållningsprogram, 36 procent
i reklamfilmer och 20 procent i nyhetsprogram. Vi
genomförde både deskriptiv analys och regressions
analys av statistiken. När variablerna inte hade tillräckligt många observationer togs de bort från analysen eller kopplades ihop till ett mindre antal variabler
som möjliggör en meningsfull analys.
Resultat
Vita och icke-vita representationsmönster

83,4 % av de 6 921 observationerna kodades som Vita
och den största icke-vita gruppen som representeras är
Svarta (7,4 %) följt av Mellanöstern (4,6 %) och Asiat
(2,2 %). 1,4 % av observationer kodades som Latino
och 1,1 % som Obestämd. När man tittar på deskriptiv statistik och jämför de tre kategorierna av medieinnehåll (nyheter, underhållning och reklam) är det
tydligt att icke-vita är mest representerade i reklam och
minst i nöjesprogram (se tabell 2).
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Tabell 2. Observationer per mediekategori och grupp
Mellan
östern

Svart

Latino

Obestämd

1,0 %
84,6 % (-1,9 %)

5,5 %
(-2,1 %)

7,8 %
(+4,9 %)

0,7 %
(-0,1 %)

0,4 %
(-7,2 %)

2,3 %
Underhållning 87,2 % (-0,6 %)

3,7 %
(-3,9 %)

4,9 %
(+2 %)

1,3 %
(+0,5 %)

0,6 %
(-7 %)

Reklam

2,6 %
78,2 % (-0,3 %)

5,2 %
(-2,7 %)

10,2 %
(+7,3 %)

1,8 %
(+1 %)

2,0 %
(-5,6 %)

Totalt antal

2,2 %
83,4 % (-0,7 %)

4,6 %
(-3 %)

Vit
Nyheter

Asiat

7,4 %
1,4 %
(+4,5 %) (+0,6 %)

1,1 %
(-6,5 %)

Andel observationer i olika rasiala grupper och mediekategorier. Siffror inom parentes
antyder skillnaden från SCB:s statistik över befolkning i Sverige med olika födelseländer
(se Tabell 1). Observera att jämförelse i kategorin Obestämd görs mot gruppen perso
ner med föräldrar födda i olika länder i SCB:s statistik och måste tolkas med särskild
försiktighet. (N=6 917).

Av tabell 2 framgår att Vit är den vanligaste kategorin
i alla tre medieformerna. Svart är sedan näst vanligast.
Vid en deskriptiv analys framstår Svarta som över
representerade i alla tre mediekategorierna jämfört med
befolkningsandelen från Afrika. Asiater och Latinos är
relativt nära sin andel, medan Mellanöstern och Obestämda är mindre representerade. Vita är överrepresenterade i nyheter och nöje och mer proportionellt representerade i reklam.
När man lämnar jämförelserna mot andelen av
befolkningen och analyserar sambanden inom vår
tv-studie vidare finner vi ett statistiskt signifikant positivt samband mellan vit representation (både män och
kvinnor) i nöjesprogram, och Svartas representation
i reklam. Däremot finns ett signifikant negativt samband mellan andelen Asiater och nyheter (p<.001).
Det vill säga att Vita är mer representerade än förväntat i nöjesprogram inte bara i jämförelse med andelen
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i befolkningen utan också i det kodade materialet,
medan svarta var mer representerade än förväntat i
reklam. Asiater representeras däremot sällan i nyheter.
52,5 procent (N=3 636) av de 6 917 observationerna
kodades som män och 46,2 procent (N=3 196) som
kvinnor. I allmänhet är män mer representerade i nyheter (58,7 %) och underhållning (56,5 %) jämfört med
kvinnor medan kvinnor är mer representerade i reklam
(53,9 %) jämfört med män. När man tittar på specifika
rasiala grupper är kvinnor i kategorierna Asiat (1–4 %)
och Svart (5–10 %) mer representerade jämfört med
män i samma kategorier (1–2 % respektive, medan
Mellanösternmän (4–8 %) är mer representerade än
Mellanösternkvinnor (3–5 %) (se figur 1).
Tabell 3. Deskriptiv statistik om representation per kön
och mediekategorier

Kvinnor Nyheter

Män

Total

Vit

Asiat

Latino

Mellan
östern

Svart

Obestämd

84 %

1%

1%

5%

10 %

0%

Nöje

86 %

3%

1%

4%

5%

1%

Reklam

78 %

4%

1%

3%

11 %

3%

Nyheter

85 %

1%

1%

6%

6%

1%

Nöje

88 %

2%

2%

4%

5%

0%

Reklam

79 %

2%

2%

8%

8%

1%

Total

83 %

2%

1%

5%

7%

1%

Kvinnor

82 %

3%

1%

4%

8%

2%

Män

85 %

2%

2%

6%

6%

0%

Andel observationer i olika rasiala grupper och mediekategorier per kön. (N=6 917).
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Figur 1. Sannolikheten för att icke-vita kvinnor ska vara
representerade på bästa sändningstid

Sannolikheten för kvinnor i varje rasial grupp att vara representerade inom 6 917
kodade observationer jämfört med representation av vita. Resultatet är statistiskt signi
fikant för alla grupper som syns i figuren (p<0.00). Jämfört med män i kategorin Obe
stämd är män i samma kategori 3,5 gånger så sannolika att synas på bästa sändningstid.
(N=6 917).

Med logistisk regressionsanalys kan vi förstå sambandet mellan flera variabler genom att uppskatta
sannolikheter för att en händelse ska hända. Nedan
tittar vi på hur kön och mediekategorier påverkar
rasial representation i de 6 917 observationer vi analyserar. I analysen beräknas sannolikheten genom vad
som kallas för ”oddskvot” som visar hur rasial representation, som vi är intresserade av, förhåller sig till
en annan variabel som kön eller mediekategorier. En
oddskvot som är större än 1 indikerar att händelsen är
mer sannolikt att inträffa, och mindre än 1 indikerar
att tillståndet eller händelsen är mindre sannolikt att
inträffa än i den första gruppen. Vi genomförde här
en sådan analys med Vit representation som referens,
eftersom deskriptiv statistik visar att det är den mest
representerade gruppen i samhället och i materialet
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vi analyserar. När man jämför representation av Vita
och Icke-vita kvinnor jämfört med män visar analysen
att de deskriptiva skillnader vi ser ovan är statistiskt
signifikanta. Asiatiska kvinnor är 1,9 gånger mer sannolika att representeras jämfört med asiatiska män,
svarta kvinnor 1,4 gånger mer än svarta män och kvinnor i kategorin obestämd 3,5 gånger mer jämfört män
i samma kategori, medan Latino och Mellanösternkvinnor är 0,7 gånger mindre sannolika att representeras jämfört med män (p <0.00).
Alla de Icke-vita grupperna i vår analys syns i förhållande till Vita mindre i tv-program än i reklam. Mer
specifikt uttryckt: När man tittar på sannolikheten för
Icke-vit representation i tv-program (nöje eller nyheter) och i reklam visar resultaten att alla grupper är
mindre sannolika att vara representerade i tv-program
jämfört med reklam. Asiater är minst sannolika att
representeras i tv-program, jämfört med reklam (Se
figur 2). När vi tittar närmare på representation i nöje
och nyheter i förhållande till representation i reklam,
visar resultaten att Mellanösternpersoner är lika sannolika att bli representerade som vita i nyheter.
En dryg tredjedel (35 procent eller 2 411 stycken)
är talande roller och Icke-vita har mer sällan talande
roller än vita: Mer specifikt är 89,7 procent av talande
roller vita. När man analyserar sannolikheten för att
Icke-vita förekommer i talande roller, är det tydligt att
Icke-vita är mer sannolika att ha icke-talande roller.
För alla grupper är det tre till åtta gånger mer sannolikt att Icke-vita förekommer i en icke-talande roll jämfört med vita. Kategorierna Asiat och Mellanöstern är
mest sannolika att ha icke-talande roller. (Se figur 3).
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Figur 2. Sannolikheten för icke-vit representation
i tv-program (referens vit)

Sannolikheten för varje rasial grupp att vara representerad i tv-program jämfört med
reklam i jämförelse med representation av vita i tv-program och reklam. Resultatet är
statistiskt signifikant för alla grupper som syns i figuren (p<0.00). N=6 917.

Figur 3. Sannolikheten för Icke-vit representation
i icke-talande roll

Sannolikheten för varje rasial grupp att vara representerad på bästa sändningstid i
talande roll i jämförelse med representation av vita i talande roll. Resultatet är statistisk
signifikant för alla grupper som syns i figuren (p<0.00). N=6 917.
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I undersökningen kodades också vilka interaktioner
personer ur de olika rasiala grupperna har med varandra. Resultaten visar att Asiat är den enda gruppen som
visar statistiskt signifikant resultat. Asiat-personer är
fyra gånger mer sannolika att vara representerade i
roller som inte interagerar alls med andra (p <0.00). Vi
kan anta från dessa resultat att Asiat är mer representerade som bakgrundsroller i förhållande till Vita jämfört med andra Icke-vita grupper vi analyserar.
Program producerade i Sverige

Vi identifierade att 5 645 (82 %) observationer är i
tv-program och reklam som producerades i Sverige,
och 1 129 (16 %) är producerade utanför Sverige. Vi
kunde inte identifiera produktionsland för 147 fall
som därför är uteslutna från analysen. Deskriptiv statistik visar att representationen av Icke-vita är större i
program och reklam som produceras utanför Sverige
(24 procent Icke-vit i utländskproducerade medier
jämfört med 15 procent i svenskproducerade media),
särskilt när det gäller reklam (se Tabell 4). Vi ser också
olika mönster mellan rasiala grupper. Till exempel
är Mellanöstern mer representerade i antal i svenskproducerade nyhetsprogram, medan Asiat är mycket
mindre representerade i underhållning och reklam
som produceras i Sverige. Det finns också större andel
Svarta representerade i utländskt producerade program och reklamfilmer.
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Tabell 4. Deskriptiv statistik över rasial representation
i svenska och utländska program
Vit

Asiat

Latino

Mellanöstern

Svart

Obestämd

Nyheter

85 %

1%

1%

5%

8%

0%

Nöje

89 %

1%

2%

4%

4%

1%

Reklam

80 %

2%

2%

5%

8%

2%

Utländsk Nyheter

Svensk

Total

84 %

1%

1%

1%

13 %

0%

Nöje

81 %

6%

1%

2%

10 %

1%

Reklam

69 %

5%

2%

5%

18 %

1%

Svensk

85 %

2%

1%

5%

6%

1%

Utländsk

76 %

5%

1%

3%

13 %

1%

Andel observationer i olika rasiala grupper och mediekategorier per medieinnehåll
producerat utom respektive i Sverige. N=6 917.

Vidare regressionsanalys bekräftar den deskriptiva
statistiken. Jämfört med Vita är Asiat 0,3 gånger mindre och Svarta 0,4 gånger mindre representerade i
svenskproducerade medier jämfört med utländskproducerade medier, medan Mellanösternpersoner är 1,5
gånger mer representerade i svenskproducerad media
jämfört med utländsk media (p<0.00–0.05).
I flera kategorier är Icke-vita mer representerade i
TV4 än i SVT1. När vi tittar enbart på medier producerade i Sverige ser vi en statistiskt signifikant korre
lation mellan icke-vit representation och kanaler. I
jämförelse med Vita, är Asiat 3,3 gånger mer, Svarta
4,6 gånger mer och Obestämda 2,7 gånger mer representerade i TV4 jämfört med SVT1 (p<0.00). Det
fanns däremot ingen statistiskt signifikant skillnad i
representation av Latinos och Mellanösternpersoner i
TV4 och SVT1.
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Även i svenskproducerade medier ser vi en statistiskt signifikant korrelation mellan mediekategori
(nyheter, underhållning och reklam), kön och Icke-vit
representation. Figur 4 är resultatet av en regressionsanalys som visar sannolikheten för Icke-vit representation i svenskproducerade medier i förhållande till
Vit representation, och tittar på hur sannolikt det är
att kvinnor representeras jämfört med män. Resultatet visar att Asiat-kvinnor är 2,3 gånger mer sannolika
att representeras jämfört med Asiat-män, Svarta kvinnor 1,7 gånger mer än Svarta män och att kvinnor i
kategorin Obestämd är 4,2 gånger mer sannolika att
representeras jämfört med män i samma kategori,
medan Latino- och Mellanösternkvinnor är 0,6 och
0,7 gånger mindre sannolika att representeras jämfört
med män (p<0.00).
Figur 4. Sannolikheten för att icke-vita kvinnor ska vara
representerade i svenskproducerade medier

Sannolikheten för kvinnor i varje rasial grupp att vara representerad jämfört med repre
sentation av vita i svenskproducerade medier. Resultatet är statistisk signifikant för alla
grupper som syns i figuren (p<0.00). N=5 645.
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Vi såg i den deskriptiva statistiken att Vita är mer
representerade än Icke-vita i alla typer av medier.
När man tittar på sannolikheten för representation i
svenskproducerade tv-program (nöjes- och nyhetsprogram) i jämförelse med reklam (figur 5), visar resultaten att alla grupper är mindre sannolika att vara
representerade i tv-program jämfört med i reklam, i
förhållande till vita. Återigen är Asiater minst sannolika att vara representerade i tv-program. När vi tittar
närmare på representation i nöje och nyheter, visar det
sig att Svarta och Mellanösternpersoner är lika representerade som Vita i nyheter jämfört med reklam, och
Latinos är lika representerade som Vita i reklam.
Figur 5. Sannolikheten för icke-vit representation
i svenskproducerade tv-program

Sannolikheten för varje rasial grupp att vara representerad i svenskproducerade tv-
program jämfört med reklam i jämförelse med representation av vita i tv-program och
reklam. Resultatet är statistiskt signifikant för alla grupper som syns i figuren (p<0.00).
N=5 645.

Även i svenskproducerade medier, förekommer Vita
betydligt oftare i talande roller än andra kategorier.
36,8 procent av observationerna i svenskproducerade
medier (1 888) har talande roller och 90,8 procent av
Vem syns i etern i färgblinda Sverige? | 61

dessa talande roller innehas av Vita. När vi analyserar
representationer i talande roll (se figur 6), visar det sig
vara statistiskt signifikant negativa korrelationer, det
vill säga Icke-vita representeras oftare i icke-talande
roller i svenskproducerade medier. Jämfört med Vita
är olika grupper fyra till tio gånger mer sannolika att
representeras i icke-talande roll. Mest underrepresenterad i talroller är Asiat-personer.
Figur 6. Sannolikheten för Icke-vit representation
i icke-talande roll i svenskproducerade medier

Sannolikheten för varje rasial grupp att vara representerad på bästa sändningstid i
talande roll, i jämförelse med representation av vita i talande roll. Resultatet är statistisk
signifikant för alla grupper som syns i figuren (p<0.00). N=5 645.

Inom svenskproducerade medier visar det sig också
vara mer sannolikt att Asiat-personer representeras i
roller som inte interagerar med någon annan. I jämförelse med Vita, är det fyra gånger mer sannolikt att
Asiater inte interagerar med någon, och det är den
enda grupp som visar statistiskt signifikant resultat
(p<0.00).
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Diskussion

Våra resultat visar intressanta mönster för den rasiala
representationen i svensk tv. Vi ser exempel på både
möjlig överrepresentation och frånvaro och marginali
sering av Icke-vita i svensk tv på bästa sändningstid. Vi
skriver möjlig eftersom vi inte vet något om faktiska
andelar vad gäller självidentifierade rasiala identiteter
i Sverige (som man gör i exempelvis USA eller Storbritannien). Det gör att vi endast kan spekulera om
huruvida det är över- eller underrepresentationer, utifrån populationsstatistik som baseras på födelseland
och ursprungsland. Till exempel, i förhållande till den
grovt uppskattade andelen av svarta i Sverige (räknat
utifrån födelseländer och ursprungsländer i Afrika) är
de överrepresenterade i vårt material, medan Mellanösternpersoner är underrepresenterade och Asiater och
Latinos tycks relativt proportionerligt representerade.
Eftersom det inte finns statistik baserad på självidentifikation är det svårt att dra någon slutsats om Obestämd representation. Den kategori som ligger närmast
att jämföra med i vårt material är de som enligt SCB:s
fördelning kategoriseras som att ha föräldrar från två
olika födelseländer, men i kodningsprocessen har kategorin Obestämd främst använts för individer som varit
svåra att bestämma till någon av de andra kategorierna.
Ovan finns vissa analyser där dessa två kategorier trots
osäkerheten jämförts med varandra.
En sak som är tydligt är dock att vita är mest representerade (man kanske till och med kan säga att de är
överrepresenterade) i tv-program, både nyheter och
underhållning. Inom reklam är representationen av
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alla olika rasiala grupper mer rättvis. Men, oavsett den
begränsade möjligheten att uppskatta korrekta andelar att jämföra med, är numeriskt rättvis representation, som vi argumenterat tidigare, ändå inte samma
sak som kvalitativt rättvis representation. När vi analyserar kvalitativ representation genom vilka roller
Icke-vita har i materialet, kommer snarare frågan om
hur olika rasiala grupper representeras upp till ytan.
Till exempel visar analysen att alla Icke-vita kategorier är mer sannolika att representeras i icke-talande
roller jämfört med Vita. Speciellt Asiater, Svarta och
Mellanösternpersoner saknar talande roller och för
Asiater är det ytterligare sannolikt att representationen är utan interaktioner med andra.
Det är också tydligt att det finns intersektionella
mönster mellan ras och kön. Asiatiska och svarta kvinnor är mer sannolika att vara representerade jämfört
med asiatiska och svarta män, medan representationen av Latino- och Mellanösternpersoner visar den
omvända bilden. Genom socialantropologen Esseds
(1991) teori om ”könad rasism” kan vi förstå detta
mönster som en reproduktion av hur olika rasiala
grupper laddas med olika betydelser som är kopplade
till genus. Till exempel finns fantasier om den svarta
mannen som urbilden för maskulinitet och den svarta
kvinnan som hypersexuell (Fanon 2008) eller den
asiatiska mannen som prototypiskt feminin, och den
asiatiska kvinnan som underdånigt feminin (Schug et
al. 2015). Enligt klassisk marknadsföringslogik rollbesätts reklam och populärkultur typiskt med hänsyn
till sådana här intersektionellt prototypiska föreställningar för att koppla vissa betydelser till varumärken
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och produkter (Borgerson och Schroeder, 2018; Burton, 2002; Crockett, 2008; Rose, 2016).
När vi tittar på våra resultat för svenskproducerade
medier är det intressant att se att Vita är signifikant mest
överrepresenterade i mediekategorin nöje medan de är
minst representerade i reklam. Vår undersökning indikerar därmed en avsiktlig rollbesättning när det gäller
reklam och underhållning och att den är mer ”verklig”
i nyheter i förhållande till den totala populationen jämfört med underhållningsprogram. Vilka olika logiker
som ligger bakom olika rollbesättningar inom reklam
och nöje kan delvis förklaras genom tokenism (Riccuci
2008), en pliktskyldig praktik som inkluderar ett litet
antal av den Andra för att verka inkluderande men där
inkludering i själva verket är högst villkorad.
Resultaten visar också skillnader i icke-vitas representation mellan SVT1 och TV4. Att TV4 har högre
representation för flera olika rasiala grupper än SVT1
är intressant i relation till Horsti och Hulténs (2011)
studie som diskuterar Sveriges catch all-strategi i public
service, men också utifrån rollbesättning av den Andra,
speciellt eftersom TV4 är en privat och reklamfinansierad tv-kanal. Vi tänker att en reklamkanal är mer
medveten om konsumentkraften och då kanske på gott
och ont kan tänka sig ha i åtanke vem som tittar (och
därför ha mer representation av minoriteter) medan
SVT1, som public service, tänker på ”allmänintresset”
och därför rollbesätter utifrån catch all-principen. Vi
har dock inte undersökt om det finns dessa drivkrafter
inom företagen ifråga – det återstår att studera.
I vår undersökning är Mellanösternpersoner mer
sannolika att vara representerade i svenskproduceVem syns i etern i färgblinda Sverige? | 65

rade program och filmer jämfört med utländskt producerade, medan svarta är mindre representerade i
svenskproducerade medier jämfört med utländskproducerade medier. Det är också mer sannolikt att
latinos representeras i utländskt producerad media.
I Sverige utgör Mellanöstern-personer inte bara den
största, nyanlända invandrargruppen, utan också
i totalt antal, till skillnad från latinos som invandrar mindre till Sverige idag, och är färre i den totala
befolkningen. Resultaten reflekterar alltså delvis hur
framträdande de rasiala grupperna är i den svenska
kontexten och utanför den. Tokenism blir här också
en möjlig förklaringsmodell till varför exempelvis
Mellanösternpersoner, som utgör den största icke-vita
invandrargruppen, representeras numeriskt väl i vårt
material men samtidigt har en hög sannolikhet att inte
ha interaktion med andra. Mellanösterpersonen måste
pliktskyldigt representeras men inte nödvändigtvis ha
en röst. Intressant är att Asiater är, även om det verkar
som att de är proportionellt representerade i förhållande till befolkningen, minst sannolika att vara representerade i materialet vi analyserar jämfört med andra
rasiala grupper, vilket motsvarar forskningsresultat
internationellt (Tukachinsky et al., 2015).
Materialet vi analyserade inkluderade inte tillräckligt många observationer för att kunna genomföra
analys av representation och programinnehåll och de
specifika roller som icke-vita spelar. Tidigare studier
i andra sammanhang visar dock att när det finns över
representation i kvantitet, bör kvaliteten av denna
representation undersökas noga och uppmärksammas
(D. Mastro et al., 2016). Analys av representationens
66 | Sayaka Osanami Törngren, Karl-Arvid Färm och Sofia Ulver

egenskaper gör det möjligt att förstå hur den stereotypa och icke-stereotypa skildringen av varje rasial
grupp skapas och upprätthålls. Dessutom, när representationen är snäv, till exempel som vi ser i förhållande till Latino och Asiater, måste vi sannolikt titta
utanför ramen för bästa sändningstid för att få en
bättre och tydligare förståelse av deras representation
till vardags. Dessa aspekter bör analyseras ytterligare
genom både kvalitativ och kvantitativ analys.
Medier utgör självklart inte de enda institutionella
kanalerna som formar, upprätthåller och kommunicerar rasiala uppfattningar som bibehåller hierarkiska
samhällsstrukturer, men dess roll ska inte underskattas.
I den postkoloniala teorins ”strategisk essentialism”
(Spivak 1999) uppmuntras till att förekomsten av marginaliserade rasiala identiteter ska ökas för att bryta
samhällets vita inramning. Risken är dock att detta
görs på ett tokenistiskt sätt där den icke-vita kroppen
visserligen visas men är bara där just för uppvisning.
Medierepresentation bör därför inte bara kontinuerligt
följas, utan bör också beaktas tillsammans med representationen bland anställda på till exempel redaktioner
och produktionsbolag.
Däremot finns det många baksidor med idén om
strategisk essentialism, som exempelvis att det kan
leda till ett dogmatiskt räknande, vilket i sin tur kan
leda till större bakslag än framgång på lång sikt. Dessutom, på grund av att Sverige inte har folkräkningsinformation om individers självidentifierade etnicitet
och ras, är det idag omöjligt att få en användbar bild
av hur stor representationen av varje grupp borde vara
om den strategiskt skulle spegla befolkningen i stort.
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Så, trots att det riskerar att reproducera rasiala kategorier – vilket strategisk essentialism gör, och det är den
största baksidan – skulle en sådan folkräkning vara
önskvärd om man tror på att den rasiala kroppen har
betydelse som diskrimineringsgrund i det offentliga
rummet.
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Svenskar eller utrikesfödda
i medierna?
– att identifiera födelseland
från namn
Peter M. Dahlgren*

Vem kommer egentligen till tals i nyhetsrapporteringen? Det är en fråga som studerats från en mängd
olika perspektiv med avseende på kön, ålder, etnicitet och invandrarbakgrund, identitet, klass, yrke och
mycket mer. Det normativa antagandet handlar ofta
om att Sveriges befolkning och demografi bör speglas
och representeras i nyhetsrapporteringen av rättvise
skäl. Att undersöka dessa frågor empiriskt är dock
lättare sagt än gjort eftersom det kräver omfattande
studier över stora mängder material och ganska långa
tidsserier för att säga något mer än bara ett litet nedslag vid ett enstaka tillfälle.
Syftet med detta bokkapitel är därför att undersöka representationen av mångfalden i nyhetsrapporteringen, i termer av inrikesfödda respektive utrikes
födda, genom en innovativ metod, nämligen att
* Peter M. Dahlgren är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap, verksam vid JMG, Göteborgs universitet.
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identifiera alla namn som förekommer i massmedierna
och sedan knyta namnen till deras respektive födelseland. På det viset kan man försöka uppskatta hur stor
del av nyhetsrapporteringen som på något vis handlar
om svenskar respektive invandrare (eller mer specifikt
utrikesfödda) samt vilka länder de olika namnbärarna
kommer ifrån.
Hur analysen gjordes

Totalt har över 800 000 artiklar från 19 svenska
nyhetssajter under knappt två år analyserats, från
20 juni 2019 fram till och med 26 april 2021. Vilka
nyhetssajter det handlar om framgår i figur 4. Artiklarna samlades in genom web scraping, det vill säga
att ladda ned nyhetstexten genom ett automatiserat
program. Från nyhetstexterna identifierades sedan
alla personnamn genom så kallad named-entity
recognition via en svensk version av språkmodellen BERT som är utvecklad av Kungliga biblioteket
(Malmsten, Börjeson, & Haffenden, 2020). Med
hjälp av dessa verktyg kan man skapa en lista över alla
personnamn som förekommer i nyheterna och på så
vis skilja namn från övriga ord. Det är ett viktigt steg
för att förhindra att ovanliga tilltalsnamn som Att,
Eller och Ett blir felaktigt överrepresenterade.
Därefter användes en lista från SCB med namn
och statistik över namnbärarnas födelseland. Listan
innehåller över 200 000 namn (tilltalsnamn på kvinnor,
tilltalsnamn på män samt efternamn), dvs alla namn
i Sverige den 31 december 2020 enligt folkbokföringens namnregister med minst fem bärare. Med hjälp
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av dessa två datakällor kan vi sedan jämföra namnen
som förekommer i nyhetsrapporteringen med namnen
som finns i Sveriges befolkning. Tillvägagångssättet
beskrivs i figur 1.
Figur 1. Hur analysen genomfördes.
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(1) Först samlades nyheter in genom web scraping, (2) alla unika namn identifierades i
varje nyhetsartikel och i hur många artiklar de förekom, (3) namnen kopplades sedan
ihop med födelseland som slutligen resulterade i (4) statistiska analyser av födelseländerna
hos bärarna. Alla analyser innehåller både tilltalsnamn (kvinnor och män) samt efternamn.

För enkelhetens skull har det vanligaste födelselandet
använts för respektive namn. Andersson är till exempel
Sveriges vanligaste efternamn och blir synonymt med
Sverige eftersom ungefär 97 procent av alla Andersson är födda i Sverige. Efternamn som Mohamed och
Zhang blir synonymt med deras respektive födelseland
som är Somalia och Kina. Samma procedur gjordes
med tilltalsnamnen.
Vissa namn blottar dock bristerna med denna metod.
Ibrahimović blir synonymt med Bosnien och Hercegovina, där flest bärare är födda. Det blir naturligtvis fel
när fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović, som är född
i Malmö, refereras flitigt av medierna. Denna systematiska skevhet är något man får ta i beaktning när
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man drar slutsatser från resultatet. Man kan å andra
sidan också betrakta utländska namn som en indikator inte bara på födelseland, utan även på andra generationens invandrare (det vill säga, minst en förälder är
född utrikes). Det kan ge en bättre överensstämmelse
mellan det man avser mäta och vad man faktiskt mäter
beroende på vad man är ute efter. Men risken är också
att man låter metoden vara med och diktera vad det är
man avser att mäta och på så vis färgar av sig på resultatet (Shadish, Cook, & Campbell, 2001). I detta fall
kan det vara en acceptabel kompromiss när syftet är
att undersöka relativt mångfacetterade begrepp som
mångfald och invandrare.
Det som kanske är viktigare att ha i åtanke är att
utrikesnyheterna sannolikt kommer ha betydligt fler
utländska namn jämfört med inrikesnyheterna, och
på så vis misstas för Sveriges befolkning. Av tidsskäl
har inte inrikesnyheter skiljts från utrikesnyheter i
denna analys. Det innebär att man får vara försiktig
med att uttala sig om mångfald eller representation av
Sverige utifrån ett medieinnehåll som mycket väl kan
referera även till andra länder. Å andra sidan består
nyhetsmaterialet av en stor del lokalartiklar från både
Sveriges Radio och Sveriges Television, som tillsammans har en mängd lokalredaktioner runtom i landet
som publicerar nyheter, så problemet ska heller inte
överdrivas. Därutöver görs ingen skillnad på fysiska
eller fiktiva personer (såsom karaktärer i spelfilmer),
eller levande eller avlidna personer. Med de viktiga
begränsningarna i åtanke går vi nu över till resultaten.
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Namn från Mellanöstern vanliga

Resultaten visar att namn med svenskfödda bärare är
absolut vanligast. Ungefär 79 procent av alla unika
namn från över 30 000 namn som identifierats i nyhetsartiklarna har inrikesfödda bärare.1 Att svenska namn
förekommer mest i svenska medier förvånar nog
ingen, så resterande resultat kommer främst fokusera
på utrikesfödda.
De näst vanligaste namnen har sitt ursprung i
Syrien, Irak, Kina och Iran (figur 2). Även namn som
företrädesvis har sitt ursprung i Europa hamnar högt
upp, framför allt Finland samt Bosnien och Hercegovina. En av anledningarna, som redan nämnts, är att
Zlatan Ibrahimović nämns upprepade gånger och i
analysen förknippas med Bosnien och Hercegovina.
Över lag är dock namn hemmahörande i Mellanöstern
frekvent omnämnda.

1

Notera att uppgiften 79 % gäller namn (unika namn per artikel) som
kunde kopplas till ett land. Namn utan land (exempelvis utländska
namn som inte alls finns i Sverige) kan därför inte identifieras i denna
analys. Totalt hittades 1 932 597 namn, vilket innebär att många namn
inte kunde kopplas till födelseländer. Delvis på grund av felaktigheter
när modellen identifierade namn (exempelvis identifierades TT som ett
namn emellanåt, inte som den organisation TT Nyhetsbyrån faktiskt
är), men också för att namnen inte finns bland Sveriges befolkning.
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Figur 2. De vanligaste födelseländerna för namn som nämns
i nyhetsartiklarna.
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Sverige (79 %) har tagits bort för att öka läsbarheten. Analysen baseras på n = 32 846
namn.

Centralasien, Oceanien och Centralamerika
osynliga

Ett enklare sätt att presentera relationen mellan länder
och namn är genom en karta, vilket vi ser i figur 3.
Genom att titta på världskartan framgår det att
utrikesföddas namn framför allt är koncentrerade till
Europa, Ryssland, Mellanöstern och Asien. Men även
Sydamerika är någorlunda väl representerat (relativt
sett) medan Afrika får sägas ha en närmast fläckvis
representation där namn ursprungligen från Somalia
med omnejd främst omnämns, liksom delar av Afrikas
västkust. Personnamn som härstammar från Central
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asien, Oceanien och Centralamerika är däremot så
gott som helt frånvarande från nyhetsrapporteringen.
Figur 3. De vanligaste födelseländerna bland namnen i
nyhetsartiklarna.
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(logaritmerad skala)
0.0
1.0
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Ju mörkare färg, desto fler gånger har namn från dessa länder nämnts (n = 32 846
namn). Notera att färgskalan är logaritmisk för att framhäva skillnaderna mellan län
derna och tona ned Sverige. Utan en sådan skala skulle i princip bara Sverige synas.

Födelseland bland olika nyhetssajter

Totalt ingår artiklar från 19 nyhetssajter. Vi kan därför jämföra vilka namn (och därmed födelseland) som
nyhetssajterna skriver om. I figur 4 ser vi generellt sett
en likartad bild bland nyhetssajterna där Syrien är det
vanligaste födelselandet bland namnbärarna. Sett ur
denna synvinkel verkar det därför vara en hög överensstämmelse mellan nyhetsmedierna, åtminstone om vi
endast tittar på de mest omnämnda. Det talar för att
nyhetsvärderingen är likartad bland svenska nyhetssajter, även om det inte behöver betyda att deras innehåll eller vinkel är likartad.
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Staplarna visar antal gånger namn från respektive födelseland har nämnts i nyhetsartiklarna (från totalt n = 32 846 namn). Sverige har tagits bort från figuren
då alla nyhetssajter innehåller mångdubbelt fler namn med inrikesfödda bärare.
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Figur 4. Namnbärarnas födelseland bland de 19 olika nyhetssajterna.

Hur tillförlitliga är resultaten?

Det är svårt att veta om denna metod faktiskt fungerar,
att personer från Syrien verkligen är de mest omskrivna
generellt sett (näst efter inrikes födda svenskar). Vi har
inget facit att jämföra med. Vad vi däremot kan göra
är att jämföra flera källor och metoder med varandra
för att på så vis uppskatta hur väl de stämmer överens
(Cronbach & Meehl, 1955). Ett sätt att göra det är att
titta på statistiken över befolkningens sammansättning vad gäller födelseland.
Figur 5. De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda
i Sverige 2020.
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Staplarna visar antalet invandrare från respektive land. Data från SCB (2021).

I figur 5 ser vi de vanligaste födelseländerna hos utrikes
födda i Sverige under 2020. Flera av länderna vi såg i
tidigare figurer återkommer på ungefär samma plats
och med ungefär samma relativa magnitud. Det indikerar att metoden åtminstone inte är uppåt väggarna
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galen.2 Kom dock ihåg att detta bygger på antagandet
att medierna speglar befolkningen, vilket man mycket
väl kan ifrågasätta.3
Vad säger detta om mångfalden?

Hur ska man tolka dessa resultat om mångfalden
i svenska nyhetsmedier? Är det mycket eller lite, bra
eller dåligt? Dessa frågor är högst normativa, men för
enkelhetens skull kan vi jämföra med tidigare forskning samt befolkningens sammansättning.
Går man tillbaka till 1980-talet och förstasidorna på
sex stora dagstidningar4 under en månads tid kan man
se att 45 procent av huvudpersonerna i huvudartiklarna
kom från lokalsamhället där tidningen gavs ut, 33 procent kom från Sverige, 3 procent kom från Norden och
resterande 18 procent kom från olika delar av övriga
världen (Hvitfelt, 1985, s. 143). Annorlunda uttryckt
bestod förstasidorna av omkring 78 procent personer
från Sverige eller lokalsamhället, vilket får sägas vara
relativt nära de 79 procent svenskfödda namnbärare
som hittades här. Journalistik är med andra ord ofta
närproducerad. Däremot kan de från lokalsamhället
eller från Sverige också vara invandrare, vilket gör att
man får ta jämförelsen med en nypa salt.
2

3

4

Mer formellt kan man säga att den både har face validity och construct
validity.
Man riskerar hamna i ett cirkelargument om man förutsätter det som
ska bevisas, det vill säga man antar att medierna speglar befolkningen
samtidigt som man undersöker graden av spegling av befolkningen. Rent
logiskt tillför inte cirkelargument något, däremot kan probabilistiska
cirkelargument göra det (Rips, 2002).
Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt Sydsvenskan.
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Senare forskning under 2001 om innehållet i Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna på Sveriges Television har visat att omkring 83 procent är
svenskar (Ghersetti, 2009, s. 9). Invandrare i Rapport
och Aktuellt förekom exempelvis mest som enskilda
personer som på något vis berördes av händelserna
som nyheterna handlade om. Samtidigt var brottslighet det vanligaste ämnet där invandrare medverkade,
både som förövare och som brottsoffer (Ghersetti,
2009, s. 10, 19).
Denna analys indikerar således att svenska nyhetsmedier till viss del i alla fall speglar omfattningen på
inrikes- respektive utrikesfödda. Åtminstone om man
tar de 21 procent omnämnda namnen i nyhetsmedierna som referenspunkt och beaktar att 19,7 procent
av Sveriges befolkning är utrikesfödda (SCB, 2021).
Men som vanligt med vetenskapliga analyser finns det
dock alltid några om och men som lurar i bakgrunden, i synnerhet att inrikes- och utrikesnyheter inte
har skiljts åt. Inte heller går invandrade svenskar med
utlandsklingande namn att skilja från utrikesaktörer
som exempelvis ministrar i andra länder med samma
namn. Däremot öppnar den här typen av metoder upp
för analyser av stora mängder material som kan hjälpa
till att hitta mönster som en dödlig människa svårligen
kan hitta på egen hand.
Öppen data

Alla namn och födelseländer finns öppet tillgänglig för
nedladdning via Dahlgren (2021a). Delar av nyhetsmaterialet är öppet tillgänglig via Dahlgren (2021b).
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Att mäta för att kunna
förändra – minoritetsdata
i Storbritannien, Norge,
Danmark och USA
Arash Mokhtari*

Storbritannien. Norge. Danmark. USA. Oavsett vilket
land är tendensen tydlig: Etniska minoriteter osynliggörs i medier. Även om få medieproducenter uttalat
struntar i att åtgärda problemet är det stor skillnad på
ambitionsnivån.
Storbritannien

Frågan om insamlandet av statistik baserad på etnisk
bakgrund är okontroversiell i Storbritannien. Sedan
1991 har medborgarna själva fått definiera sin bakgrund i folkräkningen, som sker var tionde år, i fem
etniska grupper som till exempel vit, asiatisk och
mångetnisk. Varje grupp har underkategorier som till
* Arash Mokhtari är reporter på Tidningen Vision/Chefen i fokus. Tidigare
reporter och programledare på SVT Nyheter samt reporter på Sveriges
Radio. Han drev under många år Quick Response, som granskade hur
medier rapporterade om invandring, integration och främlingsfientlighet.
Medredaktör för Nyheter, makt, integration utgiven 2008 av Sim(o).
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exempel skotsk, indisk och karibisk och sammanlagt
finns ett tjugotal grupper att välja mellan. Den som
inte identifierar sig med någon av grupperna upp
manas av myndigheterna att fritt kategorisera sig själv.
Det är den här statistiken som möjliggör bland
annat studier i hur väl landets medier skildrar mångfalden bland befolkningen.
Men att mäta representation i medier i Storbritannien
går inte enbart ut på att studera vilka som intervjuas i
radio, tv och tidningar. Även reportrar, programledare
och andra som jobbar med att producera medieinnehåll
inkluderas.
När det gäller den etniska aspekten av representation använder både myndigheter och medier paraplytermen BAME, som står för Black, Asian, and Minority Ethnic. Gruppen beräknas utgöra 14 procent av
landets befolkning. Enligt myndigheterna är asiater,
med 7,5 procent den största gruppen, därefter kommer
svarta, med 3,3 procent. Övriga andelar utgör antingen
andra etniska grupper eller en blandning av flera.
När det gäller befolkningssammansättningen i
London, där de största medierna har sitt säte, är siffrorna för invånare med etnisk minoritetsbakgrund
ännu högre. Den senast publicerade folkräkningen
från 2011 visade att 60 procent av Londonborna kategoriserade sig själva som vita, medan 19 procent var
asiater och 13 procent svarta.
Dessa tydliga siffror underlättar för organisationer,
publicister och aktivister att undersöka om medierna
lever upp till sin samhällsreflekterande roll. I landet
finns också flera olika intresseorganisationer som
granskar hur medierna sköter sig.
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Till exempel har alla av Storbritanniens stora tv-
kanaler och produktionsbolag självmant anslutit
sig till mätverktyget Diamond, som drivs av Creative Diversity Network sedan 2016. Anställda vid
de anslutna bolagen fyller frivilligt i ett formulär på
nätet där de uppger information om kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsvariation.
Den integritetskänsliga informationen krypteras och
används för att få överblick över vilka som syns framför kameran och vilka som producerar programmen.
Enligt Diamonds senaste rapport som sträcker sig
till juli 2020 minskade andelen ur gruppen BAME som
producerade innehåll, från 12,3 procent året innan, till
11,8 procent 2020. Dessutom har synligheten av Syd
asiater minskat de senaste fyra åren.
En annan organisation som regelbundet mäter
mångfald är Women in Journalism. I juli 2020 gjorde
de en genomlysning av alla förstasidor i landet stora
tidningar, tittade på nyhetssändningar och lyssnade på
runt 100 timmar radio. Deras slutsatser efter veckan
var bland annat:
• Inga svarta reportrar syntes på förstasidorna.
• Endast 4 av 11 tidningar lyfte fram en icke-vit
reporter.
• 1 svart kvinna citerades av 111 möjliga på sidorna.
• Av totalt 723 radioreportrar var 4 svarta kvinnor.
• Icke-vita experter uttalades sig främst i frågor som
rör härkomst.
Delar av studiens slutsatser bekräftas i andra undersökningar. Enligt data från projektet The Worlds of
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Journalism hade Storbritannien sex procent icke-vita
yrkesaktiva journalister 2019. Och när the Reuters
Institute for the Study of Journalism i februari 2020
gjorde nedslag bland 20 av de största nyhetsmedierna i
landet fann de inga icke-vita personer med en titel som
motsvarar en chefredaktör.
British Broadcasting Corporation
Vi är världens ledande public service-kanal och vi vill vara
Storbritanniens mest inkluderande medieorganisation.
Ur: BBC:s Mångfald och inkluderingsplan 2020–2023

British Broadcasting Corporation, BBC, är medvetna
om vilken roll de spelar i den globala medievärlden och
att andra länders public service-bolag ofta sneglar på
dem för att inspireras i sitt utvecklingsarbete. Trots att
företaget under decennier talat om vikten av mångfald och att reflektera den brittiska befolkningen, satte
ändå fallet George Floyd i USA 2020 ytterligare press
på att bolaget skulle nå sina mål.
På bolagets hemsida presenterar BBC strategier,
rapporter och mål för representation. Bolagets nuvarande strategi sträcker sig från 2021 till 2023 och
fokus ligger mycket på att BBC ska ”skapa en inkluderande arbetsstyrka genom att återspegla och representera mångfalden i Storbritannien.”
Målen är att bland annat att öka poolen av seniora
arbetsledare, genomföra ledarskapsprogram inriktat mot mångfald och instifta juniora tjänster för
människor som är i början av sina karriärer.
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När det gäller bolagets anställda är målet att hälften ska vara kvinnor, 20 procent ha en etnisk minoritetsbakgrund och 12 procent av tjänsterna innehas
av människor med någon form av funktionsnedsättning. Dessutom ska 20 procent av de som producerar
tv-innehåll för BBC antingen tillhöra BAME-gruppen,
leva med någon funktionsnedsättning eller komma
från en låginkomstbakgrund ”för att säkerställa att vi
har en bredd av historieberättare som skapar innehåll
som bättre reflekterar alla målgrupper”.
I sin tv-budget satsar BBC 100 miljoner pund för att
öka mångfalden bland tv-producenter, och har satt
målet att 20 procent av människorna bakom kamerorna måste komma från underrepresenterade grupper
i antingen BAME-gruppen eller från socioekonomiskt
missgynnade grupper.
Men trots investeringarna och tal om vikten av
mångfald når BBC ändå inte sina mål. Kritik kommer
till och med från staten som trycker på för att bolaget
ska representera den etniska sammansättningen i samhället bättre.
Tillsynsmyndigheten Ofcom, The Office of Communications, slog fast i sin rapport för 2017–2018 att
människor med BAME-bakgrund var mindre nöjda
med BBC än övriga befolkningen på alla punkter förutom bolagets nyhetsförmedling. Myndigheten har
också kritiserat bolaget för att inte vara tillräckligt
transparent med sina siffror.
Enligt Ofcom har BBC:s rekryteringssiffror för
människor med BAME-bakgrund fastnat vid 13 procent, medan konkurrenter som Channel 4, Sky och

96 | Arash Mokhtari

Viacom alla ökat sina rekryteringar ur den miss
gynnade gruppen.
Simon Albury, på organisationen Campaign for
Broadcasting Equality, som arbetar för att uppmärksamma bristen på etnisk jämlikhet, menar att BBC lovar
stort, men levererar lite. Han har räknat ut att i den takt
som utvecklingen går för BBC kommer det ta 40 år för
BBC Studios, där en stor mängd tv-produktioner görs,
att nå målet med 14 procent medarbetare inom gruppen
BAME.
Norge

Invandringen till Norge sträcker sig 50 år tillbaka i
tiden när hundratals människor från Pakistan, Indien,
Turkiet och Marocko välkomnades till det etniskt
homogena landet för att jobba.
Landets lagstiftning förbjuder registrering av etnicitet, religion och andra integritetskänsliga uppgifter,
men ursprungsland ingår inte i den kategorin. Därför
finns uppgifter från Statistisk sentralbyrå som visar
att 18,5 procent av landets befolkning har invandrar
bakgrund, vilket innebär att de själva eller båda deras
föräldrar invandrat till Norge.
Flera studier har gjorts för att se hur väl landets
medier reflekterar befolkningssammansättningen.
Reuters Institute for the Study of Journalism vid
Oxfords universitet analyserade i en undersökning
3 956 artiklar publicerade under 2018. Underlaget kom
från Verdens Gang, VG, och Aftenposten, två av landets största och mest tillförlitliga medier, som redan
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för 50 år sen började skildra landets etniska minori
teter – om än småskaligt.
Studien visade att 12,3 procent i norska medier citerade eller nämnde någon med minoritetsbakgrund.
Men studien påpekade samtidigt att den relativt höga
andelen berodde på bevakningen på utrikessidorna.
När det gällde den största gruppen, människor med
rötter i Asien inklusive Turkiet och Afrika, som då
utgjorde åtta procent av den norska befolkningen synliggjordes fyra procent.
Studien fokuserade specifikt på kvinnor, som utgjorde
mindre än en procent i artiklarna, och kunde se att trots
att kvinnor med minoritetsbakgrund var väldigt underbevakade fanns ändå offentliga individer i gruppen som
var väldigt överexponerade. Samtidigt som ”vanliga”
kvinnor saknades så skildrades debattörer med tydliga
åsikter eller framgångsrika idrottskvinnor desto mer.
Nyhetsartiklarna normaliserade inte icke-vita
kvinnor eller gjorde dem delaktiga i vardagen, enligt
studiens författare Shazia Majid som drog slutsatsen
att om en kvinna med minoritetsbakgrund vill synas
i medier ska hon antingen skriva ett debattinlägg eller
utöva elitidrott.
En annan studie som drar liknande slutsatser om
norska mediers problem med att skildra landets etniska
mångfald gjordes 2019 av medieanalysföretaget Retriever. Denna gång låg fokus på att försöka se vilka som
syntes på de norska mediernas kultursidor. Analysen
visade att personer med minoritetsbakgrund bara
utgjorde två procent av källorna, samtidigt som gruppen då utgjorde 16 procent av befolkningen. Siffrorna
visade att det även inom gruppen fanns en skev köns98 | Arash Mokhtari

fördelning: Av alla som syntes och citerades på sidorna
var 66 procent män medan 34 procent var kvinnor.
I diskussionen som följde rapporten uttryckte publicister på flera medier en förståelse för att sifforna var
oroande. Bristen på etnisk mångfald var ett problem,
tillstod de, men det fanns större problem än så, nämligen bristen på jämställdhet. I somliga fall förklarade
publicister att mångfald var underordnat det större
problemet med skev könsfördelning. I de fall det inte
fanns en uttalad rangordningslista på underrepresenterade grupper så poängterade publicister att köns
balans var åtminstone lättare att räkna och därför
också låg närmare till hands att fokusera på i det dagliga arbetet.
Trots att de norska studierna till skillnad från de
brittiska och amerikanska inte har fokuserat på den
etniska bakgrunden för reportrar som har rapporterat
om nyheterna, har det ändå förts en debatt om det ena
kan hänga ihop med det andra.
Norsk rikskringkasting

I uppdragsbeskrivningen från den norska staten står
det att public service-bolaget Norsk rikskringkasting,
NRK, ska finnas lokalt i hela landet. Bolaget ska stärka
det norska och samiska språket, identitet och kultur
och skapa innehåll för minoriteter. Dessutom ska NRK
skaffa kunskap om landets mångfald, reflektera den
och skapa arenor för debatt och information om Norge
som ett mångkulturellt samhälle.
NRK gick redan 2015 ut och meddelade att bolaget
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anställd ha mångkulturell kompetens. Det innebär att
den rekryterade skulle ha tillgång till perspektiv, språk
och nätverk som bolaget saknar.
År 2019 hade mindre än fem procent av NRK:s 3 400
fast anställda utländskt påbrå, samtidigt som den
etniska sammansättningen i samhället var fyra gånger
större.
När NRK-medarbetaren David Vojisav Krekling
2020 tittade på hur många medlemmar inom Norska
redaktörsförbundet, som samlar landets publicistiska
beslutsfattare, hade invandrarbakgrund kunde han
se av de omkring 750 medlemmarna hade mindre än
en procent utländskt påbrå.
I en artikel i norska journalistförbundets tidning
Journalisten medger både Journalistförbundet och
Redaktörsförbundet att mångfald är en viktig faktor
för god journalistik. Trots att Journalistförbundet
beslutat att inriktning på verksamheten mellan 2019–
2021 ska ha fokus på mångfald och jämställdhet, saknas konkreta aktiviteter kopplade till de fem punkter
som förbundet ska jobba för. Målen är bland annat att:
• Vid anställning av journalister måste medier sträva
efter bredd och mångfald.
• Redaktionerna bör stärkas med fler journalister med
minoritetsbakgrund. Förbundet kommer att arbeta
för att fler journalister med minoritetsbakgrund ska
arbeta inom journalistik.
• Förbundet kommer att verka för medlemmarnas
möjlighet att utveckla journalistisk och språklig
kvalitet och yttrandefrihet, mångfald och integritet.
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Att använda kvoter är inte något som Journalist
förbundet tror på. Även om Redaktörsförbundet
påpekar de sitter i knäna på Journalistförbundet,
eftersom redaktörer rekryteras bland journalisterna,
vill förbundet inte heller lägga sig i hur rekryterare
gör sitt jobb.
Danmark

Hur många och varifrån Danmark tar emot invandrare har varit av stort intresse i den danska politiska
debatten de senaste decennierna, något som också har
reflekterats i medier. Precis som i andra delar av världen fick debatten om mediers ansvar i att synliggöra
etniska minoriteter ett starkt uppsving i samband med
Black Lives Matter-demonstrationerna i USA 2020.
Nydanskerne i nyhedsmedierne var den första
omfattande studien som undersökte hur landets medier
bevakade sina etniska minoriteter. Forskningen som
gjordes vid Roskilde universitet och publicerades 2012
analyserade tio nyhetsmedier, bland andra Politiken,
Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, och BT under de första 14 veckorna 2011. De 1 162 nyhetsartiklarna som
ingick i studien visade att människor med invandrarbakgrund var underrepresenterade i medierna. Endast
fem procent av de som förekom i underlaget hade
minoritetsbakgrund, samtidigt som gruppen utgjorde
10 procent av befolkningen. Morgontidningar hade
flest källor med icke-dansk bakgrund, medan lokaltidningarna hade minst. Samtidigt påpekade studien
att det bland målgruppen för lokaltidningarna fanns
klart färre med minoritetsbakgrund, vilket gjorde att
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lokaltidningarna lyckades bättre med att reflektera sitt
samhälle.
Medan människor med danskt påbrå förekom i
alla typer av nyheter, överrepresenterades människor
med minoritetsbakgrund i kriminaljournalistiken,
där en tredjedel av alla som synliggjorts fanns. Även
i utrikesnyheterna syntes etniska minoriteter i hög
utsträckning, där de utgjorde hälften av källorna. Den
grupp som medierna var sämst på att inkludera var
kvinnor med minoritetsbakgrund.
För att se hur journalistiken om landets etniska
minoriteter hade utvecklats sedan 2011 gjorde Roskilde
universitet en uppdaterad studie 2017. Inhämtningsmetoden var lik den första studien: Nio danska medier
bevakades under de första 14 veckorna 2016 och 1 190
nyheter inkluderades i studien.
Titeln på rapporten, Dem vi taler om, skvallrade om
slutsatserna. Forskningsanalysen visade att andelen
med minoritetsbakgrund i medier hade minskat sedan
den första studien kom ut, trots att människor med den
bakgrunden nu hade blivit fler. Medier synliggjorde
enbart 4 procent ur den andelen av befolkningen, som
nu hade stigit till över 12 procent. Gapet mellan verkligheten och mediernas återspegling hade alltså ökat.
Studien från 2017 visade också att när de etniska
minoriteterna syntes i nyheter fanns en betoning på
det icke-danska, om religionen islam och om kriminalitet och att samtliga nyhetsområden problematiserade
invandring. När människor med minoritetsbakgrund
väl skildrades som experter var det i utrikesmaterialet.
Studiens övergripande slutsats blev att de danska
medierna talar om människor som de sällan talar med
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och punkterade föreställningen att etniska minoriteter
kommer att synas mer i medier ju fler dessa blir.
Medier, som en kraft för samhällets sammanhållning, kan också omvänt bli en ”uteslutande kraft”,
slog studien fast och påpekade att detta kunde medföra negativa konsekvenser för såväl samhället som de
marginaliserade medborgarna själva.
För att motverka att medier just blir en uteslutande
kraft tipsar danska journalistförbundet på sin hemsida om olika övningar för att medvetandegöra journalister om sina snäva referensramar. Bland annat kan
redaktioner anordna ”mångfaldsbingo” för att skapa
diskussioner. Förslag som förbundet ger på innehåll i
bingorutorna är:
• Jag har intervjuat en flykting i mitt arbete.
• Jag är nära vän med människor med en annan religiös bakgrund än kristendomen.
• Jag har använt en källa med annan etnisk bakgrund
än dansk för en artikel där källans etnicitet inte
spelade någon roll.
Samtidigt som det finns en förståelse för vikten av en
etnisk blandad redaktion och hur det eventuellt kan
påverka journalistiken, är det få arbetsgivare som på
policynivå försöker påverka rekryteringar.
Enligt en artikel från 2020 i danska journalistförbundets tidning Journalisten har public service-kanalen
Danmarks Radio inga planer på att följa andra länders
rekryteringspolicys för att öka mängden journalister
med etnisk minoritetsbakgrund. Samma inställning
återfinns på tidningen Politiken. Bland rekryterare
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återkommer synpunkten att journalister oavsett bakgrund ska kunna bevaka alla sorters ämnen, och att
det viktigaste är att säkerställa att alla har lika stora
möjligheter att söka sig till redaktionerna.
USA

Att föra statistik över befolkningens bakgrund är lika
oproblematiskt i USA som i Storbritannien. Begreppet ras är okontroversiellt och vid folkräkningar får
varje person själv definiera sig i en eller flera kategorier
som till exempel vit, svart, afroamerikan, amerikansk
ursprungsbefolkning, asiat och så vidare.
Eftersom kvotering och positiv särbehandling på
utbildningar och arbetsplatser är sätt för landet att
hantera sin rasistiska historia och jämna ut de stora
skillnaderna mellan befolkningsgrupper, anses självkategorisering vara ett sätt att stärka sin minoritet och
kräva att mer av samhällets resurser riktas till den.
USA:s senaste folkräkning från 2020 visar att vita,
där även människor från Mellanöstern och Nord
afrika ingår, är USA:s största rasgrupp och utgör 57,3
procent av befolkningen. De som definierar sig som
latinamerikaner utgör 19,5 procent medan svarta
utgör 11,9 procent. I jämförelse med folkräkningen
från 2010 går det att dra slutsatsen att USA:s befolkning blir allt mindre vit, och att allt fler uppfattar sig
ingå i flera raser.
På samma sätt som befolkningen i stort inte har problem med att självdefiniera sig, finns också föreningar
för journalister inom de olika rasgrupperna, till exempel National Association of Black Journalists, NABJ,
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Asian American Journalists Association, AAJA, och
Native American Journalists Association, NAJA.
Amerikanska studier av mångfald i medier fokuserar
till stor del på hur redaktioners etniska sammansättning
ser ut. Här skiljer sig USA markant från Norge och Danmark, som snarare tittar på källorna till journalister,
medan Storbritannien mäter en sammanslagen bild av
både redaktionssammansättningen och intervjupersonernas etniska bakgrund.
I en studie från Hofstras universitet 2019 som undersökte mångfalden på redaktionerna på a merikanska
tv-kanaler utgjorde icke-vita 25,9 procent av de an
ställda. Majoriteten av dessa var afroamerikaner, följt
av latinamerikaner.
På radiosidan visade en studie från Syracuse universitet 2020 att andelen icke-vita reportrar, eller ”people of
color” som gruppen kallas när underkategorierna slås
samman, utgjorde 15,4 procent av arbetsstyrkan. Samtidigt bestod 40 procent av den amerikanska befolkningen av dessa minoriteter.
Enligt Reuters Institute utgör icke-vita i arbets
ledande positioner på stora tidningar och nyhetssajter
elva procent av arbetsstyrkan.
När Pew Research Institute 2018 tittade på hela
journalistkåren visade resultatet att 75 procent av landets journalister definierade sig som vita. Målet som
American Society of News Editors satte 1978, nämligen att till år 2000 skulle den etniska sammansättningen i samhället reflekteras på redaktionerna, har
fortfarande inte nåtts.
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New York Times

Fallet George Floyd och hans död 2020 till följd av
polisbrutalitet skapade vrede och demonstrationer
runt om i världen. Händelsen är den enskild viktigaste
sedan 1960-talet för medborgarrättsrörelsen, menar
amerikanska forskare, och har fått flera amerikanska
medier att blicka inåt och analysera sin del i landets
strukturella rasism.
Trots att New York Times, en av USA:s största tidningar, sedan flera år utbildar sin personal i ”omedveten
partiskhet”, jobbar aktivt med rekrytering och publicerar årliga mångfaldsrapporter sedan 2017, fick Black
Lives Matter-rörelsen företaget att satsa ännu mer på
mångfald.
I samband med demonstrationerna intervjuade
tidningen 400 anställda under åtta månader för att ta
reda på hur dessa upplevde sin arbetsplats. De skarpa
slutsatserna samlades i en rapport från februari 2021
som tidningen valde att skriva om på nyhetsplats.
Vår nuvarande kultur och system möjliggör inte för vår
arbetsstyrka att trivas och göra sitt bästa. […] Det gäller
främst icke-vita, som i många fall har beskrivit oroande och
ibland smärtsamma dagliga erfarenheter på arbetsplatsen.
Ur: New York Times-rapporten.

Några av slutsatserna löd:
• Asiatiska medarbetare kände sig osynliggjorda och
blev ofta ihopblandade med andra med samma bakgrund, eller till och med andra icke-vita.
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• Svarta medarbetare, främst svarta kvinnor, gav
arbetsplatsens ambitioner för rättvisa och jämlik
behandling lägst betyg i arbetsplatsens årliga medarbetarundersökningar.
• Rapporten slog också fast att det fanns få svarta och
latinamerikanska medarbetare bland arbetsledare
och att de svarta i ledarskapspositioner slutade i
högre omfattning än sina vita kollegor.
För att få bukt med problemet presenterade rapporten en åtgärdsplan. New York Times skulle tydliggöra beteenden som förväntades av medarbetare, nya
utbildningar för arbetsledare skulle hållas och en ny
enhet för mångfald, jämlikhet och inkludering ska
instiftas. Dessutom ska tidningen öka andelen svarta
och latinamerikanska medarbetare i ledande roller
så att den nuvarande andelen på 9 procent ökar till
13,5 procent vid slutet av 2025.
Mångfald står inte i kontrast mot vår strävan efter oberoende. […] Att göra upplevelsen av Times bättre för våra
icke-vita kollegor kommer att göra Times bättre för alla.
Ur: New York Times-rapporten.
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Översikt av svensk
medieforskning om
invandring och etnisk
mångfald
Heike Graf*

Inom den svenska medie- och kommunikations
vetenskapen är forskningen kring migration och etnisk
mångfald ett relativt nedprioriterat ämne. Det kan te
sig märkligt i en tid kännetecknad av stora migrationsrörelser som förändrat samhället till att bli allt mer
etniskt och kulturellt heterogent. Dessa samhällsförändringar har konsekvenser för det offentliga samtalet. Ett tecken på att det är ett konfliktområde är till
exempel SR-anställdas upprop från 2020 om upplevelser av rasism på public service-företaget. Det visar att
forskning kring mediernas roll i det globala och mångkulturella samhället behövs mer än någonsin.
Den svenska forskningen inom ämnet har i för sig
en lång tradition. Den inleddes redan under 1970-talet
med undersökningar av invandrarnas mediekonsumtion. Dock utgörs den största delen fram till idag av
* Heike Graf är medieforskare och professor vid Institutionen för kultur
och lärande på Södertörns högskola.
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kvantitativa innehållsanalyser av mediers rapportering kring invandring. Huvuddelen av den tidiga forskningen är uppdragsforskning, men med tiden kom viss
egen forskning igång inom lärosätena. På sistone har
den dock till stor del avstannat. Det har skrivits några
avhandlingar och gjorts betydande forskningsinsatser,
men det saknas kontinuitet.
I mitt bidrag ger jag en översikt av vad som forskats
om i Sverige och försöker avslutningsvist ge några svar
på varför det finns ett relativt lågt intresse för ämnet.
För systematikens skull följer jag en kronologisk
ordning utifrån den klassiska indelningen av medieforskning i mediernas representation, produktion och
användning inklusive reception.1
Medierapporteringen om invandring

När det handlar om innehållsanalyser, det vill säga
mediernas bevakning av invandring, har framför allt
den tvärvetenskapliga diskursanalysen starkt influerat
forskningen. Med avstamp i till exempel postkoloniala
teorier som utgår ifrån att kolonialismens tankesätt
präglar samhället än idag, har konstaterats rent generellt att journalistiken hjälper till att upprätthålla och
förstärka diskrimineringen och splittringen i samhället. Uppmärksamheten läggs här speciellt på ”andrafiering”. På senare tid har sociala medier inkluderats
i forskningen och därmed har de traditionella medi1

I samband med avsnitten om representation och produktion återanvänder jag delar av mitt kapitel i Handbok i journalistikforskning (Graf
2019).
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ernas roll relativiserats. Nedan följer några slutsatser
från studier som har bedrivits inom vårt ämne.
Kvantitativa innehållsanalyser av nyhets
mediernas
rapportering började under 1980-talet med en rapport från Diskrimineringsutredningen redigerad av
Love Hedman (1985) och med ett bidrag av Ylva Brune
(1985). Rapporten visade att medierapporteringen om
invandring visserligen hade ökat sedan 1960-talet men
inte var något viktigt mediebevakningsområde. I början
av 1980-talet bedömdes bilden av invandrarna i medierna som relativt neutral, dock noterades att de negativa
inslagen hade ökat med åren (Hedman, 1985). Några år
senare visade Britt Hultén med flera (1988), Kent Asp
(1998) och Gunilla Hultén (2006) att mediebilden hade
en tydlig bias. Invandrare förknippas enligt deras studier
ofta med problem och brott eller framställs som offer.
Journalistikens sätt att förenkla komplexa förhållanden
resulterade i ett ”vi och dem”-perspektiv, till exempel
ställdes arbetande myndighetspersoner mot arbetslösa
flyktingar (Hultén, 1993).
I den första svenska avhandlingen i ämnet undersökte Birgitta Löwander (1997) föreställningar om
invandrare, om rasism och antirasism i svensk nyhetsrapportering. Med utgångspunkt i diskursteori konstaterade hon att nyhetsjournalistiken reproducerar
rasism samt bidrar till att legitimera invandrarnas
underordnade ställning i samhället. Efterföljande
studier av till exempel Per-Markku Ristilammi, Lars
Nord & Gunnar Nygren och Ylva Brune har med
jämna mellanrum bekräftat i grunden samma narrativ: Invandraren blir ofta ”problemet” och nämns
i samband med kriminalitet, omoderna traditioner,
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bidragsberoende etcetera (Ristilammi, 1998; Nord &
Nygren, 2002; Brune, 2004). Personer med invandrar
bakgrund kommer sällan till tals (Asp, 2002). De exotiseras eller deras ”otidsenlighet” ställs mot svensk
modernitet i till exempel utrikesjournalistiken som
Anna Roosvall bland annat noterar i sin avhandling
(Roosvall, 2005). Invandrare beskriv med stereotypa
adjektiv i till exempel SVT:s nyhetsprogram som
Marina Ghersetti (2009) har undersökt. Sverige är i
en studie av Ylva Brune ”drömlandet” där invandrare
ska assimileras (Brune, 2004). De icke västerländska
kvinnorna beskrivs sällan som individer utan som en
homogen grupp. De framställs i regel som förtryckta
och befinner sig utanför det svenska samhället. Dock
finns det ett undantag: den mördade Fadime Sahindals
framställs som en självständig kvinna som har tagit
ett steg mot det svenska samhället, enligt en studie av
Lena Grip (2002).
Efter en längre paus kom i mitten av 2010-talet,
förmodligen på grund av den rekordstora flykting
invandringen 2015, en rad nya innehållsanalyser som
numera också inkluderar sociala medier och komparativa studier. Intressant är att i internationella och
komparativa studier anses den svenska mediebilden
av flyktinginvandring vara mer positiv än i andra europeiska länder. Flyktingar framställs i svenska medier
sällan som ett hot mot välfärdssamhället, snarare som
tillskott, och medierna ger uttryck för en mer liberal
och human asylpolitik (Berry med flera, 2015, s. 9).
Detta var ett resultat som bekräftades av Jan Fredrik
Hovden med flera (2018) i en omfattande kvantitativ
skandinavisk studie om pressbevakningen av den så
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kallade flyktingkrisen. Kristina Riegert och Jan Fredrik Hovden betonar att särskilt kulturjournalisterna i
skandinavisk press är mindre benägna än nyhetsjournalisterna att stereotypisera invandraren utan ger en
mer positiv bild och låter invandraren kommer till tals
(Riegert & Hovden, 2019).
Svenska studier av nyhetsjournalistiken – utan
internationella jämförelser – kommer dock fram till
andra slutsatser. Niklas Bolin med flera (2016) konstaterar att mellan 2010–2015 var det bara få ledar
sidor i nationell dagspress som förmedlade en positiv
bild av invandring och integration, och att den negativa gestaltningen ökade under 2015 (s. 203 ff.). En ny
publicerad studie av Mattias Ekman och Michał Krzyzanowski (2021) som också fokuserar på ledarsidor (i
två dagstidningar) och inkluderar tidsperioden från
2015 till 2019 bekräftar denna undersökning. Författarna hävdar att gamla argument som exempelvis att
stor invandring är ett hot mot svenska grundvärden och
att multikulturalism försvagar ekonomin reproduceras vilket bidrar till växande rasism i samhället (s. 83).
En annan mer omfattande kvantitativ innehållsanalys
av Jesper Strömbäck med flera (2017) av hur svensk
nyhetsjournalistik i rikstäckande press rapporterade
om invandring (och inte enbart om flyktingar) mellan januari 2010 och juni 2015 styrker tidigare svensk
forskning att negativ rapportering kring invandring
är mer förekommande än positiv rapportering. Till
de vanligaste gestaltningarna hör att invandring ”försvagar den sociala sammanhållningen”, ”bidrar till
kriminalitet” och ”försvagar Sverige ekonomiskt”
(Strömbäck med flera, 2017, s. 56).
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Sentida forskning som inkluderar sociala medier
ser nyhetsmediernas rapportering och inflytande i ett
annat ljus. Victoria Yantseva (2020) jämför utvalda
dagstidningar med sociala medier och kommer fram
till att tonläget på både Twitter och Flashback är
mer negativt än i de traditionella medierna. De traditionella medierna behandlar ämnet mer från politikens sida medan Twitter och Flashback fokuserar på
invandringens sociala effekter. I rapporteringen om
invandringens sociala effekter hittar forskaren också
de mest negativa yttrandena om invandring. Negativa
attityder mot invandringen är inte något nytt i Sverige,
men exempelvis Facebook gör det möjligt för dessa
tidigare spridda invandringsfientliga grupper att samlas på nätet och göra sin röst hörd. Därmed ökar faran
att hat och konspirationsteorier normaliseras och blir
mainstream enligt Samuel Merrill och Mathilda Åkerlund (2018, 348). Detta visar också Mattias Ekmans
undersökning av hur invandringsfientliga aktörer
sprider sina budskap i sociala medier (Ekman, 2018,
2019). Bland de mest delade inslagen är påståenden att
politiker och traditionella medier ljuger om vad som
verkligen händer i landet och att det vanliga folket
måste betala priset för ökad invandring. Öppet rasistiska uttalanden som hävdar att invandrarna inte ska
ha plats i samhället hör här till vardagen vilket gradvis
bidrar till att tidigare oacceptabla attityder och yttringar normaliseras (Ekman, 2019). Det är ett argument som återkommer i den ovan nämnda studien av
Ekman och Krzyzanowski (2021).
En aktuell studie som söker svar på vilken inverkan
medierapporteringen har på människors attityder till
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invandring är en kvantitativ långtidsundersökning
utförd av Nora Theorin och Jesper Strömbäck (2020).
Utifrån människors medieanvändning drar författarna bland annat slutsatsen att det inte längre är de
traditionella medier som har den största påverkan i
frågan utan snarare de invandringsfientliga och högerextrema medieplattformer som bidrar till en ökande
polarisering i samhället.
Produktionsstudier

Produktionsstudier inom mångfaldsområdet i Sverige
fokuserar framför allt på forskning om de traditionella
nationella medierna, med användning av postkoloniala
teorier eller organisationsteorier.
Den första medieforskningen i Sverige sysslade dock
med minoriteternas och invandrarnas medier. Lise
Blomqvist, som då var informationschef vid Invandrar
verket, besökte invandrartidningarnas redaktioner,
intervjuade journalister och företrädare för invandrargrupper och pekade redan då på brister i rekryteringen
av ”minoritetsjournalister” samt i vidareutbildningen
av befintliga journalister (Blomqvist, 1982, 86f.). Hon
kritiserade även forskningens ignorerande av minoriteternas medieprodukter. Förutom en kartläggning och
analys av situationen för minoritetsmedier initierad av
Presstödsnämnden (Minoriteternas medier, 2002) och
en uppföljning (Camauër, 2005) samt en ny publicerad
studie av ryskspråkiga medier (Voronova m fl, 2020) är
ämnet helt frånvarande i forskningen.
Leonor Camauërs kartläggningen (2005) har visat
bl a att en stor del av den etniska medieproduktionen
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inom press, radio och tv utförs som ideellt arbete och
att statligt stöd bara gavs till tryckta medier vilket försvårar denna möjlighet för invandrare. Dock har det
under tiden med internetmediernas frammarsch blivit enklare att producera och sprida eget medieutbud,
men detta har (än så länge) inte fått forskarnas uppmärksamhet.
Forskningen har fokuserat på de traditionella majoritetsmedierna. I slutet av 1990-talet påpekade svenska
medieforskare avsaknaden av relevant forskning som
kopplar medierapporteringen om mångkultur till
institutionella villkor och processer (Rapport från
FSMK, 1998). Anledningen var tanken att en snäv
medierapportering sannolikt också har något med
en snäv rekrytering att göra. På uppdrag av Integrationspolitiska maktutredningen undersökte Monika
Djerf-Pierre och Anna Levin (2005) maktfördelningen
mellan invandrare och infödda i svenska nyhetsmedier
och visade att journalister med utomnordisk bakgrund är underrepresenterade på alla nivåer och avdelningar (Djerf-Pierre & Levin, 2005, s. 173). Även den
statliga utredningen om strukturell diskriminering tog
upp den kunskapsbrist som råder inom området (SOU
2005:56, s. 161). Under rubriken ”massmedier” står
att läsa att stereotypa bilder av invandrare i medierna
påverkas av de anställdas etniska bakgrund som består
av en ”överrepresentation av majoritetsbefolkningen”
(SOU 2005:56, s.136). I en delrapport till utredningen
presenterar Camauër en intervjuundersökning med
mediearbetare med utomeuropeisk bakgrund verksamma i majoritetsmedier med syfte att ”frilägga
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tetsmedierna” (Camauër, 2006, s. 48). Till diskriminering räknades mekanismer vid rekrytering, diverse
anställningsformer, diskriminerande behandling av
chefer och kollegor, ”ghettoisering” av vissa redaktioner samt ”förnekandets mekanismer” (Camauër,
2006, s. 75). Det betyder att redaktioner med en högre
andel journalister med utländsk bakgrund, som exempelvis producerar mångfalds- och integrationsrelaterade program, har låg status inom medieföretaget.
De tenderar att ha lägre produktionsresurser och löner
och därmed sämre utvecklingsmöjligheter (Camauër,
2006, s. 61, 63). Rapporten betonar utifrån postkoloniala teorier att journalistyrket länge har varit ett ”vitt”
och mansdominerat yrke. Kvinnor har emellertid kommit in i yrket under senare tid, men den etniska sned
rekryteringen kvarstår (SOU 2006:21).
Efterföljande forskning har koncentrerat sig på
mångfaldsfrågor som berör förhållanden internt inom
medieföretagen, det vill säga frågor kring organisationskultur, ledarskap, rekrytering, teamarbete och
karriärchanser för journalister med invandrarbakgrund för att komma åt frågan om vad som bidrar till
att underrepresentationen kvarstår (Graf red 2011a).
Strukturer (Hultén 2009, 2011, Camauër 2011a,
2011b.) eller förväntningsstrukturer (Graf 2011b, 2017)
ses som hinder för framgångsrikt mångfaldsarbete.
I tidigare forskning finner jag (Graf 2011b, 2017) att
hindret för mångfald ligger i hur journalistens kompetens bedöms i organisationen, det vill säga om en
invandrarbakgrund ses som plus eller minus. Om det
per se förväntas att en journalist med migrationsbakgrund är mindre kompetent då misslyckas mångfalds116 | Heike Graf

arbetet (Graf, 2017). Många medieföretag bedriver
numera en aktiv mångfaldspolitik som undersöktes i
komparativa studier. Gunilla Hultén (2014) analyserar
mångfaldspolicyn hos public service-medier och drar
slutsatsen att det finns ett glapp mellan principer och
praktiker (Hultén, 2014, s. 162). I en jämförande studie
av svensk och finsk mångfaldspolicy inom public service
konstaterar Karina Horsti och Gunilla Hultén (2011)
att det pågår ett skifte från multikulturella till diversity
management-policys, dvs en form av professionalisering av mångfaldsarbete, vilket författarna bedömer
som en risk eftersom marknadslogiken riskerar att ta
över (Horsti & Hultén, 2011; se även Horsti m.fl., 2014).
Däremot påpekar Jan Inge Jönhill (2011, 2012a, 2012b)
att diversity management som ledningsstrategi är ett
exempel på hur kulturell mångfald i ett företag kan ses
som en resurs och därmed som en vinnande strategi för
att till exempel attrahera nya publiker.
Mediereception- användning

Forskning med fokus på invandrarnas mediereception
och medieanvändning bygger på teorier om mediepraktiker, identitet, transnationalism och diaspora.
Redan under 1970-talet inleddes publikundersökningar med invandrarfokus. Anledningen till detta
var att Invandrarutredningen från 1974 kritiskt konstaterade att SR:s programutbud inte tog hänsyn till
invandrarna, något som ansågs vara orimligt eftersom
dessa personer också var licensbetalare. Detta ledde
till fler studier utförda av SR:s avdelning för publikoch programforskning. Birgitta Löwander gav en överÖversikt av svensk medieforskning om invandring och etnisk mångfald | 117

blick av olika invandrargruppers medieanvändning
och kom fram till att efterfrågan på program på egna
språk är större än vad SR erbjuder (Löwander, 1976–
1981, del 6, s. 2). Först vid slutet av 1990-talet gjordes
en systematisk undersökning av invandrarnas tillgång
till medier och medievanor av Lennart Weibull och
Ingela Wadbring (1998). Slutsatsen är – icke överraskande – att invandrare använder svenska medier i mindre utsträckning än svenskar, däribland läser de mindre dagstidningar med undantag av gratistidningen
Metro. Andra generationens invandrare uppvisar
däremot mer likheter med svenskar. Hur invandrare
använder sig av svenska medier är i fokus för efterföljande studier som i en nyare SOM-undersökning
av Linn Annerstedt med flera (2017) där invandrare
finner det svårt att förstå svenska nyheter på TV och
radio. Även två kvalitativa studier av Nora Theorin
(2017) och Michelle Timmermans (2018) bekräftar att
språkkunskaper, utbildningsnivå och framförallt til�lit till svenska nyhetsmedier är viktiga parametrar för
mediekonsumtionen.
Med satellit-TV och senare internet har det blivit
enklare för invandrare att följa utvecklingen i hem
landet samt hålla kontakt till släkten hemma. Ingegerd
Rydin och Ulrika Sjöberg (2008) undersökte i samband
med ett större forskningsprojekt invandrarnas internetanvändning och hur unga och äldre navigerar mellan olika medier i det nya landet. Internet har fått en
stor betydelse för dessa familjer inte bara för att hålla
kontakt med släkten och vänner utan också för att
bygga upp nya nätverk. En aktuell studie av nyanländas internetvanor visade att mobiltelefonen spelar en
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central roll för att klara den nya vardagen (Graf, 2018).
För några har ständig internetnärvaro som inkluderar
konsumtion av transnationella medier blivit viktig för
att ”overcome the feeling of being the ’other’” i det nya
landet (Sjöberg & Rydin 2014, s. 207) och för andra en
källa för att kunna orientera sig i en främmande kultur
eller även både och (Graf 2018). Dessa nya mediers roll
har tolkats som att skapa ett rum för deltagande (Sjöberg & Rydin, 2011) och främja hemhörighet i det nya
landet i en studie av Magnus Andersson (2008).
Sammanfattning

Trots betydelsefulla insatser vill jag hävda att forskningsfältet har relativt låg status inom medieforskningen jämfört med andra aktuella ämnen som digitalisering, algoritmer och övervakning.2 Det är inte
heller något speciellt för forskningen, även på medieföretag har jag hört argumentet att det är ett hinder
i karriären att jobba med mångfaldsfrågor, som en
respondent uppgivet uttryckte det (Graf 2017). På
samma sätt berättades i Leonor Camauërs studie från
2006 att invandrarprogrammen har låg status inom
medieföretagen. Färgar här invandrarens låga status
av sig på själva forskningen? Ämnet förknippas oftast
med konflikter, problem och negativ särbehandling
och verkar dessutom mest locka kvinnliga forskare.
Är det en typisk kvinnosyssla som befattar sig med de
”svaga” och ”marginaliserade” i samhället?
2

På det internationella planet finns t ex betydande satsningar på att inkludera frågor kring digitalisering i migrationsforskningen som fått namnet
”digital migration studies” (Leurs & Prabhakar 2018).
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Även inom det forskningsfält vi här studerar finns
en viss hierarki: Framför allt kvantitativa innehålls
analyser av diverse majoritetsmedier står högt i kurs.
Det förvånar inte eftersom det i grunden handlar om
traditionella och etablerade medier. När fokus där
emot riktas mot själva invandraren eller mot minori
teter då svalnar intresset. Etnografiska studier av olika
invandrargruppers medieanvändning är lägre prioriterade och allra lägst rankas kvalitativa produktions
studier såväl inom majoritets- som minoritetsmedier
med fokus på etnisk mångfald.
Det måste medges att fältet inte har utvecklat egna
teorier utan i allt väsentligt tar avstamp i olika samhällsteorier och modeller som är normativa (till exempel postkoloniala teorier) eller kritiska teorier (till
exempel Frankfurtskolan) och som utgår från idealet
att alla, inklusive invandrare, ska få möjligheten att
delta i det offentliga samtalet. Här används teorier om
kosmopolitism, som har sin utgångspunkt i idén att
ett världssamfund borde vila på värden som gästfrihet,
solidaritet, öppenhet och tolerans. Det är viktiga värden för samhället men ger enligt min uppfattning för
få analytiska verktyg i handen för att kunna förklara
olika fenomen som exempelvis upplevd rasism inom
public service-redaktioner. Moraliska imperativ gör
det svårt att gå bakom spontana föreställningsvärldar
och betrakta ett fenomen empiriskt.
Migrationsforskningen i sig lider av att begrepp som
integration, multikulturalism och kultur flitigt har
använts i den politiska diskursen. Här behövs en nyorientering för forskningen. För att avgränsa sig från de
politiska konnotationerna krävs nya, mer differentierade
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begrepp för att hålla distans till politiken och inte redan
från början utesluta aspekter från vetenskapliga frågeställningar. Annars kan forskaren få svårt att distansera
sig från de politiska implikationerna där integration
numera mestadels betyder att invandrare måste anpassa
sig och att multikulturalism har misslyckats. Genom att
forskaren backar ett steg och reflekterar kring hur ett
fenomen observeras, frågar hen inte i första steget hur
något bör eller inte bör vara utan hen frågar hur något
ter sig och vilken funktion det uppfyller eller, med andra
ord, vad ”det gör” (Jönhill 2012a, 58).
Forskning kring medier och migration kräver ett
tvärvetenskapligt angreppssätt. Men förutom möjligen rasismforskningen är medieforskningen inom det
här aktuella ämnesområdet sällan integrerad i större
samarbete över ämnesgränser. Medieforskningen
gör en eller annan punktinsats oftast i samband med
samhällsproblem som ska ”lösas” och koncentrerar
sig på olika små fallstudier som avslutas efter två till
tre år och snabbt faller i glömska. Något sammanhängande och vägvisande finns det inte tillräckligt
av i svensk medieforskning om migration. På samma
sätt är historiska undersökningar nästan obefintliga
med bara några få undantag, två äldre avhandlingar
av Gunilla Hultén (2006) och Merja Ellefson (2007)
samt en nypublicerad av Philipp Seuferling (2021).
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Mångfald i medierna – utan
utpekande av etnicitet,
”ras” eller andra identiteter
Jan Inge Jönhill*

Rätten till likabehandling och att inte bli missgynnad
eller diskriminerad har tidigare främst varit en fråga
om kvinnors jämställdhet i förhållande till män. Med
migrationsströmmarna och utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle har frågan i dagens Sverige alltmer kommit att handla om migranters rättigheter.
De senaste åren har det, i synnerhet i massmedierna
och bland några politiker men också forskare, talats
om vikten att identifiera personer med migrationsbakgrund utifrån etnicitet men också hudfärg eller ”ras”.
Ett syfte sägs vara att därigenom kunna bidra till att
förhindra missgynnande och diskriminering. I denna
artikel diskuterar jag problematiken med tanken att
identifiera personer utifrån etnicitet eller ”ras” i ett
sociologiskt perspektiv.
* Jan Inge Jönhill är docent i sociologi. Han har varit anställd bland annat
vid Örebro universitet, där han ansvarat för personalvetarutbildningen
under många år, samt vid Södertörns högskola där han bedrivit massmedieforskning. Förutom inom områdena personal (HR), organisation
och management samt massmedier har Jönhill bedrivit forskning i samhällsteori och publicerat arbeten om inkludering och exkludering.
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Etnicitet och hudfärg handlar om våra möjliga personliga identiteter som människa, vid sidan av kön,
sexuell läggning, ålder och sociala eller kulturella förhållanden som yrke, engagemang inom politik, idrott
eller kultur, religionstillhörighet och så vidare. För att
problematiken ska vara förståelig måste den först ses i
en större kontext: Vad är identitet i det mångkulturella
samhället och hur ingår vi i samhället och i synnerhet i
arbetslivets organisationer? Jag tar sedan upp begrepp
som etnicitet och ”ras”. För att belysa hur problematiken kring mångfald kan hanteras inom massmedierna,
sammanfattar jag några punkter i en egen studie innan
jag kommer till några avslutande kommentarer .1
Kulturell mångfald – en realitet vi måste leva med

I kulturell mening ses mångfald, sedan åtminstone
några decennier, genomgående som något positivt,
som berikande. Så om mångfald ifråga om matkultur,
trädgårdskultur, i musik, konst, mode och så vidare
och likaså i möten med människor från olika kulturer
eller i möten med människor som talar andra språk,
till exempel då vi reser som turister. Vi talar synonymt
om olikhet, diversitet eller komplexitet. Samtidigt
kan vi iaktta ökade klyftor i samhället och det talas
alltmer om att enskilda personer eller grupper bland
migranter missgynnas. Missgynnande har säkert alltid
förekommit och det är svårt att se hur samhället skulle
kunna komma tillrätta med all slags missgynnande,
1

Denna artikel bygger delvis på min bok om inklusion och exklusion i det
mångkulturella samhället (Jönhill 2012) och på resultat av ett forskningsprojekt om mångfaldshantering i svenska massmedieorganisationer.
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kränkningar, hat och våld som enskilda personer eller
grupper kan utsätta andra personer eller grupper för i
olika situationer. Diskriminering är en typ av missgynnande. Frågan blir då snarare hur samhället och olika
aktörer så långt möjligt kan bidra till lösningar av problemen. Först och främst kan vi konstatera att detta
handlar om komplexa problem socialt och ur olika
samhälleliga perspektiv – politikens, konstens, ekonomins, utbildningssystemets, religionens och så vidare
– och med många aktörer involverade. Och komplexa
problem kan inte ges enkla lösningar.
Praktiskt taget överallt i världen lever idag människor
med olika kulturell, etnisk och social bakgrund tillsammans. Många har tvingats flytta på grund av krig
eller andra omständigheter, medan några av egen vilja
valt att flytta från den plats eller den region i världen
där de har sin härkomst. Människor har genom histo
rien alltid flyttat och i vår tid har migration som fenomen kommit att bli alltmer omfattande. I Sverige har
sedan något decennium drygt 20 procent av befolkningen migrationsbakgrund, det vill säga har två föräldrar som är födda utomlands.
Som så mycket annat i samhället får vi alla som
medborgare nästan all information om mångfald och
migration genom massmedierna. Och själva kommunikationen i massmedierna, i sociala medier och
bland politiker bidrar starkt till att konstruera bilden
och uppfattningen av mångkulturen och migranten.
Mångfald uppfattar alltså de flesta med positiva förtecken, medan migrationen har kommit att tillhöra
de politiskt mest konfliktfyllda frågorna i Sverige.
Sett i ett vidare perspektiv är vare sig mångkultur eller
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migration nödvändigtvis konfliktgenererande och
problemfylld. Men politisk-ideologiska, sociala och
andra faktorer kan generera konflikter och leda till
missgynnande av migranter.
De som bejakar allt som har med kulturell mångfald att göra kallas ibland, av andra eller sig själva, för
multikulturalister. På motsatta sidan finns de som ser
förändringarna mot alltmer kulturell mångfald som en
utmaning mot ”vedertagna” normer och värderingar.
Onekligen kan mångkulturen medföra värderingskonflikter. Men då vi analyserar problematiken sociologiskt, kan vi lämna normer därhän: Oavsett hur var och
en – utifrån kulturella, politiska och andra värderingar
och så vidare – ser på alltifrån politiskt laddade frågor
till små vardagliga problem som är knutna dessa frågor,
är det avgörande att kulturell mångfald är en realitet
som vi måste leva med.
Särskiljande och principen om likhet
eller jämställdhet

Att diskriminera betyder bokstavligen bara att särskilja.
Oftast syftar ordet på en handling med negativa konsekvenser eller mera exakt ett ”avsteg från principen att lika
fall ska behandlas lika” (NE). Men att särskilja måste
inte vara något negativt för den eller de som behandlas
olika. Diskriminering kan också vara värdeneutral eller
positiv. Värdeneutral diskriminering är helt enkelt konsekvensen av att varje juridiskt avtal ger innehavaren av
avtalet tillgång till något som skiljer sig från det andra
har tillgång till. Detta gäller typiskt allt som har med
ägande- och förfoganderätt att göra, alltifrån välbeställ134 | Jan Inge Jönhill

das egendomar till vanliga hyresavtal och vardagliga
prylar som var och en äger. Positiv diskriminering eller
särbehandling handlar till exempel om särskilda transportmedel och hjälpmedel till personer med funktionshinder eller funktionsvariation. Progressiv beskattning,
ungdoms- eller pensionärsrabatter och kvotering är
andra exempel. Värdeneutral diskriminering upplevs i
de flesta fall inte som problematisk, medan positiv diskriminering ibland kan upplevas så och då bli föremål
för politiska kontroverser. Att bli särbehandlad genom
att till exempel bli ”handplockad” till ett jobb som journalist på grund av en specifik invandrarbakgrund kan,
som Heike Graf har visat med exempel från Tyskland,
uppfattas som en ambivalent eller oönskad positiv
diskriminering (Graf, 2011b).
Med dessa reservationer, i dagligt tal menar vi
med diskriminering oftast något negativt, något som
drabbar enskilda personer eller grupper i arbetslivet
eller en rad andra situationer i samhället. Antingen gäller då att den som diskriminerar har motiv, exempelvis fördomar, ideologiska skäl eller riskbedömningar,
eller så går det inte att urskilja tydliga motiv utan diskrimineringen uppstår oavsiktligt då den som söker
ett jobb, eller till en viss utbildning, inte getts samma
förutsättningar i ett tidigare skede, vid en föregående
utbildning, på grund av oklara krav på kvalifikationer
och så vidare. I sådana fall kan vi sociologiskt också
tala om strukturella förhållanden och, med juristerna,
om missgynnande som inte täcks av lagen. Den svenska
diskrimineringslagen begränsar, i likhet med modern
lagstiftning i allmänhet, begreppet diskriminering till
vissa fall. Med diskriminering avses:
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Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att
behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder (såväl psykiskt
som fysiskt), sexuell läggning, eller ålder.
(SFS 2008:567, 4 §)

Lagen anger alltså sju diskrimineringsgrunder och
begränsar begreppet diskriminering så att andra fall
av nedvärderingar, kränkningar eller handlingar som
uppfattas och upplevs som moraliskt eller politiskt
förkastliga av flera inte omfattas av just diskrimineringslagen. Andra lagar är avsedda att gälla för andra
former av kränkningar, men lagar täcker inte och kan
inte omfatta allt som flertalet anser förkastligt.
Men detta att särskilja måste alltså inte nödvändigtvis vara något negativt. Detsamma gäller också, för att
vidga perspektivet, att göra skillnad överhuvudtaget.
Som jag utförligt visat (Jönhill, 2012) kännetecknas
det moderna samhället, det samhälle som i grova drag
utvecklades för ett par hundra år sedan, till sin struktur av en princip om likhet i förutsättningarna för den
enskilde medborgaren. I svenskan används oftast termen jämställdhet som dock lätt kan misstolkas eller
framstå som oklar, till exempel som att alla måste dela
lika (av vad?), ha tillgång till allt oavsett egna insatser,
studieresultat eller liknande (likhet i resultat). Likhet i
förutsättningarna betyder som princip att likabehandling måste gälla, att ha rätt till samma utbildning oavsett föräldrarnas sociala status och ekonomi, att ha lika
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tillgång till sjukvård, rättsväsen, att människor har lika
värde, att alla röster vid politiska val ska ha lika värde
oavsett den röstandes sociala status och så vidare. Att
detta dock i flera fall inte gäller i praktiken är uppenbart, men i demokratierna är i varje fall sådana frågor
därför typiska i den politiska debatten.
Orden, hur vi betecknar något, gör skillnad

Allmänt sett ges ord och begrepp sin betydelse genom
att de särskiljer. För att kunna nå vetande om världen
omkring oss, erfara och observera den, måste vi i en
grundläggande mening göra distinktioner. Vi säger till
exempel att det är varmt ute underförstått genom att
skilja det från kallt, att en person har rött hår och inte
blont. Vi kan notera att en person har, eller har inte,
en viss utbildning och erfarenhet för att kunna arbeta
som journalist och så vidare. Då vi talar om vikten av
likhet (i förutsättningarna) saknar det mening om det
inte ställs, eller åtminstone tänks, i relation till olikhet.
För att kunna förstå och hantera verkligheten måste vi
alltså använda oss av distinktioner. Med andra ord når
vi kunskap på detta sätt och vi kan tala om kognitiva
distinktioner.
Men vi gör också normativa distinktioner, helt
enkelt genom att vi särskiljer något som ”bra” eller
”dåligt”, eller tillskriver något ett positivt värde,
medan vi ger det motsatta ett negativt värde. Då vi
talar om bra eller dåligt menar vi oftast i värderande
eller moralisk mening. ”Den maten smakade bra, men
inte det vi åt sedan.” ”Den där personen betedde sig
bra, men den andres beteende var förfärligt.” Och så
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vidare. På samma sätt kan vissa av oss – utifrån fördomar, politiska, religiösa eller andra värderingar –
värdera och tala om andra personer eller grupper som
”dåliga” eller rent av mindre värda än andra.
Inkludering och exkludering

I historiska samhällen var vi som enskilda människor
framförallt en integrerad del av en större familj, släkt
och olika lokala gemenskaper och jämfört med idag
var vi i princip inte individer. Idag är var och en framförallt en enskild individ och inte en del av en släkt
och lokal gemenskap, kanske på gott och ont. Sociologiskt talar vi om den moderna individualiseringen.
Knuten till individualiseringen är idén om den enskildes integritet, frihet och rättigheter. I vissa avseenden
har individualiseringen inte nått alla delar på jorden,
bland annat flera områden varifrån migrationen varit
omfattande de senaste decennierna. Detta förhållande
kan i vissa fall vara en bidragande orsak till konflikter
i Sverige genererade av migrationen.
Den moderna individualiseringen avgör hur var och
en ingår i, eller med ett annat begrepp, är inkluderad
i samhället och dess olika delar. Individualiseringen
ligger också till grund för våra möjliga identiteter,
knutna till kön, ålder, kanske etnisk bakgrund och
hudfärg och så vidare. Innan jag kommer till betydelsen av identiteteter, några ord om hur denna fråga är
relaterad till hur vi är inkluderade.
Förhållandet mellan människan och samhället
visade sig i förmoderna samhällen som skikttillhörighet. Var och en befann sig uppe eller nere i samhälls138 | Jan Inge Jönhill

ordningens hierarki. Det moderna samhället är där
emot primärt icke-hierarkiskt differentierat och vi kan
tala om en övergång från vertikal till horisontell differentiering. Skiktsamhället har i princip ersatts med
differentiering efter funktion, vilket betyder att samhället till sin viktigaste struktur är uppdelat i ekonomi,
politik, vetenskap, utbildning, religion, massmedier,
konst, familj och så vidare och utan inbördes rangordning. Men samhällskritiker har hela tiden kunnat visa
att olikhet i förutsättningarna eller ojämlikhet också
är framträdande i vårt samhälle. Till exempel har
löneklyftorna och skillnaderna mellan de mycket rika
och relativt fattiga ökat. Det senare beror inte minst
på att det moderna samhället aldrig blir helt modernt
i den meningen att gamla strukturer från tidigare samhällen helt försvinner. Tesen om en icke-hierarkisk
differentiering gäller också samhället i stort, medan
organisationer kännetecknas av hierarkier då all slags
organiserande förutsätter en ledning.
Som princip gäller att det, under 1900-talet, succesivt
sker en förflyttning av fokus för hur vi som enskilda personer förhåller oss till samhället och dess delar från ett
uppifrån-och-ned till ett innanför-utanför. Var och en är
alltså antingen inkluderad, det vill säga ingår i eller tillhör en familj eller intim relation, en skola, en arbetsplats
och därmed en organisation2 eller exkluderad, ingår
inte i eller tillhör inte den ena eller andra sociala och
2

Begreppet organisation innefattar, som jag använder ordet, framförallt
företag och institutioner men också föreningar och så vidare. Organisationer kännetecknas av att de i viktiga avseenden är slutna och endast
till för medlemmar, till exempel anställda eller personer med någon slags
behörighet utfärdad av organisationen.
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samhälleliga kontexten. Det senare gäller om vi saknar
familj, inte har behörighet att följa en utbildning, som
migrant inte ges rimlig chans att få en anställning, och
så vidare. Orsakerna till exkluderingarna kan som vi vet
vara flera. I vissa fall önskar vi inte ingå i en relation,
gå en viss utbildning eller arbeta på en viss arbetsplats,
men det innebär stora problem om vi inte lyckas ha
någon nära relation, få någon utbildning eller ett jobb
(eller annan möjlighet till inkomst) överhuvudtaget.
Inkludering är ofta partiell. Vi kan till exempel vara
inkluderade på en arbetsplats, men ändå inte ha tillgång till vissa nätverk på arbetsplatsen. Också exkludering är ofta partiell, men att hamna i arbetslöshet
kan innebära att förlora bostaden, kanske hamna i
skilsmässa, riskera att begå brott för överlevnaden och
den exkluderade har hamnat i en ond cirkel.
Grundtanken om inkludering och exkludering innebär i förlängningen att samhället kan fungera väl utan
(stark) integration, vilket i sin tur går väl samman med
det mångkulturella samhället (Jönhill, 2012).
Vi har alla flera identiteter

I våra olika roller eller rollfunktioner i samhället skapar vi, som personer, sociala och kulturella identiteter.
Vardagligt säger vi ibland att vi har olika sidor, vilket
kan betyda ungefär detsamma. En persons identitet
refererar till hur vi konstruerar, tolkar och förstår oss
själva och andra – som kvinna, man eller med annan
könsidentitet, ung eller gammal, som del av vårt yrke,
engagemang, etniska eller kulturella bakgrund, och så
vidare. Signifikativt för det moderna samhället är att
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vi har flera identiteter. (Alternativt kan vi säga att vi
har en mångfacetterad identitet.) Denna grundtanke
ger en förståelse för hur vi interagerar i olika situationer, i grupper och inom organisationer.
I olika sociala situationer framhäver vi en eller flera
identiteter. Då vi söker anställning eller befinner oss på
arbetsplatsen är det i normalfallet vår yrkeskompetens
som är relevant för vår identitet – inte kön, inte politisk uppfattning, inte eventuell religionstillhörighet,
etnicitet eller hudfärg, inte musiksmak, och så vidare. I
fall då detta inte gäller, utan något av det senare anses
mest relevant av arbetsgivaren, reagerar flera och ett
sådant agerande kan ses som uttryck för negativ särbehandling och diskriminering. I familjen eller i våra
nära relationer är däremot normalt kön, ålder och
olika personliga egenskaper, tycke och smak och kanske vissa säregenheter det vi oftast uppfattar som mest
relevant. I en politisk eller religiös sammanslutning
gäller i sin tur just politisk uppfattning, respektive tro
och så vidare, som mest relevant. Men om vi, då vi ser
eller talar om oss som människor helt och fullt, också
då väljer att endast framhäva en av våra identiteter, till
exempel, kön, yrke, religion, ålder eller hudfärg, bortser vi från och reducerar andra viktiga identiteter hos
oss eller sidor av oss.
Med detta sagt kan vi konstatera att våra personliga
identiteter inte är naturgivna och enkla att beskriva
och definiera, utan konstruerade, knutna till och definierade i olika sociala och kulturella kontexter. Kön i
biologisk mening är för det stora flertalet något oproblematiskt, men för minoriteter som idag brukar definieras som HBTQ-personer, ofta problemfyllt. Och kön
Mångfald i medierna – utan utpekande av etnicitet, "ras" eller andra ... | 141

i social mening, genus, som handlar om hur manligt
eller kvinnligt och så vidare uppfattas av andra i sociala
relationer, har likaså kommit att bli en komplex fråga
knutet till uppfattningar om kroppen, klädesval, hur vi
visar upp kroppen och så vidare. Och vad det betyder
att vara politiskt eller religiöst engagerad som del av en
persons identitet kan likaså vara tvistigt. Så föreställer
sig till exempel flera att sådana engagemang alltid innebär större krav på moraliska rättesnören än hos andra,
medan den engagerade som upptäcks med ”övertramp”
kanske svarar att hen ”inte är mer än människa.”
Etnisk/kulturell och nationell identitet

De senaste decennierna har det talats mycket om etnisk
identitet eller bakgrund och ibland kulturell identitet.
Etnicitet är en möjlig markör av enskilda personers och
gruppers kulturella identitet. Men som flera kultur
antropologer och etnologer visat, är det inte givet att
alla har, eller uppfattar sig ha, en etnisk eller kulturell
identitet. I synnerhet gäller det för de som levt och lever
i ett mångkulturellt samhälle bestående av ett myller av
influenser från olika kulturer ifråga om vardagliga beteenden, kläder, musik, matvanor, religioner och så vidare.
”Etnisk” kommer bokstavligen från det klassiska
grekiska ordet ethnos som betyder folk. Sedan de
äldsta skriftligt bevarade källorna vet vi att olika folkgrupper tillskrivit andra folkgrupper olika egenskaper
som en del i gruppernas förståelse och identifikation
av omvärlden:
För att ”vi” skall kunna existera, måste det finnas ett ”de”.
(Eriksen, 2004:53)
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”De” (andra) har då av ”vi” ofta uppfattats antingen positivt eller negativt i moralisk mening. I betydelsen etnisk
identitet dyker ordet ”etnisk” upp först under 1950- och
1960-talen, men blir inte vanligt förrän under 1980-talet.
Framhävandet av etnicitet sker alltså paradoxalt nog i en
tid som mer än någonsin präglats av globala relationer
och kommunikationer eller kort sagt mångfald. Ett par
av de viktigaste skälen till detta är, som kulturantropo
logen Thomas Hylland Eriksen (2002) visat, ökningen
av konflikter och inbördeskrig som tillskrivits etnisk eller
kulturell bakgrund och ökade migrationsströmmar.
Men vilka som utgör en etnisk grupp är inte något som
kan fastställas objektivt, utan handlar som redan klassikern inom sociologin Max Weber påpekade för 100 år
sedan om ”en föreställning om gemensam härstamning”
(Weber, 1983:277). Det är med andra ord en social och
kulturell konstruktion.
Fokuseringen på etnicitet är alltså nära knuten till
den politiska och sociala händelseutvecklingen de
senaste decennierna. Ordet används inte sällan i en
skiftande och vag betydelse och syftar på skilda fenomen, artefakter och symboliseringar alltifrån språk,
dialekter, matvanor, musik och klädedräkter till religionsutövning. Genom att välja vissa kännetecken
som gemensam nämnare i kontrast till andra folk
konstrueras en etnisk grupp. De som anses tillhöra en
sådan etnisk grupp utgör som regel en minoritet i relation till majoritetsbefolkningen i ett område.
Men i större delen av Europa och i USA och de flesta
delar av världen idag blir det närmast omöjligt att tala
om etnisk tillhörighet. Att tala om ”etnisk svensk”
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logen Åke Daun framhållit (Daun, 2001). De mest gillade maträtterna, musikgenrerna, filmerna, kläderna,
och så vidare och likaså vanliga vardagliga beteenden,
hälsningsritualer och religioner är här snarare en del av
globala kulturströmningar än något typiskt ”svenskt”.
Det möjligt etniskt svenska handlar till exempel om
folkdräkter från olika landskap och andra delar av den
så kallade folkloren eller typiska gamla lokala mat
rätter som levt vidare och fått en renässans idag.
”Svensk” eller svensk identitet är alltså inte lik
tydigt med ”etnisk svensk”, utan adresserar nationell
identitet, alltså egentligen bara att hen har svenskt
medborgarskap och svenskt pass. Som svensk kan
man då samtidigt vara född i eller ha sin härkomst i
en helt annan del av världen. Dessutom kan den som
är svensk samtidigt säga sig ha europeisk identitet,
och det i sin tur likaså oavsett härkomst. Att använda
begreppet etnicitet i Sverige för att beskriva minoriteter är endast adekvat då det gäller de nationellt
genom lagstiftning erkända minoriteterna, samer,
sverige
finnar, torne
dalingar, romer och judar och
deras respektive minoritetsspråk.
Om vi går till andra delar av världen är etniska
grupper i de allra flesta fall inte bundna till nationella
gränser. För att ge några exempel betecknar nigeriansk
nationalitet, medan till exempel yoruba är namnet på
en av flera etniska grupper som bland annat är bosatta
i Nigeria. Afghansk betecknar nationalitet, medan
pashtuner utgör en av de etniska grupperna, den dominerande, i Afghanistan. Kinesisk betecknar på motsvarande sätt nationalitet, medan republiken Kina officiellt erkänner 56 olika etniska grupper. Å ena sidan kan
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vi observera tendenser till att nationell identitet och
nationell särart framhävs (Daun, 2001). Å andra sidan
tenderar nationella identiteter att bli mindre viktiga för
enskilda individer. Det nationella ”vi” blir mera problematiskt. I dag upplever otaliga personer över hela
världen att både etnisk och nationell identitet är ganska
lösa, klichéartade föreställningar. Många journalister och politiker, men även en del forskare väljer likväl
att oproblematiskt utgå från etnicitet eller nationella
perspektiv i beskrivningar av etniska eller nationella
frågor. Beror det på fördomar eller brist på kunskap?
Distinktionen mellan etnisk och nationell är alltså
komplex. Och vi har inte bara att göra med en enkel
uppdelning i, å ena sidan etniska och nationella minoriteter och, å andra sidan en majoritet av befolkningen.
Vissa immigranter finner till exempel sin partner inom
andra etniska eller nationella grupper. Det resulterar i
att andra generationens invandrare har blandade identiteter och i andra fall kan migranter uppleva sig som
minoriteter inom minoriteterna. Sammantaget är alltså
etnisk och nationell identitet ofta mångtydig och kan
men måste inte upplevas och erfaras som problematisk.
Begreppet ”ras”, hur det använts
och används idag

Diskrimineringslagen (2008:567, 5 § 3), som jag citerade tidigare, definierar etnisk tillhörighet som:
”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande”. Men ordet ras används inte
här. De senaste åren har dock ”ras” dykt upp också
i svenska språket. Från att succesivt under andra
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halvan av 1900-talet nästan ha försvunnit i svenskan,
används det alltmer frekvent i vissa massmedier och
också av några forskare, antingen med eller utan citationstecken. Kopplingen till etnicitet är tydlig (SOU
2001:39). Att enskilda och grupper missgynnas och
diskrimineras på grund av hudfärg eller andra fysiologiskt särskiljande kännetecken är enligt flera studier
ett betydande problem för enskilda och grupper och
därmed också för samhället. Men bör vi därför återuppliva begreppet ”ras”?
Historiskt användes ordet ras under 1800-talet i
Europa närmast synonymt med ”folk” eller ”nation”.
Legitimerat från samtida biologi kom senare föreställningar om raser att utvecklas under första hälften av
1900-talet och framåt. Det användes för att särskilja
påstått ”lägre” raser från ”högre” raser, där de förstnämnda var personer vars ras ansågs kunna tillskrivas
lägre intellektuell och moralisk nivå än andra. I 1920och 30-talens Europa inkorporerade vissa politiska
ideologiska rörelser, i synnerhet nazismen, rasbegreppet i sin ideologi.
Modern biologisk och antropologisk forskning har
visat att ras saknar vetenskapligt värde. Då forskningen
visar att människan som art uppkommit i Afrika och
att vi alltså alla härstammar från Afrika måste skillnader i hudfärg antas ha utvecklats som variationer inom
samma art (Jablonski, 2006). En annan indikation är
att den helt dominerande delen (85 %) av den identifierade genetiska variationen i befolkningen handlar om
individuella skillnader, medan endast en mycket liten
del (7 %) kan bero på det man brukar beteckna ”ras”
(Bradby, 1995).
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Sedan åtminstone mitten av 1900-talet framstår
rasbegreppet tydligt som en missledande och obrukbar anakronism för att beskriva personer och grupper
med olika etnisk eller nationell bakgrund. Att över
huvud taget göra bedömningar enligt schematiseringen ”lägre” eller ”högre”, ”sämre” eller ”bättre”
människor, innebär att ge normativa och moraliska
omdömen om personer. Sett till den moderna historien
vet vi att sådana fördomar har varit förödande.
Vad står då ordet ”rasism” för? Som visats har olika
folkgrupper alltid skiljt mellan ”vi” och ”de andra”.
Och ”de andra”, kanske med annan hudfärg eller några
fysiologiska skillnader, har inte sällan setts som ”sämre”
människor. Då ordet ”ras” i så att säga modern mening
inte fanns tidigare, blir det inte meningsfullt att tala om
rasism tidigare. Men det har alltså, med ett uttryck från
Hannah Arendt, säkert funnits ”rastänkande före rasismen” (”Race-Thinking before Racism”) (Wolfe, 2002).
Även idag blir det språkligt sett oklart att tala om
”rasism” och ”rasister” som ofta sker i massmedier
och i politiska tal. Enligt gängse sätt att förstå svenska
språket bör vi med ”rasist” mena en person som talar
eller agerar nedsättande om andra raser. Men om vi
menar det, har vi faktiskt antagit och anammat exi
stensen av raser. Med andra ord hänger ”rasism” i luften utan ordet ”ras” (SOU 2001:39). Strikt sett gäller
detsamma ordet ”antirasism”. ”Antirasisten” bör ju
antas kunna definieras som en person som vänder sig
emot rasister, eftersom de senare talar eller agerar mot
personer eller grupper tillhöriga andra raser. Därmed
förutsätts likaså att antirasisten anammat existensen
av raser, oavsett att så förmodligen inte är fallet.
Mångfald i medierna – utan utpekande av etnicitet, "ras" eller andra ... | 147

Istället för ”rasism” används av flera som forskar
inom området termen rasifiering (eng. racialization).
Termen definieras på olika sätt, men kan med fördel
användas av forskare eller journalister för att till exempel beskriva hur personer eller grupper tillskriver andra
personer eller grupper nedsättande värdeomdömen i
termer av ”ras”, till exempel för att utöva makt (Wolfe,
2002). Tilläggas kan att sociologiskt sett görs konflikter knutna till så kallade rasfrågor först och främst förståeliga om de relateras till maktrelationer eller socialt
eller kulturellt betingade politiska konflikter som i regel
visar sig föreligga i sådana fall.
”Ras” i politiskt administrativa kontexter,
jämlikhetsdata och nya ”rasteorier”

Trots den relativt stora konsensusen om att begreppet
ras saknar relevans i samhällsvetenskaplig såväl som
biologisk och kulturantropologisk mening har ordet
vidmakthållits, i synnerhet i politiskt administrativa
kontexter. Syftena är genomgående att genom olika
politiska åtgärder motarbeta missgynnande och diskriminering på grund av hudfärg och så vidare. Syftena är alltså, sett ur demokratisk synvinkel och med
principen om likabehandling som grund onekligen
vällovliga, men inte desto mindre framgår också här
oklarheterna och förvirringen i hur ordet ras används.
Några exempel:
I ett EU-direktiv (EU 2000; i 28 punkter) framgår att
”Europeiska unionen förkastar de teorier som försöker slå fast att det finns olika människoraser. Användningen av termen ”ras” i detta direktiv innebär inte ett
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accepterande av sådana teorier.” (pkt 6) – Men samtidigt som man slår fast att raser inte existerar anses likväl begreppet fullt användbart, vilket framgår på flera
ställen: ”Diskriminering på grund av ras eller etniskt
ursprung kan undergräva förverkligandet av målen i
EG-fördraget … ” (pkt 9). ”Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att bestämmelser får bibehållas
eller antas för att förhindra eller kompensera nack
delar för en grupp av personer av en viss ras eller ett
visst etniskt ursprung, … ” (pkt 17). Och så vidare.
Europeiska kommissionen har inrättat en särskild
enhet ”mot rasism och intolerans” (ECRI), upprättad 1993, och specialiserad på, som det anges, frågor
”relating to the fight against racism, discrimination
(on grounds of ”race”, ethnic/national origin, colour,
citizenship, religion, language, sexual orientation
and gender identity), xenophobia, antisemitism and
intolerance in Europe.” Här blandas termer lite hur
som helst. Rasism, diskriminering, xenofobi, anti
semitism och intolerans är vad institutionen ska mot
arbeta, men under diskrimineringsgrunder anges
alltså i sin tur ”race” (med citationstecken) och hudfärg (separat vid sidan om ”ras”) och så vidare (ECRI).
– I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 14) anges likaså både ras
och hudfärg som separata diskrimineringsgrunder. – I
Sverige tillsatte riksdagen en utredning med fokus på
frågan ”i vilken mån användningen av begreppet ras
om människor i lagstiftningen kan undvaras” då ”riksdagen har uttalat att det inte finns någon vetenskaplig
grund för att dela in människor i skilda raser” (SOU
2001:39, s 187). Utredningen kom dock fram till att då
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ordet ras är etablerat i internationella politiska konventioner, juridiska texter och så vidare bör det vara
kvar.
USA och ett antal andra stater i världen har återkommande folkräkningar som till stor del baseras på
självidentifikation, alltså att var och en får ange vad
man vill ifråga om identitet med avseende på kön,
etnisk härkomst, modersmål och så vidare. I vissa
stater efterfrågas också ”ras”. En grundtanke med
folkräkningarna är att kunna få fram data som kan
användas för att motverka missgynnanden och diskriminering och därför talas om equality data, eller på
svenska vanligen jämlikhetsdata. I USA har ”ras” gällt
som central kategori i de, i princip varje decennium
sedan 1790, återkommande folkräkningarna. Men
kategorierna har ändrats fram och tillbaka (Prewitt,
2005). Exempelvis räknades personer med bakgrund
i Indien som ”hinduer” under folkräkningarna 1920,
1930 och 1940, men därefter som ”vita” för att från
1980 och senare buntas ihop i kategorin ”asiater”. Personer med bakgrund i Mexiko räknades som vita fram
till 1930 då de blev en egen kategori för att efter protester från Mexiko igen räknas som vita fram till 1970. Då
infördes kategorin latinamerikan (hispanic) definierad utifrån språk och etnicitet. Ett stort och växande
antal personer med föräldrar med blandad bakgrund
räknas idag till ”icke-vita” eller ”minoriteter” (Alba
2018). Efter olika revideringar kategoriseras medborgare i USA från 1997 officiellt i fem ”minimum kategorier”: ”White”, ”Black or African American”, ”American Indian or Alaskan Native”, ”Asian”, ”Native
Hawaiian or Other Pacific Islander” (US Census,
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2020). Tidigare kunde medborgarna endast kryssa för
en kategori, men från 2000 års folkräkning är det til�låtet att ange flera. Förutom de nämnda kan man ange
ett antal underkategorier vilket ledde till att 2000 års
folkräkning landade i 63 olika svar ifråga om ”ras”.
Amerikanska folkräkningsmyndigheten försöker
svara på frågan:
What is Race? The data on race were derived from answers
to the question on race that was asked of individuals in
the United States. The Census Bureau collects racial data
in accordance with guidelines provided by the U.S. Office
of Management and Budget (OMB), and these data are
based on self-identification. The racial categories included in the census questionnaire generally reflect a social
definition of race recognized in this country and not an
attempt to define race biologically, anthropologically, or
genetically. In addition, it is recognized that the categories
of the race item include racial and national origin or socio-
cultural groups. People may choose to report more than
one race to indicate their racial mixture, such as ”American Indian” and ”White.” People who identify their origin
as Hispanic, Latino, or Spanish may be of any race.
(US Census, 2020)

I USA har det under de senaste decennierna talats
mycket om att de som länge utgjort majoriteten av
medborgarna, ”de vita”, håller på att bli en minoritet och ”de icke-vita” den nya majoriteten. Men som
sociologen Richard Alba poängterar, utgörs snarare
den mest betydande förändringen av att alltfler amerikaner lever i etniskt blandade familjer (Alba, 2018).
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Vid senaste folkräkningen 2020, publicerad i augusti
2021, framgår ytterligare ett paradoxalt resultat: den
snabbast växande kategorin baserad på ras och etnicitet är gruppen som identifierar sig som ”mer än en ras”
(NYT, 2021-08-13).
FN och i Sverige bland annat fackförbundet DIK
(som organiserar dem som arbetar inom områdena
dokumentation, information och kultur) har rekommenderat insamling av jämlikhetsdata genom själv
identifikation på likartat sätt som i USA (DIK, 2020).
De data som efterfrågas följer diskrimineringslagens
sju kategorier ålder, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning. Tanken att ställa frågor om hudfärg eller ”ras”
finns i varje fall inte här. Och DO tolkar termen jämlikhetsdata bredare som alla slags data som främjar
jämlikhet (DO, 2012).
Som en lösning på problemet med diskriminering
av kvinnor i arbetslivet har tidigare gjorts försök med
kvotering, vilket är en form av positiv särbehandling.
Kvotering visar sig dock ofta leda till att den inkvoterade ses som mindre kompetent eller kvalificerad
på arbetsplatsen och att det kan uppstå ”a-lag” och
”b-lag” och så vidare. En motivering till att samla in
jämlikhetsdata är att kunna tillämpa kvotering för
personer med migrationsbakgrund.
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Definitionen är ett rörligt mål och strukturerna
är kontextbundna

Som jag visat med några exempel råder en utbredd
förvirring vid användningen av ordet ”ras” i internationella och svenska politiskt administrativa kontexter
där ordet används, även om syftet får anses vällovligt.
Samma förvirring går igen vid rekommendationer för
insamling av så kallade jämlikhetsdata, vilka baseras
på föreställningen att det går att identifiera och kategorisera personer efter etnicitet och/eller ”ras”. Hur
var och en fyller i formulären handlar dessutom bland
annat om attityder och attityder är värdeomdömen som
relativt snabbt kan ändras i ena eller andra riktningen.
Missgynnande på grund av hudfärg som kan visas
vara oavsiktlig är som regel strukturellt betingad.
Strukturer är centrala men inte oföränderliga, utan
kontextbundna, i detta fall till exempel till regler och
rutiner i organisationer. Emot tesen om oföränderlig
strukturell diskriminering kan ställas en tes om färgblindhet. Färgblindhet betyder här att beslutsfattare,
kollegor och andra på en arbetsplats och så vidare kan
eller bör se till kompetens eller vad som är relevant i
situationen eller kontexten, och inte till en persons
hudfärg eller andra för jobbet eller uppgiften ovidkommande förhållanden.3 Förutom färgblindhet bör också
gälla blindhet ifråga om kön, ålder och så vidare. Men
blindhet i denna mening förutsätter hög grad av med
vetenhet om risken för att direkt eller indirekt missgynna någon.
3

Statsvetaren Kenneth Prewitt: ”We want a society that is truly c olor-blind.”
(Prewitt, 2005:17)
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Bland forskare i synnerhet inom humaniora har
internationellt och i Sverige sedan några decennier
utvecklats ”teorier” om raser, som kritisk rasteori och
kritisk vithetsteori. Utan att här närmare och kritiskt
diskutera dessa, då vi i så fall hamnar utanför temat,
kan konstateras att de här riktningarna knyter an till
vad som kallas postkolonial teori. Liksom den post
koloniala teorin, som uppkom under 1990-talet med
rötter i litteraturvetenskap, utgår ”rasteorierna”
till skillnad från vad jag framhållit här, från att allas
(starka) integration är nödvändig, men drar i princip
slutsatsen att samhällets makthavare leder utvecklingen åt motsatt håll och nedvärderar ”de andra”,
vilka framförallt innefattar människor från de tidigare
kolonierna (Jönhill, 2012).
Hur massmedierna i Sverige hanterar etnisk
eller kulturell mångfald

Som jag poängterat finns inga enkla lösningar på problematiken kring hur företag och andra organisationer
undgår att enskilda missgynnas eller diskrimineras
av olika skäl. I två forskningsprojekt som jag arbetat med (2007–2010 och 2012–2014) var fokus hur de
rikstäckande massmedierna i Sverige hanterar etnisk
eller kulturell mångfald. Som de flesta med insikt i
journalistik och massmedier vet så handlar frågeställningen dels om den redaktionella sammansättningen
på massmedieföretagen och dels om det journalistiska
innehållet. I det första projektet kretsade huvudfrågan
kring den journalistiska produktionen ur ett mångkulturellt perspektiv och i det andra projektet var fokus
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främst på den redaktionella sammansättningen med
utgångspunkt i den globalt utbredda företagsledningsstrategi som går under namnet diversity management.4
Diversity management eller mångfaldsledning
utvecklades i USA (liksom flertalet management-
strategier) under 1990-talet och har sedan något decennium understötts av flera regeringar och av till exempel EU. Även om många inom massmedieområdet
(t ex Europarådet, 2009), liksom för övrigt inom offentliga organisationer och likaså inom företagsvärlden,
inte talar direkt om en managementstrategi, visar sig
grundtankarna i huvudsak vara desamma. Centralt för
flera av företrädarna för diversity management är intentionen att arbeta proaktivt. Istället för åtgärder mot
brist på jämställdhet är tanken att agera för åtgärder för
mångfald. Och gentemot en fokusering på integration
är tanken att bevara och främja mångfalden som del i ett
inkluderande arbetsliv.5
I det senare projektet ställde jag under åren 2013–
2014 frågor i intervjusamtal kring hur de svenska rikstäckande massmedieföretagen hanterar etnisk och
4

5

Projektet Mångfaldslinjer: Journalistisk produktion ur ett mångkulturellt perspektiv i Stockholm och Berlin, 2007–2010, med medieforskaren
Heike Graf, Jan Inge Jönhill med flera. Redovisat bland annat i Graf
(red.), 2011; Jönhill, 2011, 2012. – Projektet Hur Diversity Management
gör skillnad. En jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell
mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland,
2012–2014, med Heike Graf och Jan Inge Jönhill. Redovisat bland annat
i Jönhill (2016). Båda projekten vid Södertörns högskola och finansierade
av Östersjöstiftelsen.
En sökning på till exempel Europeiska Kommissionens hemsida ger idag
(2021-09-19) 10 000 träffar på ”diversity management” och googlingar
visar också att begreppet är mycket utbrett inom olika institutioner och
företag i Sverige. Ifråga om intentionen, se till exempel International
Society for Diversity Management; Merx 2013; SOU 2009:93.
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nationell mångfald. Sammanlagt genomförde jag 16
intervjuer med personalchefer (HR-chefer), redaktionschefer (eller motsvarande) och representanter för
journalistfacken på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, den dåvarande gratisdistribuerade tidningen
Metro, Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT)
och TV4-Gruppen (som då inkluderade ett par kanaler
och liksom SVT också var ett internetbaserat medieföretag). Dessutom med en företrädare för ett företag
som arbetade med rekrytering av journalister. Förutom
intervjuerna hade jag tillgång till policydokument, typ
jämställdhets- eller mångfaldsplaner, dokument om
åtgärder mot trakasserier, om proaktiva projekt som
stöder utbildning och trainee-platser för personer med
invandrarbakgrund och så vidare. Medieföretagen är,
som nämnts, enligt svensk lag skyldiga att ha en jämställdhetsplan som tar upp åtgärder för jämställdhet
mellan män och kvinnor. Myndigheter rekommenderar även företag att upprätta en plan där åtgärder
ifråga om likabehandling i alla avseenden, däribland
etnisk bakgrund, ska framgå (DO).
Intervjusvar ger oss i samhällsvetenskaperna re
spondentens syn på frågorna som ställs och deras syn
på den realitet de upplever och erfar. De kan bekräfta
eller vederlägga antaganden eller gissningar som
framkommit i tidigare forskning eller som tas upp i
frågorna, och viktigast av allt, de indikerar hur verkligheten uppfattas och iakttas såsom den konstrueras
utifrån respondenternas professionella perspektiv.
Därmed också sagt att intervjusvaren inte rätt och slätt
ger oss ”sanningen”. Som forskare är vi observatörer
av andra ordningen, vilket innebär att vi väsentligen
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observerar andras observationer som del i analysen.6
”Fullständiga” svar eller en ”fullständig” sanning kan
vi inte nå. Några av de viktigaste resultaten sammanfattar jag här.
1. Kulturell mångfald ses som ett prioriterat tema.

Alla respondenter menade att frågan hade hög prioritet. Främsta skälet var den tvingande lagstiftningen.
Ett annat skäl hade att göra med det förändrade journalistiska arbetssättet idag. Medan skyldigheter betonades på public serviceföretaget SVT, handlade det på
de andra medieföretagen mera om idéer om företags
sociala ansvar (inspirerat av managementidén CSR,
Corporate Social Responsibility) och om vad som i
företagsvärlden också betecknas branding, inklusive
employer branding, det vill säga att tal om mångfald
ger positiva mervärden för varumärket och inte minst
bilden av varumärket för anställda.
2. Orsakerna till missgynnanden är ofta oavsiktliga.

Det finns inte bara ett sätt att leda en organisation och
att hantera mångfaldsfrågor, med andra ord inte bara
en princip för management. Ett sådant påstående kan
förefalla banalt, men det motsatta påstås inte sällan av
företrädare för stora organisationer. Till exempel kan
rekryteringsprocesser genomföras på olika sätt med
olika utfall och konsekvenser för personer med migrationsbakgrund. Urvalsprocessen kan implementeras
6

Tesen om samhällsvetaren som observatör av andra ordningen knyter
an till Alfred Schutz fenomenologi och Heinz von Foersters kybernetik
vidareutvecklad i sociologen Niklas Luhmanns systemteori. Se Jönhill,
2011; Jönhill, 2012.
Mångfald i medierna – utan utpekande av etnicitet, "ras" eller andra ... | 157

med i princip lika möjligheter för alla. Men den kan
också innefatta urval där personer med migrationsbakgrund gallras ut, avsiktligt eller oavsiktligt. Enligt
intervjupersonerna och mina slutsatser av de exempel
som framkom, skedde missgynnanden i de allra flesta
fall oavsiktligt. Detta bekräftade också resultat från
tidigare forskning.
Generellt sett gäller att kausaliteter, förhållandena
mellan orsak och verkan, i de flesta sociala och samhälleliga eller kommunikativa kontexter är komplexa.
Därmed kan trovärdiga kausala förklaringar inte ges.
Exempelvis hade ett av massmedieföretagen haft ett
proaktivt projekt i en av Stockholms förorter med
syfte att främja framtida rekryteringar av journalister med lyckat resultat. I ett annat fall visade det sig
att medieföretaget i en rekryteringsprocess inte hade
vidtagit aktiva åtgärder för att ge möjlighet för potentiella sökande till en anställning som journalist att
ansöka oavsett bakgrund. Annonseringen av tjänsten
gjordes på företagets hemsida, på en hemsida för en
chattgrupp och en hemsida på en handelshögskola
(med inga eller mycket få studenter med invandrarbakgrund). Detta var en vanlig metod för att annonsera
lediga jobb. Motivet som respondenten uppgav var
framförallt tidspress. Till det kan läggas kortsiktigt
ekonomiskt tänkande. Oavsiktligt eller inte kan resultatet emellertid bli densamma.
Att inte aktivt tillse att alla personer med relevant
utbildning och så vidare ges samma möjlighet att söka
en anställning kan vara ett exempel på bortgallring
i strid med diskrimineringslagen som ställer krav på
arbetsgivare till proaktiva åtgärder mot diskrimine158 | Jan Inge Jönhill

ring: ”Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.”
(SFS 2008:567, 3 kap. 7 §) Den här lagen hör dock till
den typ av lagar där kontrollmöjligheterna är små och
möjligheterna för sanktioner begränsad.
3. Nätverk spelar en viktig roll vid rekryteringen
av journalister, vilket missgynnar sökande med
invandrarbakgrund.

Tidigare anställdes journalister ofta på förmodanden
om pålitlighet på referenser från tillfälliga jobb och kanske i form av ett examensbevis, men först och främst,
och när det kom till urval av sökande, hade rekryteringen grundats på bekantskap eller ”magkänsla”.
Beläggen för att detta tillvägagångssätt vid rekrytering
generellt sett missgynnar personer som saknar nätverk
och inte minst personer med invandrarbakgrund är
många. Först från början av 2000-talet hade flertalet
massmedieföretag utvecklat personal- eller HR-avdelningar och således professionaliserat bland annat rekryteringen i medieföretagen. I förbindelse med detta hade
frågor om intern eller extern rekrytering samt olika
åtgärder för kompetensutveckling, teambyggande och
även mångfaldsfrågor kommit i fokus.
4. Minskningarna av antalet journalister inom
massmedieföretagen medför att möjligheten för
förändringar är starkt begränsade.

Mot indikationer som pekade på ett ökat fokus på kulturell mångfald, pekade ett annat förhållande i motsatta riktningen, nämligen det faktum att betydande
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personalminskningar skedde under några få år (kring
åren 2010–2013) inom alla printmedieföretag. Flera av
de rikstäckande och regionala tidningarna minskade
sin redaktionella personal med 30–50%. Skälen till
detta var en omfattande omstrukturering inom särskilt printmedierna mot digitalisering samtidig med
en ekonomisk kris för företagen. Detta begränsade
möjligheterna till förändringar i riktning mot mera
mångfald då all nyrekrytering av journalister i princip upphörde. Situationen med stora nedskärningar
och förändringar innebär också att det dagliga arbetet
för de kvarvarande journalisterna genomgick förändringar som innebar att de måste utföra allt fler olika
uppgifter, vilket i sin tur ställer krav på det man kallar
multikompetenser (Nygren (red.), 2008; Jönhill, 2011).
Det senare kan antas missgynna journalister med en
bakgrund från regioner där sådana förändringar inte
varit lika genomgripande.
5. Kulturell mångfald i organisationsledningar kan ses
och hanteras som en fråga om kompetens.

Alla intervjupersoner betonade att vid rekrytering
av nya journalister måste fokus vara på kompetens.
Till exempel har det i mångfaldspolicydokument på
SVT:s hemsida har sedan mer än tio år betonats vad
som kallas kompetensbaserad rekrytering7 och man
antar att genom att tillämpa denna princip bör missgynnande och diskriminering kunna undgås. Även
om inte alla respondenter önskade använda termen
7

Det gäller också idag: https://omoss.svt.se/jobba-har.html [hämtat 202109-20].
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kompetensbaserad rekrytering – som getts en speciell
tolkning i en väl spridd definition inom HR-området
(Lindelöw, 2008; Lindelöw m fl, 2012) – är huvudprincipen att rekryteringsprocessen ska baseras på bedömningar som endast grundar sig på kompetens vid urval
och beslut om anställning. Som en respondent svarade:
Om vi nu ska ha en arabisktalande journalist, så är det
en väldigt duktig journalist vi behöver som kan arabiska,
så det är inte en som kan arabiska och sedan inte är en
duktig journalist, det går ju inte …

Språkliga färdigheter och även kulturell kunskap relaterad till personens bakgrund uppfattades alltså framförallt som en del av den sökandes kompetens, alternativt en positiv faktor vid bedömning av den samlade
kompetensen. Flertalet tillfrågade bekräftade denna
uppfattning och några gav liknande exempel.
Avslutande kommentarer

Sammantaget påvisade studien om hanteringen av kulturell mångfald inom svenska massmedieföretag komplexiteten i problematiken kring hur mångfald hanterades och kan hanteras i massmedierna konstruktivt.
Missgynnande och diskriminering kunde som regel inte
visas vara avsiktlig. Men oavsett vilket, blir följderna för
den drabbade desamma. Vid rekryteringsprocesser och
liknande är en hög medvetenhet om risken för direkt
eller indirekt missgynnande och diskriminering viktig.
Med den förutsättningen är en slutsats att en fokusering
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på kompetens, och inte på personens kulturella eller
etniska bakgrund, är en möjlig framgångsrik väg för
att hantera problemet. Med andra ord är alltså en slags
blindhet för kulturell eller etnisk bakgrund (”färgblindhet”) paradoxalt nog ett sätt att hantera problematiken
och undgå missgynnande.
Missgynnande och diskriminering kan vara ett
stort problem i många delar av samhället och inte
minst på arbetsplatser. Följaktligen gäller det också i
massmedieföretagen. Förutom kränkningarna kan de
drabbade hamna i arbetslöshet eller dylikt. Dessutom
drabbas kollegor, närstående och andra av missförhållandena. Många ställer då krav på snabba lösningar.
Men identitet är ett komplext förhållande och har
kommit att bli än mer komplext i dagens mångkulturella samhälle. Tanken att kategorisera och ”mäta”
utifrån hudfärg eller ”ras” innebär:
att göra våld på en oomtvistlig omfattande kunskap
som visar att begreppet ras är missledande;
att personers identitet starkt reduceras till en enda
på bekostnad av andra;
ett utpekande som kan uppfattas pejorativt och
verka stigmatiserade;
att konstruera en identifikation som verkar inskränkande och kan bli problematisk för både den enskilde
och i de organisationer – arbetsplatser, skolor, föreningar, och så vidare – som hen tillhör.
Dessutom riskerar en sådan identifikation att bidra
till än fler destruktiva konflikter i samhället. Användningen av ”ras” i politiskt administrativa kontexter
och för så kallade jämlikhetsdata visar sig inte leda till
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mindre av förvirring. Det framgick väl vid den aktuella
senaste amerikanska folkräkningen. Med sociologen
Tomás Jiménez’ ord:
We are in a weird time demographically … There’s more
choice about our individual identities and how we present
them than there has ever been. We can presume far less
about who somebody is based on the boxes they check
compared to previous periods.
(NYT 2021-08-13)

Att folkräkningar med självidentifikation av etnicitet
och ”ras” fortsätter i bland annat USA har med historiska förhållanden att göra. Som visats är det sociologiskt sett vare sig möjligt, relevant eller lämpligt att
identifiera enskildas etnicitet eller ”ras”. Problematiken med missgynnande och diskriminering på grund
av hudfärg och så vidare når inte heller närmare lösningar genom att begreppet ras åter tas fram vare sig i
storskaliga folkräkningar eller när vi har att göra med
mindre populationer, som i enskilda media
företag
eller andra företag och institutioner.
Sedan Upplysningen och det moderna samhällets
början har, som sociologen Armin Nassehi poängterar (Nassehi, 2020), en grundtanke varit att likhet
i förutsättningarna ska gälla alla människor och att
enskilda kännetecken som etnisk bakgrund, kön, hudfärg och så vidare inte ska stå i förgrunden. Att åter
framhäva sådana kännetecken begränsar, insnävar oss.
Människor blir till partikulära identiteter.
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rättigheterna https://www.echr.coe.int/documents/
convention_swe.pdf
European Commission 2016. European handbook on
equality data (2016 revision). Directorate General
for Justice and Consumers. https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/cd5d60a3-094d-11e78a35-01aa75ed71a1/language-en [hämtat 2021-09-21]
EU 2000. Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni
2000 om genomförandet av principen om lika
behandling av personer oavsett deras ras eller etniska
ursprung. Europeiska gemenskapernas officiella
tidning, 19.7.2000.
Graf, Heike (red.) (2011). Diversity in Theory and
Practice: News Journalists in Sweden and Germany.
Göteborg: Nordicom.
Graf, Heike (2011b). Examining ethnicity in German
Newsrooms, i Graf (red.) (2011).
Graf, Heike (2008). ”’I am the token Turk’: Experiences
of journalists with migrant backgrounds in German
newsrooms”, conference paper, International Association for Media and Communication (IAMCR),
26th World Congress (20–25 juli, 2008) Working
Group for Media Production Analyses, Stockholm.
International Society for diversity management,
https://www.idm-diversity.org/deu/index.html
[hämtat 21-09-20]
Mångfald i medierna – utan utpekande av etnicitet, "ras" eller andra ... | 165

Jablonski, Nina G. (2006). Skin: A Natural History.
Berkeley & Los Angeles. University of California
Press.
Jönhill, Jan Inge (2016). The paradox of managing
diversity. Observations of a personnel management
strategy in mass media organizations (tillgänglig på
Researchgate)
Jönhill, Jan Inge (2012). Inklusion och exklusion. En
distinktion som gör skillnad i det mångkulturella
samhället. Lund: Liber.
Jönhill, Jan Inge (2011). Mass Media Organizations
and Managing Diversity: Possibilities and Limitations. From a Communicational Systems Theoretical
Perspective, i Graf (red.) (2011), p. 47–93.
Lindelöw, Malin (2008). Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur & Kultur.
Lindelöw, Malin, Löfgren, Eva, Persdotter Kristina,
Engblom, Samuel & Gunnerud, Sara (2012). Rekrytera utan att diskriminera. En handbok för fackligt
förtroendevalda om kompetensbaserad och lika
behandlande rekrytering. Stockholm: TCO.
Merx, Andreas (2013) – Von Integration zu Vielfalt. Kommunale Diversitätspolitik in der Praxis,
https://www.idm-diversity.org/deu/downloads.html
[hämtat 2021-09-20]
Nassehi, Armin (2019) Wenn Diversität sich gegen den
Menschen kehrt. Deutschlandradio 2019-09-08,
https://www.deutschlandradio.de [hämtat 2021-09-25]
NYT, New York Times 2021-08-13.
Nygren, Gunnar (2008). Nyhetsfabriken: journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Lund:
Studentlitteratur.
166 | Jan Inge Jönhill

Prewitt, Kenneth (2005). Racial classification in America: where do we go from here? Dædalus. Journal of
the American Academy of Arts & Sciences, s. 5–17.
SFS 2008:567, Diskrimineringslagen SFS 2008:567.
SOU 2009:93. Inkluderande arbetsliv, Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, https://www.regeringen.
se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2009/12/sou-200993/ (hämtat 2021-09-25).
SOU 2001:39. Ett effektivt diskrimineringsförbud – Om
olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell
läggning. https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou2001-39-_GPB339 [hämtat 2021-09-25
US Census (2020). Race. About. https://www.census.
gov/topics/population/race/about.html
[hämtat
2021-09-21]
Weber, Max (1983). Ekonomi och samhälle. Förstående
sociologins grunder 1 (1918/19), Lund: Argos.
Wolfe, Patrik (2002). Race and Racialisation: Some
Thoughts, Postcolonical Studies, vol. 5, nr 1,
s. 51–62.

Mångfald i medierna – utan utpekande av etnicitet, "ras" eller andra ... | 167

Hur vet vi det vi inte
kan mäta? Om svenska
medievärldens paradoxala
förhållande till mångfald
Tobias Hübinette*

Sedan 1990-talet har en ständigt pågående diskussion
pågått om hur det egentligen ser ut med mångfald
på den svenska arbetsmarknaden. Det ska redan här
påminnas om att mångfald i denna artikel i stort sett
betecknar sådant som rör variablerna ras och etnicitet,
och till viss del även religion och språk. Däremot berörs
inte mångfald som exempelvis rör kön, klass, ålder,
regional bakgrund, funktionsvariation eller sexuell
läggning.
Det offentliga samtal, som uppstod i kölvattnet efter
1980- och 90-talens stora jämställdhetsdebatt och som
hämtade sin näring i den könsuppdelade statistik som
Sverige var allra först i världen med att lagstifta om
redan 1994, har genom åren böljat fram och tillbaka.
Det har inte minst handlat om den svenska medie* Tobias Hübinette är fil dr i koreanologi, docent i interkulturell pedagogik
och lektor i pedagogiskt arbete samt lärare i interkulturella studier och i
svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.
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världen liksom om den svenska kulturbranschen,
den svenska akademin och andra närliggande sfärer
varinom det råder konsensus att mångfald är något
positivt. Den senaste större debatten, vad gäller just
medierna, kan sägas ha inträffat i samband med
2020 års Black Lives Matter-rörelse när 39 Sveriges
Radio-anställda skrev, undertecknade och offentliggjorde det mycket uppmärksammade uppropet Vems
SR?. I uppropet krävde undertecknarna bland annat
att Sveriges Radio och public service-företagen börjar
mäta och följa mångfalden på ett mer diversifierat och
specificerat sätt än vad som görs idag.
Mångfaldsdata i en rapport från 90-talet

Samtidigt har det också i det närmaste funnits konsensus i diskussionen ända sedan den uppstod på 90-talet
att den svenska medievärlden är särskilt utpräglat
homogen beträffande faktorerna ras och etnicitet.
En av de möjliga orsakerna till denna konsensus går
antagligen att spåra till en rapport från 1990-talet som
satte siffror på hur mångfalden faktiskt såg ut i det
dåtida svenska arbetslivet. Idag är rapporten symptomatiskt nog tämligen bortglömd men uppmärksammades vid tiden för publicering. Faktum är att denna
bortglömda rapport fortfarande är unik i sitt slag då
ingen därefter har bemödat sig om att räkna och mäta
mångfalden inom arbetslivet genom en kombination
av registerdata och jämlikhetsdata – särskilt inte inom
sådana elitsfärer som media, den högre tjänstemannasektorn och statsförvaltningen samt inom näringslivet
och industrin.
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Det var organisationen Ungdom mot rasism, som
bildades av dåvarande civildepartementet som en reaktion på en nynazistisk våldsvåg, som 1995 publicerade
rapporten Vit makt?, sammanställd av SVT-journalisten
Christian Catomeris (1995). Catomeris är antagligen
den person som allra tydligast, ända sedan 90-talet, har
väckt frågan om mångfalden i medievärlden (se även till
exempel Catomeris 1998).1
I rapporten från 1995 framgick det med all önskvärd
tydlighet att Mediesverige, som förövrigt på 90-talet
sysselsatte många fler personer än dagens stadigt
krympande mediebransch, inte på något sätt avspeglade den dåtida svenska befolkningssammansättningen vad gäller att ha invandrarbakgrund, vilket vid
tiden innebar att antingen själv vara utrikesfödd eller
vara född i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. Detta var den gängse definitionen av invandrarkategorin fram till det senaste sekelskiftet då termen
”invandrare” ersattes av kategorin ”utländsk bakgrund” som inkluderar de utrikes födda samt enbart
de med två utrikes födda föräldrar.2
1

2

Catomeris var en av medförfattarna till SVT-rapporten från 2021 som
kan sägas utgöra en fortsättning på den diskussion som utbröt i samband
med Vems SR?-uppropet. Rapporten Hur kan det vara så här? bygger på
intervjuer med SVT-anställda med utländsk och främst utomeuropeisk
bakgrund vilka vittnar om en fortsatt homogen organisationskultur på
SVT (Almosaibi Jasas & Catomeris 2021).
Både SVT och SR använder fortfarande den äldre invandrarkategorin när
de beställer registerdata från SCB. Det handlar om mellan 20–25 procent
av de anställda som antingen själva är födda utomlands eller har en eller
två föräldrar som är det. Siffran skiljer dock inte mellan exempelvis dem
med bakgrund i övriga Norden, dem med bakgrund i Europa (utöver Norden) eller dem med bakgrund utanför Europa. Den sistnämnda kategorin är högst sannolikt den minst representerade demografiska kategorin
bland både SVT- och SR-anställda och som antagligen inte utgör mer än
kring 4–5 procent.
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Journalister med utomeuropeisk bakgrund
är så få att de avrundas bort

Det anges i rapportens inledning att den var en uppföljning av Maktutredningens skrift Makten över tanken, som Olof Petersson och Ingrid Carlberg (1990)
hade stått bakom och som delvis handlade om mångfalden på dåtidens redaktioner. Mångfaldsstatistiken
rörande Mediesverige som presenterades i Ungdom
mot rasism-rapporten från 1995 byggde på en enkätundersökning som 1 200 anställda vid bland annat
SVT:s Aktuellt och Rapport, SR:s Dagens Eko, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade fått svara på. Frågeformuläret, som naturligtvis både var anonymt och frivilligt och som utgick
från självkategoriseringsprincipen, frågade explicit
om personen ifråga var född utomlands eller hade en
eller två föräldrar som var det. Det gick också att ange
vilket land eller vilka länder det handlade om.
Totalt framgick det att 10 procent av dåtidens tillfrågade journalister antingen själva var utrikes födda
eller hade en eller två utrikes födda föräldrar. Av dem
hade 4 procentenheter bakgrund i övriga Norden, 6
procentenheter i Europa utom Norden och 0 procentenheter utanför Europa. Det uppgavs dock i rapporten
att två (sic!) journalister hade uppgivit i självsvars
formuläret att de hade bakgrund utanför Europa
av över tusen enkätsvar, vilket avrundat uppåt mot
svarade 0,2 procent.
Sämst befanns mångfalden vara på Rapport-redaktionen (5 %), på Aftonbladet (7 %) och på Aktuellt-
redaktionen (8 %) och bäst var den på Svenska DagHur vet vi det vi inte kan mäta? Om svenska medievärldens ... | 171

bladet (10 %). Bland medieanställda i beslutsfattande
ställning handlade det om endast 6 procent som var
födda utomlands eller som hade en eller två föräldrar
som var det. Medierna uppgavs i rapporten vara den
undersökta sfär som uppvisade sämst mångfald vad
gällde just personer i chefsposition. Slutligen uppgav
rapporten att de som hade en eller två utrikes födda
föräldrar var fler än de utrikes födda.
År 1995 var sammanlagt 18 procent av totalbefolkningen födda utomlands eller hade en eller två föräldrar som var det, vilket kan jämföras med 33,5 procent
år 2020 (Statistiska centralbyrån 2021). Vid tiden hade
kanske 7–8 procent av hela den svenska befolkningen
bakgrund utanför Europa – idag handlar denna andel
om över 20 procent vilket gör gruppen större än den
grupp som har bakgrund i Norden.
Varför vet vi inte hur det ser ut idag
med mångfalden?

Den första frågan, som inställer sig mot bakgrund av
ovanstående resultat från 1995 års mediebransch, är
hur siffrorna egentligen ser ut idag? Hur många av
dagens anställda på nämnda redaktioner har exempelvis idag bakgrund utanför Europa? Att fler än 10
procent av de anställda på SVT:s Rapport-redaktion,
Aftonbladet eller Svenska Dagbladet antagligen har
utländsk bakgrund är ganska så troligt men frågan
är hur många som har bakgrund utanför Europa? I,
den av Masoud Kamali ledda, Utredningen om makt,
integration och strukturell diskriminering och dess
rapport Mediernas Vi och Dom, som publicerades
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2006, framgår det exempelvis att endast 1 procent av
de svarande i en medlemsenkät från år 2000 som Journalistförbundet stod bakom hade bakgrund i ett utom
europeiskt land (Camauër 2006). Och några år senare
framgick det i en liknande undersökning att fortfarande endast 1 procent av de svarande hade bakgrund i
ett utomeuropeiskt land (Djerf-Pierre 2005).
Med utgångspunkt i denna banbrytande rapport
från 1995, som både är bortglömd och saknar uppföljning, går det dessutom att fråga sig vad det egentligen innebär att den så omdebatterade frågan om
mångfald inom media och i det svenska samhällslivet
i stort nästan helt saknar statistik, siffror och data att
utgå ifrån – detta i kontrast till jämställdhetsdebatten
som nästan alltid kan redovisa statistik om kvinnor
och män på alla upptänkliga områden? Kan det vara
så att det faktum att den närmast totala frånvaron av
statistik faktiskt till och med förklarar den oerhört
positiva synen på mångfald, särskilt inom mediebranschen? Kanske är det lättare att hylla mångfald än att
mäta och följa upp mångfald? Kan det också vara så
att den fullständiga frånvaron av statistik rörande ras
och etnicitet gör att debatten aldrig kommer längre än
att alla inblandade parter i samtalet konstaterar, och
inte minst beklagar, att mediebranschen är fortsatt
alltför homogen mot bakgrund av att över en femtedel
av alla invånare i Sverige numera kan betecknas som
icke-vita? Kan det vidare även vara så att denna frånvaro av mångfaldsstatistik förklarar icke-vita journalisters växande frustration rörande det rådande läget,
vilka i brist på statistik tvingas att ständigt vässa sina
argument utan att ha några som helst siffror att hänHur vet vi det vi inte kan mäta? Om svenska medievärldens ... | 173

visa till? Och kanske viktigast av allt: varför är den
negativa synen på att mäta och följa upp mångfald så
fortsatt solid och massiv i dagens Sverige att ingen ens
har bemödat sig om att försöka replikera Vit makt?-
rapporten från 1995?
För att kunna besvara denna sista fråga, för de andra
föregående frågorna är antagligen omöjliga att ge ett
exakt svar på, krävs en kort introduktion till hur mångfald mäts i Sverige jämfört med hur det ser ut i andra
länder som samtidigt består av en presentation av hur
mångfald skulle kunna mätas i Sverige i framtiden.
Den svenska folkbokföringens
tillkortakommanden

I Sverige består nästan all statistik av registerdata, som
bygger på att varje invånare oavsett medborgarskap
innehar ett unikt personnummer. Detta gör det möjligt
att få fram exakta data om en persons kön (utifrån två
juridiska kön), ålder, regional och nationell härkomst
och utbildnings- och inkomstnivå (det vill säga klass).
På grund av att Sverige både råkar inneha världens
äldsta och världens mest avancerade centrala befolkningsregister, där alla invånare som någonsin har bott i
Sverige sedan personnumret infördes strax efter andra
världskriget finns registrerade, anses Sverige allmänt
vara världsbäst på exempelvis könsuppdelad stati
stik eller jämställdhetsstatistik, statistik om klass och
socio
ekonomiska faktorer liksom statistik rörande
ålder och region.
Dock saknas helt uppgifter i det svenska folkbokföringsregistret om hur en viss person själv identifie174 | Tobias Hübinette

rar sig utifrån ras och etnicitet liksom utifrån religion
och språk och inte heller med avseende på bland annat
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt
funktionsvariation. Det närmaste som finns att tillgå
är uppgift om ursprungsland, som de facto handlar
om den suveräna stat i vilken en person, eller dess föräldrar, föddes. Därför finns det exempelvis en exakt
siffra på antalet invånare i Sverige som är födda i Turkiet. Däremot säger den siffran inte någonting om hur
många av dessa som själva identifierar sig som exempelvis kurder, som räknar sig som kristna eller som
skulle säga att de är armenisktalande.
Vidare är detta system inte särskilt flexibelt då stater
som en gång har upphört också finns med i statistiken.
Till exempel gäller det personer som är födda i Jugoslavien eller som är födda i Sverige med en eller två
föräldrar som är födda i Jugoslavien. Dessa personer
kommer för alltid att vara ”jugoslaver” i den svenska
statistiken trots att statsbildningen Jugoslavien har
upphört att existera och gruppen idag innehåller
många tiotusentals individer.
Jämlikhetsdata fångar bättre mångfalden

I de flesta länder finns inget motsvarande centralt
befolkningsregister som motsvarar det svenska utan
där bygger den offentliga statistiken på att staten och
myndigheterna regelbundet frågar invånarna om hur
de själva identifierar sig. För att förenkla det hela kal�las detta system för jämlikhetsdata till skillnad från
registerdata. Jämlikhetsdata samlas in via nationella
folkräkningar, i exempelvis USA och Storbritannien,
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där invånarna tillfrågas om hur de själva identifierar
sig utifrån exempelvis ras, etnicitet, religion och språk
liksom om de ser sig som vita eller svarta, judar eller
romer, muslimer eller buddhister eller spansk- eller
kymrisktalande. Detta sätt att samla in statistik på,
det vill säga utifrån jämlikhetsdatasystemet, är vad
FN. EU och Europarådet förordar. Det är också vad
allt fler representanter för olika minoritetsgrupper i
Sverige har begärt att svenska staten, och de svenska
myndigheterna, ska börja använda sig av. Representanter för bland annat afrosvenskar eller svarta svenskar,
svenska muslimer, sverigefinnar, homosexuella och
personer med funktionsvariation har alla på senare år
krävt införandet och praktiserandet av jämlikhetsdata
även i Sverige då samtliga dessa grupper just nu är helt
osynliga i dagens svenska statistik.
Frågan om jämlikhetsdata har sedan 2010-talets
mitt varit en offentlig och politisk fråga i Sverige och
med jämna mellanrum har hätska debatter utbrutit
rörande ämnet. Det som framgår i denna debatt är att
det råder en mycket utbredd fundamental missuppfattning som gömmer sig bakom en färgblind antirasism
och som säger att jämlikhetsdata är detsamma som
”rasregister”, det vill säga kort och gott att svenska
staten (eller för den delen SVT, DN eller TV4) ska
upprätta och föra ett register över invånarnas eller de
anställdas rastillhörighet. Detta utbredda synsätt på
jämlikhetsdata, som helt och hållet är en nidbild, har
gjort att frågan om införandet och praktiserandet av
jämlikhetsdata har dragits i långbänk trots att det bara
handlar om att börja fråga om hur de svarande själva
identifierar sig utifrån exempelvis etnicitet eller reli176 | Tobias Hübinette

gion i redan existerande medborgar- och medarbetar
enkäter. Tyvärr är det kanske särskilt inom media och
på landets ledarredaktioner som motståndet mot jämlikhetsdata är som allra starkast. Ett mycket stort antal
ledarredaktioner har i debatten bestämt tagit avstånd
från jämlikhetsdata och menar att det skulle innebära
ett ”rasregister”.
Samtidigt är jämlikhetsdata det som efterfrågades i
Vems SR?-uppropet och det var vad Vit makt?-rapporten tillämpade då dess enkätundersökning bland annat
frågade om de svarande själva identifierade sig som
invandrare eller ej. Den innehöll också frågor om självupplevd diskriminering med mera. Det skandalösa är
att ingen på många år har frågat landets journalister i
en enkätundersökning om de har utomeuropeisk bakgrund. Det är med all säkerhet den kategorin som är
kraftigt underrepresenterad inom media. Det är också,
som tidigare nämnts, antagligen så att endast kring
4–5 procent av dagens journalister har utomeuropeisk
bakgrund genom att de själva är födda utanför Europa
eller så har de en eller två föräldrar som är det – samtidigt som denna demografiska kategori numera utgör
över 20 procent av den svenska befolkningen.
Svårt att komma vidare utan nya mätverktyg

Det som är mest upprörande är att så många vita
journalister och vita mediechefer talar sig varma för
mångfald, liksom att hela den svenska medievärlden i
praktiken är för mångfald på en nivå som saknar motstycke i jämförelse med andra branscher. Samtidigt
kommer denna extremt positiva mångfaldsretorik från
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en bransch som vägrar att diversifiera statistik som
bygger på registerdata. SVT och SR skulle mycket väl
skulle kunna särredovisa andelen anställda med utom
europeisk bakgrund men vägrar att göra det liksom att
fråga om exempelvis ras, etnicitet, religion eller språk i
sina medarbetarenkäter.
I framtiden är det antagligen så att debatten om mångfald inom den svenska mediebranschen kommer att
fortsätta och troligen också trappas upp mot bakgrund
av att andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund
kan komma att utgöra en tredjedel av samtliga invånare
i riket inom bara något decennium. Särskilt de icke-vita
journalister som är verksamma i branschen idag är väl
medvetna om den, antagligen mycket extrema, under
representation av sin demografiska kategori bland
landets journalister, och än mer bland mediecheferna,
samtidigt som medieföretagen och Mediesverige hittills
har vägrat att vare sig diversifiera registerdata eller börja
ställa frågor om självidentifierad ras, etnicitet, religion
och språk i olika medarbetarenkäter i enlighet med
jämlikhetsdataprincipen.
Så länge vi fortsätter att sakna data, siffror och statistik om hur det verkligen ser ut vad gäller mångfald
med avseende på ras och etnicitet inom den svenska
medievärlden så kommer denna sektor att fortsätta
att karaktäriseras av dels en fortsatt mycket positiv
syn på mångfald, dels en total frånvaro av statistik om
mångfald, och dels en fortsatt negativ syn på att mäta
mångfald och i förlängningen en fortsatt de facto-
underrepresentation av personer med utomeuropeisk
bakgrund.
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Vi måste satsa för att nå
icke-lyssnarna
Rouzbeh Djalaie*

Mångfald.
Fett jobbigt och kladdigt begrepp egentligen. Eller
det har blivit det med åren. Mångfaldskonsulter, mångfaldsplaner, mångfaldsuppropet … Begreppet har förknippats med identitetspolitik, inkvotering och till och
med omvänd rasism.
Andra har sett det som ett sätt att nå representation,
fördjupa demokratin, jämlikhet.
Att offentligt prata om behovet av mångfald i
medier, särskilt i public service, ”kan tolkas som politiskt ställningstagande” har jag fått erfara och därmed
leda till konsekvenser.
Det är få mediebolag som använder begreppet
längre. Det har ersatts av begrepp som ”Fler perspektiv”, ”Sverigespegling”, ”närhet”…
Kalla det va fan du vill säger jag!
För mig har mångfald alltid varit en nödvändighet,
ett basalt behov att fylla. Som publik en fråga om rele* Rouzbeh Djalaie är journalist och producent på P4 Stockholm. Han startade lokaltidningen Södra sidan i sydvästra Stockholm och var chefredaktör för Norra sidan innan han började arbeta för Sveriges Radio.
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vans, om trovärdighet och som journalist en fråga om
kompetens och kvalité för att kunna vara relevant.
Det handlar om min brevlåda.
***
2021

Inger, Sabine, Marie, Ove, Veronica, Charlotte, Irene,
Elisabeth, Cecilia, Catrine. Amanda, Hanna, Ulla,
Mustafa, Bo, Björn, Matilda, Claudia, Staffan.
Jag plockar upp min lokaltidning från brevlådan
och bläddrar i den. Jag antecknar namnen på intervjupersonerna.
Sen bläddrar jag till redaktionsrutan och antecknar:
Märta, Anna, Mattias, Pia, Patrik, Maria, Henrik,
Ingrid, Josefine.
Den här tidningen delas ut varje helg till alla hushåll
i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm, en stadsdel som har över 70 procent av invånarna med utom
europeisk bakgrund.
Men de syns sällan i tidningen.
Att bläddra i den här tidningen 2021 är lite som att
kastas tillbaka i tiden. Till 2003, året då vi som familj
flyttade till Vårberg i Skärholmen.
Vårberg i södra Stockholm är en förort klassad som
utsatt område; egentligen ett polisiärt begrepp från 2015
som senare både politiken och medierna tagit till sig.
Den här stadsdelen är ett klassiskt miljonprograms
område; med centrum i mitten omgärdat av flerfamiljshus, radhus lite längre bort och sedan villor. Bostadsområden som egentligen var byggda för blandade
boendeformer. Men mitt utsatta grannskap är hårt
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segregerat, en segregation där hudfärg och klasstill
hörighet flätas ihop. Majoriteten av de boende har
utomeuropeisk bakgrund.
En segregation som jag minst två gånger om dagen
påminns om fysiskt. Först på morgonen när jag ska till
mitt jobb i Radiohuset på Östermalm. Sen när jag ska
hem.
Jag noterar hur hudfärgen på mina medpassagerare
skiftar beroende på åt vilket håll tåget rullar. Jag noterar
också att jag förflyttas från ett vitt välbärgat Stockholm
till ett icke-vitt och fattigare Stockholm.
2003

Jag har bott i ett radhus i Vårberg sedan snart 20 år
tillbaka.
Den där lokaltidningen med namn som påminner om Barnen i Bullerbyn hittade jag första gången
i min brevlåda 2003. Tidningen ingår i tidningskedjan
Direktpress som förra året köpte konkurrenten Mitt i
och därmed gjorde slut på den långa hårda striden om
annonspengarna.
2003 när jag för första gången hittade lokaltidningen
i min brevlåda blev jag glad. Det skulle kunna bli min
chans att som nyinflyttad lära känna lokalsamhället.
Men när jag bläddrade i den slogs jag av mängden blåljusnyheter i tidningen vilket fick mig att nästan ångra
mitt val av bostadsområde. Var det hela bilden av grannskapet? Det försatte mig nästan i ett tillstånd av chock.
Jag noterade också att min lokaltidning till över
vägande del befolkades av poliser och tjänstemän.
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Det var de som stod för verklighetsbeskrivningen och
problemformuleringen.
Det fanns en del boende också i tidningen; ofta offer
för brott. Sällan, om inte aldrig, hade de utländsk bakgrund. Det var som att betrakta två olika världar; den
som min lokaltidning sa sig skildra och den som jag
mötte när jag lyfte blicken från tidningen.
För mig var det gapet obegripligt. Som icke-journalist undrade jag om det är så journalistiken funkar.
2006

”Det är bra toalettläsning den där.” Så här sa en tonårs
kille från Bredäng till mig hösten 2006 och pekade på
tidningen som jag hade i handen.
”Man läser alla sidorna, det finns alltid nån som
man känner med i tidningen.”
En tonårskille som läser tidning. Måste vara bästa
betyget, tänkte jag.
Det här var bara några månader efter att första
numret av lokaltidningen Södra Sidan som jag var med
och startade kommit ut.
Jag blev ofrivillig journalist och startade en lokaltidning för att fylla det gap som jag såg mellan mitt lokalsamhälle och min dåvarande lokaltidning. Jag behövde
en bra tidning i min brevlåda och jag blev journalist
för det, en titel som jag länge hade svårt att kalla mig
för. Men det visade sig snabbt att jag inte var ensam att
ha det behovet. Tidningen togs väl emot av lokalsam
hället. Vi testade olika metoder för att komma närmare
läsarna. Redaktionslokal i området var en självklarhet,
boendes perspektiv och problemformulering ett måste.
184 | Rouzbeh Djalaie

Vi ordnade medborgarpaneler, hängde i öppna för
skolor, var med på nattvandringar, besökte skolor, satt
på föreningsmöten, hade lokala krönikörer … Allt för
att komma närmare läsarna och skapa förtroende. Vi
berättade om lokala initiativ, om elevers utställningar,
om byggplanerna. Och närheten till våra läsare och
förtroendet gjorde det möjligt för oss att också göra
journalistik om de svåraste ämnena; uppfostringsvåld,
manlighetsnormer, hedersvåld, rasism, svenskhet,
ungdomskriminalitet.
2010 startades Norra Sidan i stadsdelarna runt Järva
fältet i Stockholm med liknande idéer och journalistiska
arbetssätt.
De etablerade lokaltidningarna och de stora mediebolagen som sa sig bevaka hela Stockholm fick konkurrens av en uppstickare.
Vi tänkte inte mångfald, vi var mångfald, tack vare
vårt sätt att arbeta.
Mångfalden blir en självklarhet när journalistiken
utgår ifrån publiken. Inte bara ett policydokument
eller vision.
Framgången väckte intresse hos tidningskedjan
Direktpress.
2021

Femton år senare finns inte den tidning som jag var
med och startade. Åtminstone inte med de grundidéer
och metoder som vi hade. Den har bytt ägare, gått
samman med konkurrenten, bytt namn, avvecklat
redaktionslokalen i stadsdelen. Jag skulle kalla det en
sorts återgång.
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Blåljusjournalistiken är inte lika dominerande
längre som 2003. Människor figurerar i fler roller än
bara offer. Nyhetsvärderingen har vidgats. Men jag
saknar lokala granskningar och artiklar om svåra
lokala ämnen men ännu viktigare: jag saknar dem som
bor i området. De lyser med sin frånvaro.
Ett lokalt medium som i praktiken utesluter majoriteten av dem som bor i området gör mer skada än
nytta. Det förstärker känslan av exkludering och
segregation.
Vad hände med mångfalden av röster och uppdraget
att vara relevant för läsarna?
Jag slutar räkna.
Jag slutar läsa min lokaltidning.
***
2014

År 2022 kommer det att bo 2,5 miljoner människor i
Stockholms län. Det är en fjärdedel av landets befolkning. Av dem kommer var fjärde att vara född i ett
annat land.
Så inleds en intern rapport hos Sveriges Radios P4
Stockholm 2014. En rapport som pekade på utmaningarna för Sveriges Radios lokala kanaler i en omvärld
där publiken förändras.
Rapporten gjorde en analys av kanalen och publiken. Rapporten kom också med en rad skarpa förslag
och mätbara mål för att kunna göra inkluderande
radio som blir relevant för en stockholmspublik där
var fjärde är född i ett annat land och ännu större andel
har rötter i ett annat land.
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Idag är P4 Stockholm en av få kanaler som räknar
antalet personer med utländsk bakgrund som förekommer i sändningarna.
Att räkna är ett väldigt dåligt sätt för att nå mångfald om det används som en matematisk formel för att
få till representation. Men som ett verktyg av många
för att få en känsla för vart redaktionen är på väg är
det nyttigt. Ännu nyttigare vore det om man tog reda
på i vilka egenskaper dessa personer med utländsk
bakgrund figurerar i utbudet. Är de där i huvudsak
i egenskap av invandrare och i samband med migrationsfrågor eller har vi lyckats inkludera dem i vår
vardagsjournalistik?
Kanalen har startat redaktioner i Södertälje, Järva
och Flemingsberg för att öka närvaron i de delar av
Stockholms län som vi varit sämre på att bevaka.
SVT Stockholm har gått samma väg och startat
redaktioner utanför Östermalm.
Medieskuggan över delar av Stockholm har lättat en
aning.
Men grundproblemet är kvar:
Min egen kanal så som alla andra medier står inför
en utveckling hos den potentiella publiken som är
avgörande att bemöta och ha strategier för; särskilt
för SR och SVT som har ett uppdrag att vara allmän
hetens radio och tv. Man skulle kunna kalla det mångfaldsproblematik men jag kallar det i SR:s fall för i
icke-lyssnarna.
För vi har stora grupper av befolkningen som inte
tar del av utbudet. Det handlar om unga som har andra
lyssnarvanor men också om personer med utländsk
bakgrund som antingen inte vet att public service finns
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eller inte tilltalas av det utbud vi har. Jag möter personligen många av den senare gruppen; de som inte vet att
vi finns och när vi genom förortsredaktioner och nära
journalistik vunnit deras förtroende och de får reda på
utbudet så brukar de fastna hos oss.
Icke-lyssnarna är en växande grupp och hur bra vi
lyckas vara relevanta för dem och locka dem kan bli ett
avgörande mått om vi inom public service lyckas leva
upp till uppdraget. Det handlar om relevans.
Vi behöver dessa icke-lyssnare för att kunna bibehålla vår relevans och trovärdighet. Vi måste skaffa oss
kunskap om vår publik genom undersökningar och
djupintervjuer, om deras medievanor och om de frågor som de tycker är viktiga. Vi måste också skaffa oss
journalister med nätverk och språkkunskap. Vi måste
få in den jobbiga mångfalden i ledningsgrupper och
chefsnivån också där de publicistiska besluten tas och
där rekryteringar görs. Och vi måste våga prioritera
om resurser för att nå dessa icke-lyssnare.
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Nyheter från en
”no go-zon”
Kerstin Gustafsson Figueroa*

Det var inför den årliga Järvaveckan. Mobilen ringde,
en kvinna presenterade sig som reporter från Dagens
Nyheter. Hon ville veta hur rinkebyborna är.
”Vad menar du”, frågade jag.
”Ja, jag undrar hur de är de som bor i Rinkeby.”
Jag tänkte, driver hon med mig? Men svarade artigt.
”Ja, det är inte lätt att svara på en sådan fråga. Det
bor åtminstone 16 000 i Rinkeby, det talas säkert 60–70
olika språk, finns flera religioner. Du får väl åka dit och
höra efter.”
Hon frågade om jag hade några tips vart hon skulle
vända sig. Jag föreslog Rinkeby Folkets Hus, där finns
flera föreningar och massor med aktiviteter.
Känslan av att jag kanske var utsatt för något slags
skämt höll i sig. Så jag frågade – ”vad var det du sa att
du hette?”
Det var en av de etablerade journalisterna på DN.
Någon dag senare läste jag i tidningen vad hon skrivit. Hon hade fått tag i en av vaktmästarna på Rinkeby
* Kerstin Gustafsson Figueroa är journalist och chefredaktör för Nyhetsbyrån Järva.
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Folkets Hus. Han fick också frågan om hur rinkebyborna är.
”De är snälla, men fattiga”, svarade han.
Den här historien har jag berättat förut. Jag tycker
att den visar ganska tydligt hur det är att vara reporter i Järva. Till de så kallade utsatta områdena längs
tunnelbanans blåa linje i Stockholm – Rinkeby, Tensta,
Hjulsta, Akalla, Husby och Kista – hittar inte journalisterna. När Järva nämns i medier är det ofta i samband med skjutningar, upplopp eller bränder. Inte ens
då brukar reportrar finnas på plats, utan de lutar sig
mot polisens rapporter.
I två år arbetade jag på en lokal reklamfinansierad
tidning i Järva. Jag har haft många roliga jobb, men
det här var ett av de roligaste. Jag fick liksom användning av hela mig. Jag intervjuade fotbollsspelare och
politiker, imamer, kommunala tjänstemän, konst
närer, skrev om förskolegrupper, om föreningar, rapporterade om hopplösa hyresvärdar och följde de sista
metallarbetarna på Ericson i Kista. Och jag har nog
aldrig känt mig så uppskattad förut, mina texter lästes
och diskuterades av många.
Jag var ofta på plats, det är lokaljournalistikens
absolut viktigaste uppgift. Det går inte att bara sitta
på kontoret och rewrita pressnotiser och utskick från
myndigheterna. Nä, jag var där och ryktet spred sig –
ring Kerstin! Folk ringde och bad mig komma. Jag åkte
dit och skrev om torktumlaren som inte hade fungerat
på över två år. Två veckor senare var den lagad. Så var
det. Jag kände att jag gjorde skillnad, i alla fall ibland,
och det är inte alla förunnat.
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Men tidningen hade dålig ekonomi, det har ju tidningar som regel, och vi fick veta att hälften skulle
tvingas sluta. Så jag gick i förtid, tackade ja till en
halvtidstjänst som informatör i Kista och började samtidigt planera att starta en egen tidning. Jag var 59 år
och betraktade mina chanser att få ett nytt jobb som
obefintliga. I en bransch, som krymper och till och med
riskerar att försvinna, skulle mina 40 års erfarenhet av
journalistyrket i det närmaste ses som en belastning.
Tillsammans med Yasemin Öztenar startade jag
Nyhetsbyrån Järva den 6 juni 2018. Vi deklarerade att
vi trodde på kraften i lokala nyheter, att det är där som
de riktiga historierna finns. Vi var övertygade om att en
lokaltidning är väsentlig för att ett samhälle ska fun
gera. Där kan du läsa om din ort, dina grannar, om dig
själv, om vad som händer, vilka beslut som fattas, vilka
som bestämmer. Tidningen bör spegla din vardag och
vara en grund för samtal grannar och vänner emellan.
”Tycker du att det blivit svårare att fotografera
människor?” En före detta kollega som gjort en vända
ute i Järva undrar. Han tyckte att folk blev griniga när
han tog fram kameran. Nej, jag tycker inte att det har
blivit svårare. Inte ens särskilt svårt. Men visst, järva
borna gillar inte journalister särskilt mycket. Men vi är
inte någon populär yrkeskår någonstans.
Ett lysande exempel är när SVT gjorde vad de kallade för minidokumentär. ”Det är lite obehaglig stämning här …” En frusen SVT-reporter stod med sitt
team (antagligen bara en fotograf numera) i Rinkeby
centrum en sen kväll.
Inte många ville prata med henne, en ung kille kallade henne något otryckbart. Detta filmade muntliga
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angrepp på reportern föranleder en liberal riksdagsledamot att bli upprörd. Hon skriver på twitter att
”Rättssamhällets största uppgift är att återta makten
över dessa områden och skydda de utsatta”. De utsatta?
Vilka tänker hon på? Representanterna för SVT? Hon
får över 2 000 ”likes” och 492 som ”tweetar” vidare.
Två tjejer intervjuas i reportaget. De säger att de inte
gärna är i centrum på kvällen. En kille säger att han
ofta utsätts för hot, men av polisen. I affärerna berättar de anonymt om knark-gömmor och hot. Naturligtvis en del av verkligheten. Men det är just sådana här
reportage från orten som får folk att bli förbannade.
Ensidiga och fördomsfulla. Inte så konstigt att de varken vill bli intervjuade eller ställa upp på bild.
Mediebevakningen består till stor del av blåljusjournalistik och Järva framställs som en ”no-go-zon”,
ett ghetto, ett farligt ställe. Bilden av orten är stigmatiserande och förminskande. Men undersökningen
”Utsatthet och gemenskap i Järva”, baserad på svar
från 715 järvabor och gjordes sommaren 2020 av Folkets Husby, visar att 85 procent trivs i sin stadsdel. (En
sensationell siffra som inga riksmedier uppmärksammade.) Samtidigt visade den att 74–75 procent saknar
eller har lågt förtroende för ordningsvakter, väktare
och poliser. Och den yrkeskår som ligger allra sämst till
är journalister. Förtroendet för de etablerade mediernas bevakning av Järva är rekordlågt. 82 procent är kritiska till traditionella mediers rapportering om deras
bostadsområde.
Egentligen är folk i Järva inte bara trötta på journalisternas bild av orten, utan även på tjänstemännens
och politikernas inställning. Den strukturella rasismen
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blir tydlig i Järva. En ung kvinna som under några år
var verksamhetschef för en stor ideell organisation
sade att hon kände ett konstant motstånd från både
tjänstemän och politiker. Ofta kände sig förvaltningen
utsatt för ”konkurrens” om de ansåg att föreningens
verksamhet för mycket liknade förvaltningens egna
satsningar. Föreningar ska enbart bidra med sådan
verksamhet som stadsdelen inte kan erbjuda, anser
makthavarna.
Förvaltningens tjänstemän är som regel folk utifrån.
Många av de folkvalda representanterna i stadsdelsnämnderna bor inte heller i området de representerar.
Känslan är att de vill lära ortens invånare, fostra dem,
att anamma de principer och värderingar som anses
vara svenska. Alla förslag som kommer från ortens
egna föreningar ifrågasätts hårdare. Lokala föreningar
med god lokal förankring kan nekas bidrag, men när
en riksorganisation, utan nämnvärd lokal förankring,
söker föreningsbidrag eller projektpengar då finns det
ofta resurser. Min egen upplevelse är, efter fem år som
reporter i Järva, att alltför många tjänstemän och politiker räds den egna befolkningen.
För att inte tala om alla de otaliga projekt som startats, och kostat miljoner av offentliga medel, och som
i princip alltid leds av folk utifrån. Folk som när projektet avslutats lämnar orten för att aldrig mer återvända. ”Det verkar som om det ser bra ut i cv:t att
man har jobbat i Rinkeby”, sade en fritidsledare från
orten. Han hade nekats fortsatt arbete på ungdomsgården, trots åratal av erfarenhet. Ungdomsgården
hade stängts ned, eftersom det skett flera incidenter
där. Ett vapen hade hittats gömt på en toalett, några
Nyheter från en ”no go-zon” | 193

killar hade kommit in i lokalerna i väpnarluvor. Inget
hade egentligen hänt, men gården stängdes. Likadant
med en annan ungdomsgård. Polisen hävdade att där
hade förekommit droghandel. Åratal av viktigt och
föredömligt arbete kasserades och gårdarna stängdes.
Ungdomar och personal protesterade, men förgäves.
Politiker och tjänstemän lyssnade bara på polisen.
När folk frågar, så brukar jag säga att Nyhetsbyrån
Järva är en partipolitiskt obunden, men på alla sätt
politisk, webbtidning. För hur kan den vara annat än
politisk? I Järva är arbetslösheten högre än på andra
ställen, och inkomsterna lägre. Hälsan sämre och skolresultaten likaså. Delar av Järva nämns alltid bland
dem som drabbats hårdast. Den där skillnaden mellan
de som har och de som inte har blir väldigt tydlig när
man jobbar i Järva. Det är faktum att vårt land, som en
gång var ett föredöme när det kom till ekonomisk och
social jämlikhet, numera är det landet där inkomstskillnaderna ökar mest bland världens OECD-länder.
I Sverige tjänar en vd till exempel 81 gånger så mycket
som en personlig assistent.
Det som gör vårt arbete intressant är att folk i Järva
organiserar sig för sina rättigheter. De är oroade över
nedläggningar och besparingar. De kämpar för att
ungdomsgårdarna ska vara öppna, för att Folkets Hus
ska kunna bedriva någon vettig verksamhet, och för
att deras barn ska få en god utbildning. Järva är så
mycket mer än tidningarnas svarta rubriker. Här finns
en historia om gemenskap och kamp som är värd att
berätta.
Från början hade Nyhetsbyrån Järva inga pengar,
bara erfarenhet från branschen och en ekonomisk
194 | Kerstin Gustafsson Figueroa

situation som gjorde det möjligt att testa. Den första
sommaren 2018 publicerade vi några artiklar i veckan,
men redan under hösten samma år började artiklar och
texter skickas till redaktionsmejlen allt oftare. Det var
valår, fler och fler ringde och ville att vi skulle komma
och rapportera och läsekretsen växte dramatiskt. Vid
årsskiftet 2018/2019 slutade jag min halvtid som informatör. Jag kände att jag var tvungen att satsa helt för
att hinna med och för att ge tidningen en chans. Min
medgrundare flyttade utomlands, men jag hade fått
kontakt med två unga skribenter i Järva som ville satsa,
Eleni Terzitane och Anna Nygård. Vi arbetade gratis,
men känslan av att det vi gjorde var viktigt för många
fick oss att orka.
I februari 2019 intervjuade jag fyra småkillar, som
blivit brutalt behandlade av några ordningsvakter i
Kista Galleria. Vi var inte först med själva nyheten,
SVT hade skrivit om händelsen tidigare. Men vi var
först att prata med pojkarna. Den artikeln blev vårt
mediala genombrott. Första dygnet hade vi över 20 000
läsare, och det ökade för varje timme. Jag var rädd att
hela servern skulle braka samman, men allt höll och
Nyhetsbyrån Järva blev en sajt som fler kände till.
Efter två år av ideellt – men professionellt – arbete,
fick vi 2020 för första gången statligt mediestöd. Vi hade
sökt även 2019, men blivit utan. Pengarna innebar att vi
tre redaktörer kunde dela på en blygsam heltidslön.
Sedan starten har vi nu (i september 2021) publicerat
drygt 2 400 artiklar och bara under 2020 medverkade
fler än 80 skribenter, som alla bor eller arbetar i Järva.
Under 2020 hade vi mer än 208 854 unika läsare och
32 974 återkommande läsare, i ett område där det bor
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drygt 70 000 invånare. Alla siffror enligt det enda mätverktyg som finns, Google Analytics.
Våra läsare är unga; 75 procent är mellan 18 och 45
år, 54 procent av läsarna är män, men majoriteten av
skribenterna är kvinnor.
Vi bedriver medborgarjournalistik för och tillsammans med lokalbefolkningen i Järva. En del av vårt
nyhetsarbete är att utbilda lokalbefolkningen i journalistikens hantverk. Första året arrangerade vi en kurs
i Rinkeby, med 15 deltagare. Av de 15 var alla (utom
en) från Järva eller arbetade i Järva. 12 av 15 var kvinnor. Åldersintervallet i gruppen var mellan 14 och 84
år. Första kursen höll vi ABF:s regi, men sedan 2019
kör vi varje höst en kurs på halvtid på Kista folkhögskola. Vem som helst kan söka kursen, men järvabor
har företräde om det blir för många sökande.
När jag håller mina kurser brukar jag vara snabb
att tala om att små språkliga fel är inget hinder för att
skriva. Majoriteten av våra 80 skribenter förra året har
annat etniskt ursprung än svenskt, många av dem ett
annat modersmål. Det är inget problem alls. Det viktigaste en journalist måste lära sig är att sortera, se vad
som är viktigt. Det är vårt viktigaste redskap. Att korrigera ett stavfel, eller språkligt misstag, är ingen konst.
Men en journalist som inte förstår vad som händer, och
inte kan sortera information, får bekymmer. Dessutom
finns inget bättre sätt att förbättra sitt eget skrivande
som att redigera andras texter, det är något som jag ständigt upprepar både för medarbetare och kursdeltagare.
Det skrivs och talas mycket om betydelsen av en fri
och oberoende press, som en av demokratins hörn
pelare. Särskilt om det handlar om situationen i andra
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länder. Här hemma är det ingen diskussion om vilka
som äger tidningarna, och att det inte ens finns lokala
tidningar i alla städer.
I debatten om medier i utsatta områden, som
genomfördes under Järvaveckan senast, sade Martin
Schibbye något klokt. ”En värld utan journalistik,
den vill vi inte ha.” Nej, det vill vi inte. Ett samhälle
där makthavare och politiker aldrig riskerar att granskas önskar ingen. I alla fall inte i teorin. Verkligheten
verkar vara en annan.
I Malmö stad finns idag 129 kommunikationstjänster, skriver mitt fackförbunds tidning Journalisten (Nr
5/2021). Utöver de 129 tjänsterna lägger man cirka 16
miljoner på inköp av PR-tjänster. Kommunen ger ut
en egen lokaltidning, Vårt Malmö, som distribueras
till 168 000. Fatta hur bekvämt politiker och tjänstemän måste tycka att det är. Bara trevliga texter, ingen
klagar eller ”är negativ”, som det brukar heta när vi
skriver och berättar om missförhållanden. Men är det
verkligen så vi vill ha det?
Nyhetsbyrån Järva är idag en etablerad tidning.
Många läser oss, myndigheterna börjar annonsera hos
oss, tjänstemän och politiker ömsom gillar och ömsom
fruktar oss.
Vår ambition är att utbilda och rekrytera lokala
reportrar över hela Järva. När något händer i Akalla
ska vi veta vem vi ska vända oss till, och likadant ska
det vara i alla delar av Järva. I viss mån fungerar det
redan så, men vi kan bli så mycket bättre. Flera gånger
har vi varit först med nyheter, vare sig vi skriver om nya
verksamheter eller påtalar lokala problem. Ibland blir
det artiklar som följs upp av andra medier, och det är
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därför vi kallar oss nyhetsbyrå. Vi säljer inte nyheter,
men vi förmedlar dem.
De senaste åren har präglats av pandemin och dess
följder. Alla politiska beslut har tagits med begränsat
antal ledamöter och utan allmänhetens närvaro. En
situation som begränsar insyn och demokrati. Under
pandemins inledning var NBJ:s bevakning av stor
betydelse för järvaborna. Vi var före myndigheter och
andra medier med att rapportera om coronaviruset
och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på
somaliska och arabiska i Järva.
Vi ska rapportera om stort och smått, högt och lågt.
Ingen fråga är för liten, ingen fråga är för stor. Det
finns mycket att glädjas åt i vardagen och de ämnena
ska finnas med. Det finns sådant som inte fungerar
bra, eller inte fungerar alls, och det kan en lokaltidning
belysa. Tidningen ska leda till diskussion och kan bli
ett verktyg för att mobilisera för förändring.
All journalistik handlar om att välja. Bestämma vad
som är viktigt. Vi vill nå järvaborna, så att de kan sätta
dagordningen. Ibland kallas sättet vi arbetar på för
engagement journalism, engagerad journalistik, men
det är egentligen inget nytt. Vårt arbete liknar hur det
var under arbetarrörelsens begynnelse, när tidningarna hade medarbetare som rapporterade från sitt
kvarter eller sin arbetsplats. Till oss skriver man för
att man har något viktigt att berätta. Vår styrka är våra
många frivilliga medarbetare och skribenter.
Under mina år i yrket har jag lärt mig betydelsen
av att tänka på vilka jag intervjuar och fotograferar. Jag vänder mig till dem som berörs av politiska
beslut och dem som fattar besluten, jag vill ha en
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jämn könsfördelning och jag låter inte bara unga
komma till tals.
Tidningen ska spegla hur samhället ser ut. Nyhetsbyrån Järva ska rapportera om vad som händer i
Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Akalla, Husby och Kista.
Våra skribenter bor eller arbetar där, det är ett krav
vi ställer. Vi tackar, med några enstaka undantag,
nej till skribenter ”utifrån”. Vi vill göra en riktigt
bra lokaltidning, en tidning som ger ordet till lokalbefolkningen, och då kommer vår tidning visa ortens
mångfald.
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Debatten om strukturell
rasism missar målet – fler
faktorer måste beaktas för
att förstå representation
Hynek Pallas*

När jag kring millennieskiftet studerade internationell
migration och etniska relationer granskade vi studenter
med utländsk bakgrund vid högskolor. Vilka utbildade
sig till vad? Bland invandrare och deras barn var iranier
och bosnier välrepresenterade bland de då 14 procent
nyantagna studenterna med utländsk bakgrund, och de
gick övervägande yrkesinriktade utbildningar. I början
på 2000-talet hade till exempel 35 procent av alla tandläkarstudenter iransk bakgrund.
Siffrorna har sedan dess pekat uppåt. Tio år senare,
2012–13, visade Statistiska centralbyrån att andelen
studenter med utländsk bakgrund var totalt 19 procent. År 2018–19 var andelen 26 procent. Bland dessa
är Syrien numera det största födelselandet.
Journalistutbildningar lyser dock med sin frånvaro
på de här årens topplistor över vart de med utländsk
bakgrund söker sig – Karolinska institutet dominerar
* Hynek Pallas är fil dr i filmvetenskap, filmkritiker och kulturskribent.
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med över 50 procent – och konstnärliga utbildningar
hamnar i botten.
På tio år rörde sig siffran överhuvudtaget inte, det
var bara 11 procent som sökte sig till konstnärliga
utbildningar. Att andelen har masat sig upp till 17 procent i den senaste mätningen är förstås glädjande.
Vem syns, vem hörs – och vad betyder det
egentligen?

Vi lever i en representationsdiskursens tidevarv. Vilket
innebär att diskussionen om kultur och medier alltsom
oftast utgår ifrån frågan vem syns. Vilka röster vi hör
och vems penna vi läser omvandlas automatiskt till det
antagna grupp-perspektiv som förmedlas till publiken.
Det sägs att om bara de med andra namn än Erik,
Björn och Pernilla fick ta plats i spalterna, om bara
hallåorna på SVT och filmernas huvudrollsinnehavare
kom i flera nyanser, och om vi bara bytte namn på
konsthögskolans rum – såsom studenter vid Konstfack
föreslog i en protest mot salen ”Vita havet” – då skulle
säkerligen fler personer med utländsk bakgrund söka
utbildningarna.
Nja. Analysen saknar en viktig dimension.
Ekonomiska orsaker till skevt utfall

Kultur- och mediavärlden bygger på en hög andel frilansande. Många verksamma lever i en instabil ekonomisk
tejptillvaro med osäkra inkomster och en försörjning
som involverar förhoppningar om stipendier.
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För att luta mig mot den egenupplevda erfarenhet
som dagens debattörer så gärna lyfter fram: Trots att
jag är disputerad så är jag, efter 20 år som kritiker och
kulturjournalist, också frilansare på heltid. Jag har
ingen garanti att min nästa text blir köpt.
Det betyder att även om andra variabler som är vanliga bland dem som söker till konst- och medieutbildningar tycks uppfyllda – högskoleutbildade föräldrar,
kulturintresse i hemmet, nätverk i sektorer där merit
anses vara något svårmätbart – så är det en yrkesväg
som kan vara svårare att välja för den som kommer
från en invandrarfamilj.
Det kan handla om ekonomiska skäl, som att
familjen börjar om från noll i det nya landet. Oaktat
klasstillhörighet i det forna hemlandet så blir man nu
underklass. Eller, och detta hör ihop med det förra,
så finns psykologiska skäl. Yrket bör ge trygghet.
Finns arbete och utsikter som tandläkare? Då söker vi
tandläkarprogrammet. Och omvänt: Är frilansande
för lokaltidningen en säker inkomst? Hur går det för
teatern egentligen?
Det finns ett sedan länge fastslaget samband mellan högskoleutbildade föräldrar och vilken utbildning
deras barn väljer (se till exempel Statistiska central
byrån ”Hög utbildning går i arv”, 2016). I artikeln
”Hur gick det för barnen? En studie om utländsk bakgrund, utbildning och inkomst” (”Ekonomisk debatt”
4/2020) visar nationalekonomen Katarina Katz och
Torun Österberg, docent i socialt arbete, starkt samband mellan invandrade föräldrars utbildning och
deras barns utbildningsval.
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Barn till högutbildade invandrare går i stor utsträckning utbildningar som leder till stabila jobb. Att kultur, humaniora och medier hamnar längre ner på deras
lista är då inte konstigt. Sådana möjliga förklaringar
till bristande etnisk mångfald måste finnas med i bakhuvudet även när vi diskuterar public service-sektorn
och dess särskilda ansvar i det svenska samhället.
Andra strukturella problem, bortom
diskrimineringsrastret

Även jag tror att det spelar roll vem som syns på byline
under artiklarna, vem som är redaktör, vem som står på
scenen eller har huvudroller i film- och tv-dramat. Men
det finns ett strukturellt problem bortom rasismens
diskrimineringsraster. Om inte samhället prioriterar
en tryggare arbetsmarknad även för icke-traditionella
yrken, så kommer det fortsätta påverka vilka som vågar
och vill söka sig till dem.
När den etniska representationen diskuteras bör
detta perspektiv finnas med. Den tilltagande tendensen att utgå ifrån att strukturell rasism är problemet
och att etnisk representation är lösningen riskerar,
ironiskt nog, att resultera i fikonlövslösningar bakom
vilka strukturella problem kan kvarstå.
Rasism är ett känsligare och i svensk debatt mer
diffust begrepp än exempelvis ”klasskillnad” (orsakerna hänger delvis ihop med diskussioner om glosan ”ras” som jag återkommer till nedan). Det gör att
när ”rasism” blir huvudförklaringen, så är all form av
nyansering riskabel – eftersom man tycks argumentera emot att rasism förekommer överhuvudtaget. Det
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är inte otänkbart att många drar sig för att framföra
alternativa argument eftersom man inte vill riskera att
misstas för att ursäkta rasism. Vilket gör det svårare
att tackla andra strukturella problem.
Spelar då ”etnisk representation” ingen roll? I mina
tonår dammsög jag dagstidningarna vid frukostbordet
och Okej-tidningarna i pojkrummet efter tjeckiska
namn. Skådespelare som Dominik Henzel och Robert
Jelinek – de två jag hittade – lös som stjärnor. Spelade det roll för mitt filmintresse och framtida yrke att
Hollywoodfilmerna eftertexter var fulla av tjeckiskklingande namn? Kanske. Hockeyspelarna var ju fler,
men jag lockades aldrig dit.
Samtidigt finns här en motsättning som ofta framkommer i dagens debatt: den mellan att kritisera
redaktioners brist på representation och samtidigt
finna att man själv används som representant och att
detta upplevs som något negativt. ”Jag känner att jag
ska vara representant för alla de som bor i förort, som
har invandrarföräldrar, den lite typiska ortenpersonen”, säger en medarbetare i en rapport beställd av
journalistklubben på SVT 2021 (DN 17/6). Samtidigt
anser man i samma undersökning att SVT:s bevakning
av invandrare och utsatta områden är ensidig, bland
annat eftersom ens ”kompetens och perspektiv inte
värdesätts”.
Vem representerar vem – och varför?

Bland lösningarna som har föreslagits finns, bland
annat i uppropet ”Vems SR?” på Sveriges Radio från
2020, ”mätbara mål för representation”. Det ger en
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rad följdfrågor. Talar vi om absolut speglad representation av invandrare och minoriteter? Då får vi börja
räkna huvuden. Hur många judar har vi inom public
service? Är de för få? För många?
Talar vi om att ”invandrare” representerar varandra?
Eller just den med mörkare hudfärg? Kan en adopterad
medelklassvensk i sådana fall ”representera” syriern
som har flytt hit? Eller representerar invandrare från
samma land varandra? Är min röst i spalten utbytbar
mot vilken tjeckisk invandrare som helst?
Det där senare är ett dåligt exempel, jag vet. Eftersom en annan utveckling har skett. Den tycks vara
progressiv men har skadat mångfaldsfrågan. När
diskussionen styrs av tanken om rasism så har vita,
invandrade européer under 2010-talet alltmer uteslutits ur invandrarerfarenheten. En nödvändig svensk
invandrarhistoria riskerar således att försvinna.
Okunskapen om denna historia är central om
man vill tala om hur redaktioner förhåller sig till vår
gemensamma svenska erfarenhet av invandring. Först
när den är självklar – när den finns i skolböckerna
som man brukar säga – kan individer på grund av sin
bakgrund sluta känna att de (bara) är representanter.
Invandrare har diskuterat assimilering, integration,
medier och skolor sedan 1960-talet. Ändå kan jag i
skrivande stund läsa på Dagens Nyheters ledarsida att
”Sverige ännu är ett ungt invandrarland” (Erik Helmerson, ”Ingen ska behöva känna sig som främling i
Sverige”, 31/8/21).
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Vit – eller något annat?

Som jag har beskrivit ovan blir det underligt att som
invandrad europé – en som ägnat sitt yrkes- och studie
liv åt dessa frågor – på erfarenhetsskalan klumpas ihop
med en ”etnisk svensk” i spalterna på grund av min
hudfärg. Vithet är en faktor som har gjort det lättare för
mig med invandrarbakgrund att integreras i Sverige (i
jämförelse med den som uppfattas avvika från vithetsnormer). Men vithet suddar inte ut invandringserfarenheter. En kvotering på sådana grunder skulle alltså bli
problematisk. Omvänt, så är jag osäker på om SVT:s
nyhetsankare Katarina Sandström, som blev adopterad
som bebis från Etiopien, ”representerar” en etiopisk
flykting.
Men begreppet ”etnicitet” är också kritiserat från
ett annat håll – ett som kan förklara de starka känslor ordet väcker. Många använder ordet ”etnicitet” i
stället för ”ras”. Det ses som ett täckord. Sverige är
ett land som länge har odlat en officiell antirasistisk
självbild vilket också bekräftas av en låg förekomst av
mätbar rasism jämfört med andra länder. I statistik
som Eurobarometerns, där man ställer frågor som
vem man kan tänka sig som granne, visar svenskar upp
Europas mest positiva inställning. Inte förvånande att
ras och rasism blir känsliga begrepp när en färgblind
diskurs länge har framhållits som norm – och ser ut att
ha nått resultat, mätt på vissa sätt.
Förespråkare för ”jämlikhetsdata” baserade på
”rastillhörighet” menar däremot att begreppet ”etnicitet” är för vagt. Att det döljer mer riktad diskriminering. Afrofobi och islamofobi är populära begrepp
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i sammanhanget. Visst, eftersom Somalia slår i botten på SCB-listan – bara 13 procent läser vidare på
högskola – kan man få vatten på sin kvarn. Den som
studerar tabellerna närmare tvingas dock tänka
längre. Det gäller nämligen också bara 14 procent av
serberna. Men däremot läser 40 procent av dem från
Bosnien-Hercegovina vidare efter gymnasiet.
Med detta inte sagt att det saknas fördomar och diskriminerande faktorer baserade på ras och etnicitet.
Men det räcker att skrapa lite på ytan för att se att det
kan ha att göra med andra faktorer, som inte beror på
rasism eller etnisk diskriminering. Faktorer vi riskerar
att missa och förvärra om lösningen är för ensidig.
Konsekvenser av att placera etniska grupper
i ett nollsummespel

Det finns andra problem med de ”rasbaserade” data
som krävs för att skapa ”mätbara mål för representation”. Oaktat hur problematiskt det är att prata om
”ras” så är ett grundantagande i diskussionen om data
att det är de som utsätts för rasism som har att tjäna
på sådan statistik. De som inte utsätts har i stället att
vinna på tystnaden.
Här finns några fallgropar i tron att mest jämlik
utkomst uppnås genom att synliggöra och markera
etnisk olikhet.
En sådan är att om offentliga medel – eller tjänster
– anslås på basis av ”ras”, så kommer det stärka samtliga rasbaserade eller etniska identiteter. Det skapar
en konkurrenssituation mellan etniska grupper som
ser fördelningen som ett nollsummespel. Det stärker
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sannolikt även ”vit” identitet. Inte i termer av själv
reflektion, utan snarare spär det på föreställningen att
man utsätts för omvänd diskriminering. Den poängen
gör statsvetaren Ashley Jardina (i en amerikansk
kontext) i boken White Identity Politics (2019). Jardina
visar att tanken om omvänd diskriminering har uppstått hos amerikaner som i övrigt inte hyser rasistiska
uppfattningar, som till exempel ryggar för anti-svarta
stereotyper.
Jag menar inte att detta automatiskt omvandlar sig
till ett argument mot att försöka öka mängden icke-vita
i rutan och på redaktionerna. Det är snarare ämnat att
mana till eftertanke i en debatt där det ibland framstår
som självklart att en god målbild kommer undanröja
tvivel och inte kan skapa andra problem.
Naturligtvis ska medierna och kulturen bättre
spegla samhället. Särskilt om tandläkarbarnen ska
vilja göra samma modiga – eller dumdristiga – val som
Eriks, Björns och Pernillas barn.
Men prata då också om detta: hur kan vi skapa ett
samhälle där mediearbete och kulturutövande går att
leva på? Där detta tydligt tas på allvar av det offentliga – och exempelvis frilansare tryggas bättre? Först
då skapas en solid grund för verklig mångfald.
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Vi behöver tre förändringar
i språket
Nicole Kavander och Roshanak Fatahian*

För att kunna lösa ett problem måste du kunna prata
om det. Rasism, diskriminering och marginalisering
finns i samhället och för att kunna lösa det behöver vi
kunna prata om det. Men för att kunna prata om det
måste vi alla vara eniga kring vad det är vi pratar om.
Om vi inte är eniga kring begreppen som rör ämnet
kommer vi aldrig kunna lösa det. Vi faller i problemformulering, faller i målbild och faller i hur vi löser
det. Utan begrepp hamnar vi i en subjektiv grop av
tyckande och kännande. Vems känslor och vems åsikt
som är rätt eller fel är upp till olika forum där den som
har möjlighet att skrika högst och synas mest oftast
får rätt.
För att kunna prata om etnisk mångfald måste vi,
som samhälle och land, enas kring begrepp och ordval
som för samtalet framåt. För vi som jobbar med dessa
frågor på ett eller annat sätt har nämligen en agenda;
vi vill prata om rasism. Om rasistiska strukturer, diskriminering, marginalisering och framför allt om hur
vithet och makt ligger till grund för allt detta.
* Nicole Kavander och Roshanak Fatahian är grundare av All of Us.
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Den absolut vanligaste frågan vi får inför en föreläsning är: ”hur vet jag vad man får eller inte får säga”?
I Sverige råder det fortfarande en enorm ängslighet
kring just språkbruket och en stor del av de utbildningar vi ombeds hålla handlar om just begrepp som
beskriver människor. För det är vad dessa olika ord
skapades för, så att vi kan beskriva huruvida en människa är eller inte är vit och hur man skiljer sig från den
överordnade normen. Så hur gör man då, för att undvika att trampa snett i träsket av begrepp?
Begreppet mångfald är alldeles för brett för att det
ska bidra till att föra detta samtal vidare. Som minoritet är man van vid att bli sedd på annorlunda och talad
om och detta reflekteras i de ordval som finns att välja
mellan, som skapats utifrån huruvida vi är eller inte
är vita. I USA och Storbritannien pratar man om ras
och etnicitet i en större utsträckning och deras ordval
är något vi i Sverige gärna lånar. Men person of colour
eller BAME, som står för Black, Asian, Minority och
Ethnic, är inte alltid rätt i den svenska kontexten. Ändå
är det enklare att importera ordval eftersom möjligheten att använda begrepp stängdes helt när man tog
bort termen ras ur diskrimineringslagen. Men bara för
att termen inte finns i språket, innebär det inte att problemet försvinner; snarare hämmar det vår förmåga
till att lösa problemet. Ras som en social konstruktion
finns och påverkar icke-vita människor världen över på
ett negativt sätt. Även här i Sverige.
I debatten är de flesta eniga kring att mångfald är
bra och integrering behövs. Men vad menar vi när vi
säger det? Det gäller att inte trampa snett och förstå
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innebörden av de ord vi använder. Innebörden och vad
vi faktiskt menar med mångfald kan skilja sig stort
i debatten och i medier. Mångfald kan för en person
innebära att man är en grupp personer som skiljer sig
etniskt, språkmässigt, kulturellt, i kön, sexuell läggning eller social klass. Men hur de ter sig gentemot
varandra kan skilja sig. Det vi menar med mångfald
och det vi strävar efter är pluralism; alltså att vi är jämlika trots våra olikheter. Där hierarkier inte finns på
grund av dessa olikheter. Men i debatter, skildringar
och utförande blandas detta ihop med assimilering; en
strävan efter att olikheter ska skalas bort för att ge sig
hän den överordnade kulturen eller normen.
Idag kallar man det mångfald när man tror sig
inkludera men i själva verket cementerar man stereo
typa normer: man tar med kvinnor men enbart unga
kvinnor. Man inkluderar olika hudfärger men ger dem
roller som skurkar, outbildade eller narrar. Skildringar
från socioekonomiskt utsatta områden ges endast ett
narrativ och spär på de fördomar som finns och osynlig
gör istället majoriteten av människorna. Genom att
stigmatisera och cementera fördomar bidrar vi till en
ökad marginalisering, som i sin tur leder till diskriminering och slutligen resulterar i ren rasism.
Vad behöver vi då för att komma vidare? Vi måste
ändra vårt sätt att använda ord och begrepp och framför allt, skapa konsensus kring dessa. För att göra det
behöver vi tre typer av förändringar i språket:
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1. Ta bort

Vissa ord är förlegade och hör hemma i det förflutna.
De har en historia i ren diskriminering och förtryck
som vi behöver sluta använda, som exempelvis n-ordet,
m-ordet och flera uttryck för HBTQI-personer.
2. Förtydliga

Andra ord behöver vi förtydliga för att förstå vad det
är vi faktiskt pratar om när vi pratar om rasism, diskriminering och marginalisering i vårt samhälle. Det
är viktigt att prata äpplen och äpplen samt päron
och päron. Då minskar vi risken för att missuppfatta
varandra och kan därmed föra dialogen och arbetet
framåt. Som exempelvis skillnaden mellan integrering
och assimilering och definitionerna av mångfald och
pluralism.
3. Skapa nytt

Vi saknar ord som förklarar vem eller vad det är vi
menar. En del ord behöver vi helt enkelt hitta på och
etablera utifrån den svenska kontexten, som man
exempelvis gjort med ordet hen.
Genom att ha begrepp och enas kring vad de betyder
och vad de innebär kan vi enas kring vad ett problem
är. Vi kommer då kunna prata om hur vi löser det och
vad konsekvenserna för lösningarna i så fall blir. Framför allt så kommer alla kunna prata om det och också
ta ansvar för det.
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Medier behöver mångfald
men fokus på yta leder fel
Sakine Madon*

När journalistiken är som bäst lär vi oss nya saker. När
den brister kan man uppleva att relevanta frågor och
information uteblir. Häromåret reagerade jag till exempel på ett inslag i P1:s Studio Ett om att det var få flickor
och kvinnor med utländsk bakgrund inom fotbollen.
Inslaget hade rubriksatts De vita damlandslagen i fotboll (Franzén, 2017) och vinkeln var att spelare kunde
möta diskriminering och orättvis behandling i fotbollslag. Diskriminering är en intressant fråga. Men förklarar fördomar mot spelare med utländsk bakgrund
varför förhållandevis så få utlandsfödda flickor spelar
fotboll? Att statistik visar på stora procentuella skillnader togs förvisso upp i slutet av i inslaget, men att det
skulle handla om något ”kulturellt” avfärdades snabbt
av en intervjuad tränare som kallade resonemanget för
”farligt”. Inga motfrågor.
Min vana trogen skrev jag kritisk tweet, taggade
Studio Ett och tipsade om en artikel i Dagens Nyheter
där en ung fotbollstjej med somalisk bakgrund, Ilham
Abdalla, hade intervjuats. Som tidigare fotbolls
* Sakine Madon är politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning.
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spelande, och domare i tonåren, hade jag nämligen
läst intervjun med stort intresse. Redan i artikelns
ingress stod det att ”Innan Ilham Abdalla kom till Sverige hade hon aldrig sett en tjej spela fotboll”. Abdalla
berättade för tidningen om hur hennes mamma först
hade reagerat:
Jag ville spela fotboll men när jag kom hem till min
mamma och talade om för henne att jag ville spela fotboll, då var det ”Ilham är du galen? Ska du verkligen spela
fotboll?” Hon tog det som ett skämt först. (Kardell, 2017)

Dottern lyckades övertala den äldre generationen och
berättade i intervjun om hur hon senare hade knackat
dörr för att övertyga fler föräldrar att låta döttrarna
spela. För sitt engagemang hade hon fått ett fint pris.
Jag twittrade att inslaget i Studio Ett hade blivit bättre
med en röst som hennes.
Fotboll är ingen isolerad ö, självklart förekommer
fördomar och diskriminering även i sportens värld. Men
att det skulle vara den stora förklaringen till varför så få
flickor med utländsk bakgrund spelar fotboll – medan
deras bröder gör det! – är en märklig utgångspunkt.
Som sagt: Då borde rimligtvis även utlandsfödda pojkar lysa med frånvaro på landets fotbollsplaner.
Kaka söker maka

Sveriges Radio har gjort många bra reportage och
inslag i ämnet, men jag vill med exemplet konkretisera
det jag ser som ”mångfaldsbrist”. När journalistkåren
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i hög utsträckning består av storstadsmedelklass, som
bor och umgås i liknande kretsar, uppstår det lätt ett
glapp till människorna ”utanför”. När jag jobbade
på Norran i Västerbotten kunde jag höra om folk som
av princip aldrig rörde en rikstidning. Intresse föder
intresse, liksom ointresse föder ointresse. Vi är alla
påverkade av våra erfarenheter och situationer. Redaktionerna behöver därför en bredd av kunskap, erfarenheter, nätverk och språk. Och då behöver man söka
just det.
En blond Kalle som vuxit upp i valfritt miljonprogram, med bästa vänner från Irak och Somalia, kan
mycket väl ha koll på hedersnormer om flickor och
fotboll. Han kanske har nätverk och kontakter som
snabbt kan ge intressanta berättelser. En mörkhyad
kvinnlig journalist med ett annorlunda namn, som fått
sin bostadsrätt med ekonomisk hjälp från akademiker
föräldrar, är kanske däremot helt ointresserad av frågor
om förorter eller mångkultur. Hon kanske tar illa upp
om någon frågar var hon kommer ifrån eller om hennes
familj har flytt till Sverige.
Det är omöjligt att vid första anblick avgöra vem
som bär på ”mångfaldskompetens”.
Bedrägligt enkelt med siffror

Trots denna självklarhet har det identitetspolitiska kategoriserandet och räknandet varit populärt på senare
år. Siffror ser bra ut. Rubriker om ”bäst” respektive
”sämst” på jämställdhet eller mångfald fungerar. Nog
klingade Rättviseförmedlingen fint? Känns modernt
och i tiden. Att nätverket till och med kopplade politisk
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representation till kön och hudfärg, det kunde väl någon
principryttarliberal som undertecknad gnälla över. Stefan Löfven skrev som statsminister Länge leve Rättviseförmedlingen i en hyllningsdikt. Glädje och hopp!
Applåderna kom från alla håll och kanter.
Public service hakade snabbt på trenden. När
SVT för några år sedan granskade representationen
i bolagsstyrelser, med hashtagen #vitabolag, förklarades tillvägagångssättet med följande ord: ”För att
undersöka personernas etniska bakgrund har vi läst
cv:n, tittat på foton och gjort annan research” (Elliott,
2015). Utbildningsradion skrev i en platsannons att den
sökande gärna får ha ”erfarenheter av att rasifieras som
afrosvensk/afrikansvensk”. Projektledaren menade i en
intervju i Dagens Media att det var ”skitkul” att få göra
ett program om vithetsnormen, och att ”vita” helst inte
skulle göra programmet (Äng, 2016).
Uppropet Vems SR? som 2020 lanserades av ett antal
medarbetare och tidigare medarbetare på Sveriges
Radio, följde samma mönster. Det beskrevs som ett
upprop ”för representation och mot rasism på Sveriges Radio”. Att uppmärksamma diskriminering och
rasism låter utmärkt. Men den som läste uppropet
kunde notera två saker: Representation, enligt undertecknarna, kopplades till hudfärg och etnicitet. Och
genom att ”inventera” bolagets anställda skulle sedan
siffermål uppfyllas.
Enligt uppropet borde SR sikta på att i slutet av 2025
ha minst 25 procent anställda med utländsk bakgrund,
och minst 15 procent med utomeuropeisk bakgrund.
Ett ”särskilt fokus” önskas vidare på att ”öka andelen
svarta anställda på företaget”. I texten kunde man även
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läsa önskemål som att ”vita analyserar och förstår konsekvenserna av sina privilegier”, liksom att arbetsplatser ”behöver bryta sin vita segregation”. Om det, som
det hävdades i uppropet, kvoteras in ”vita” på Sveriges
Radio, behöver det anmälas och utredas. Diskriminering är av goda skäl inte tillåten. Enligt ordföranden
för journalistklubben på Sveriges Radio hade initiativtagarna till uppropet inte ”vänt sig till oss med de här
uppgifterna” (Nesser, 2020).
Kanske utgick Vems SR? även ifrån att underrepresentationen i sig är diskriminering? Det kan de förstås
anse, men det är en ideologisk hållning (lika utfall, vs
lika möjligheter).
Innehåll – inte yta

Ja, public service och Mediesverige ska spegla hela
landet. Det vill säga ge en bred och bra mediebevakning av landets olika håll och kanter. Mångfalden gör
journalistiken, och därmed demokratin, starkare. Den
som är genuint intresserad av det nöjer sig som sagt
inte med en ytlig titt på människor. Det är en lat genväg
för den som nöjer sig med att gå vilse.
Det intressanta måste vara vad människor kan och
har gjort, om man har rätt inställning och är nyfiken.
Man behöver varken vara utlandsfödd eller ens spela
fotboll för att kunna hitta en relevant fotbollstjej med
en berättelse om dagens Sverige. Lika dumt som det
vore att ifrågasätta att jag skriver om svensk politisk
historia, lucia eller svenskhet (det finns det rasister
som gör), är pratet om odugliga ”vita” journalister.
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Det ytliga kategoriserandet uppskattas för övrigt
inte av alla ”rasifierade”. Genom åren har jag kal�lats kinderägg (”Ung, invandrare och tjej!”) och blivit
utskälld inför Almedalsseminarier när jag har tackat
nej till att sitta med som paneldekoration (”Ska vi bara
ha vita män på scen?!”).
Vem vill egentligen bli reducerad på det sättet? Den
som applåderar upprop för procentsatser av kvinnor,
”svarta” och liknande bör också ha i åtanke att alla
inte vill ”mångfaldsrekryteras” på så lösa grunder
som kön, ett utländskt namn eller pigmenten i huden.
Vi finns också, vi som ser det som förminskande och
förolämpande.
Mitt cv är minst lika intressant som Fredriks eller
Anders.
Jag vill varken särbehandlas negativt eller positivt.
Frågan om rättvisa och mångfald är för viktig för att
slarvas bort som identitetspolitiskt jippo.
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Bjälken i det egna ögat –
leder mångfaldsdiskussionen
till verklig heterogenitet?
Malcom Kyeyune*

Det finns många saker i vår samtid som det – åtminstone
vid första anblicken – råder nästan total konsensus
kring. Att demokrati är något bra är exempelvis något
som nog inte ens de mest kufiska bland oss skulle tveka
att skriva under på. Många gånger är det dock dessa, till
synes okontroversiella eller okomplicerade frågor, som
är bland de mest förrädiska, därför att de ibland ganska stora meningsskiljaktigheterna och konfliktlinjerna
ligger dolda under ytan av konsensus och samförstånd.
För att ta exemplet demokrati igen: ja, alla tycker att
demokrati är bra; men alla tycker inte att ett land som
Storbritannien ska kunna lämna EU bara för att en
majoritet råkade rösta för utträde. Det är, åtminstone
enligt vissa, helt enkelt inte ”riktig demokrati” om folk
får bestämma lite vad som helst, samtidigt som andra
då gärna flikar in att just detta är själva poängen med
demokrati – även om det nödvändigtvis inte är det
bästa alternativet utifrån en ekonomisk synvinkel.
* Malcom Kyeyune är skribent för bland annat Fokus, Göteborgs-Posten
och Kvartal.
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En mångfald av vad?

Lugna vatten döljer ofta kraftiga undervattensströmmar, med andra ord. Det är värt att komma ihåg när
man diskuterar en fråga som ”mångfald” – speciellt
då frågan är både kontroversiell och politiskt känslig,
trots att i princip ingen i landet skulle hävda att mångfald i sig är någonting dåligt. För vilken general, stabs
chef, kommunalråd eller minister skulle på allvar tro
att tillgång till flera olika perspektiv är sämre än att
alla tycker och tänker exakt likadant?
Men även här döljer sig allvarliga konflikter eftersom striden under ytan handlar om vad begreppet
mångfald egentligen innebär. Det är en viktig fråga att
besvara, och kanske är det av just av den anledningen
som vi så sällan verkar vilja fundera över svar? Om vi
tar frågan om mångfald i medier som utgångspunkt,
måste vi således kunna klargöra – åtminstone för oss
själva – vilken sorts mångfald det är vi faktiskt strävar
efter liksom varför vi eftersöker just sådan mångfald.
Det är kanske ett obekvämt påpekande, men män
niskor som jobbar inom media är inte överdrivet representativa för den svenska befolkningen som sådan.
Faktum är att journalistskrået snarare sticker ut åt
andra hållet. Ungefär hälften av Sveriges journalister
bor i Stockholms län; få bor i förorter, och journalisterna är överlag koncentrerade till tätorternas mer
välbeställda områden. Rent politiskt är polariseringen
om möjligt ännu mer dramatisk: fick bara journalister
rösta skulle Vänsterpartiet vara det överlägset största
partiet, samtidigt som Moderaterna hade behövt vänja
sig vid ett liv farligt nära riksdagsspärren(!). Sverige
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demokraterna hade överhuvudtaget inte varit en faktor i svensk politik.
Många har använt denna statistik för att göra enkla
retoriska poänger: om ni verkligen bryr er så mycket
om mångfald, varför gör ni inte något åt bristen på
mångfald på er egen bakgård? Detta är synd, eftersom vi har med en reellt intressant fråga att göra, en
fråga som förtjänar bättre än att fungera som ett slags
debattekniskt tjuvnyp.
Återigen är problemet att det sannolikt finns mycket
få människor som skulle förneka att en bredare mångfald av såväl olika politiska perspektiv och bakgrundshistorier gör journalistik bättre. En person som drivs av
övertygelsen att så mycket mångfald som möjligt leder
till kvalitativt bättre journalistik bör således se denna
brist som ett problem, på samma vis som att andra
sorters brist på perspektiv är områden för förändring
och förbättring. Och när vi ändå är inne på ämnet: varför stanna vid politik? Om bristen på moderater är ett
problem, varför är inte bristen på människor från utanför tätorterna ett minst lika stort problem?
Detta är inte retoriska frågor jag ställer, även om
läsaren kanske lätt drar en sådan slutsats, då svaren på dessa frågor egentligen inte är särskilt svåra.
Människor kämpar för olika saker, men abstrakta
ideal väger alltid lättare än konkreta problem som
drabbar den egna personen eller någon närstående.
Kampen om ”mångfald” inom medier handlar ofta
i praktiken – men mer sällan i retoriken – om tämligen
små skillnader, som hudfärg och efternamn. Det är
ändå små problem jämfört med faktumet att alla involverade delar samma sorts språk, politisk åskådning,
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levnadsmönster och klassbakgrund. Varför? Jo, för att
medierna är mitt uppe i en allvarlig kris; ett hela-havetstormar där stolar långsamt försvinner, och både de
som sitter på stolarna och de som står utan blir allt mer
fokuserade på att inte bli utan.
Bristen på intresse av att låta moderata och sverige
demokratiska journalister få en del av kakan avfärdas ofta som en sorts hyckleri, men det kan lika
gärna beskrivas som en ganska kallhamrad realism.
I dagsläget finns det inte några större reservlager av
högersympatiserande journalister, vilket innebär att
de skulle behöva utbildas. När det inte ens finns jobb
åt de journalister vi har – helt oaktat vilket parti de
råkar rösta på! – vad är egentligen meningen med att
försöka dryga ut antalet tävlande, när antalet stolar
inte kommer öka?
Är andra produktionsfaktorer viktigare?

Bör vi egentligen ha mer mångfald i medier? Är det
något som det är viktigt att kämpa för, anno 2021?
Anledningen till att debatten kring svaren på dessa
frågor bitvis blir så hätsk och infekterad idag är att
frågorna helt enkelt är ganska missvisande. På ytan
framstår dilemmat som huruvida fler perspektiv inom
media är önskvärt, samtidigt som alla vet att genuint
fler perspektiv, gällande geografi eller politik, är något
mycket orealistiskt inom branschen idag, av rent praktiska och ekonomiska skäl. Under ytan är det faktiskt
dilemmat ett annat, som liknar frågan om vem det är
som ska få plats i livbåtarna på Titanic, när det helt
enkelt inte finns nog med livbåtar åt alla?
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Mångfaldsfrågan handlar inte om ”hur vi går tillväga för att få fler människor från Norrlands inland
att jobba inom mediebranschen?” utan ”vilka kommer som stå kvar på däck när den sista livbåten är
sjösatt?”. De som argumenterar att livbåtarna borde
innehålla lika många med mörk hudfärg som ljus hudfärg har en poäng; men de som menar att man borde
singla slant kan också ha en poäng. I ett läge där insatserna är höga, samtidigt som alla alternativ kommer
att lämna någon i sticket, så finns det inget alternativ
där alla berörda kan bli nöjda.
Kanske är detta inte ett särskilt populärt sätt att se
på dessa konflikter, men det bör tilläggas att journalister och andra i medierna knappast är unika. Samma
sorts kamper om mångfald – där i princip alla stridande liknar varandra kulturellt och socialt – sker
just nu i akademin och i forskningsvärlden, av precis
samma anledningar. Stolar plockas bort samtidigt som
de tävlande fylls på, vilket gör både retoriken hårdare
och armbågarna vassare.
Rättvisa för medelklassen?

Talet om ”rättvisa” och ”representation” blossar idag
upp i område efter område, där den gemensamma
nämnaren alltid tycks vara medelklassyrken som har
drabbats av stagnation och kris. Och ja, kanske är
det ”rättvist” i ett sådant läge att sparka vissa och ge
deras jobb till andra med hänsyn till, säg, deras sexuella läggning eller hudfärg? Kanske är det försvarligt
att placera kvinnor och barn i livbåtarna på Titanic,
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som de inte skulle leva särskilt många år till även om
de räddades? Men skulle vi verkligen se denna brutala
ransonering av livbåtsplatser – oavsett ransoneringens
nödvändighet, eller styrkan i argumenten vi lutade oss
mot – som något att hylla? Som någon sorts seger för
rättvisan?
Kort sagt: varför väcker dessa strider om etnisk
representation, om icke-vita och rasifierades kamp för
mångfald, så starka känslor, så mycket ilska och förbittring, idag? Det finns åtminstone två tänkbara svar
på den frågan: Det första svaret är att rasismen är så
ingrodd i Sverige att själva tanken på att dela arbetsplats med folk med en annan hudfärg är så otänkbar
för många att de verkligen är villiga att kämpa med
näbbar och klor för att undvika en sådan framtid. Det
andra, mycket mer deprimerande svaret, är att alla
som deltar i denna kulturkamp, oavsett vilken sida de
står på, vet att det som man egentligen slåss för egentligen inte spelar någon roll.
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— VILKA FÅR TA PLATS I MEDIER OCH PÅ REDAKTIONER?

Samtidigt finns en slående brist på medieforskning på området och den
forskning som finns hämtar ofta teorier från andra skolbildningar. Institutet för
mediestudier bad ett antal forskare att titta närmare på medierepresentation
i etern och i tidningar. Vad är relevant att mäta? Finns experimentella och
innovativa metoder som är värda att testa? För att fånga det samhälleliga
sammanhanget bad vi också en rad skribenter, med olika utgångspunkter i
diskussionen om etnisk mångfald i medier, att bidra till denna antologi.
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— VILKA FÅR TA PLATS I MEDIER OCH PÅ REDAKTIONER?

Få ämnen har diskuterats med samma intensitet – för att inte säga
konfliktnivå – som det om hur det nya, heterogena Sverige representeras i
medierna. Åsikterna kring hur det ser ut idag, hur det borde se ut i framtiden
liksom hur vi bäst tar oss dit, är många och diskussionen blir gärna fylld med
känslor. Och det kanske inte är så konstigt: ämnet berör djupt personliga
frågor kring representation, identitet och rättvisa. Det får människor att agera
med kraftiga moraliska imperativ – på båda sidor av debatten.
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