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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 kul-
turstudier 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, 
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men det omvända, gäller för grupper som visas sällan 
och på ett mindre positivt sätt. De negativa föreställ-
ningarna 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 efter-
som Sverige idag är ett land med en stor andel befolk-
ning med utländsk härkomst, blir representation rela-
terad 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 över- 
gripande, 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 inrikes födda 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 (Gus-
tafsson, 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 födelse land) till och med så stor att barn som 
är ”etniska svenskar” nu utgör en numerisk minoritet 
(SCB, 2020). Vi ser alltså en tydlig demografisk föränd-
ring i befolkningen som kan antas innebära en ökad 
mångfalds representation 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 medie-
bilder 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 behö-
ver vi istället ord för faktiskt utseende som socialt 
konstrueras kring föreställningar om ursprung. Inom 
forskningstraditionen för ”kritiska rasstudier” (Del-
gado and Stefancic, 2017; Omi och Winant, 1994) talar 
man just om sådana utseenden som ”rasiala” (eller ras-
mässiga) men inte som i historiens rasbiologiska tra-
dition, 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 
forsknings tradition 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 (Lund-
ström och Hübinette, 2020). Eftersom vi i den här stu-
dien vill titta just på representationen av olika utseen-
den 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 nyhets medier (Brune, 
1998, 2002, 2004a, 2004b; Gokieli, 2017; Hultén, 2006; 
Karlsson, 2014; Riegert & Hovden, 2019; Tigervall, 
2005; Tigervall & Hübinette, 2010a, 2010b). Dessa stu-
dier visar att representationen av icke-vita är stereo typ 
i sina bilder av ”invandrare” från Mellanöstern. Samti-
digt 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 ”skill-
nader” (Karlsson, 2014; Pallas, 2011; Tigervall, 2005), 
vilket vid första anblick kan låta positivt men enligt 
kritiska forskare utgör en sorts ”prettification of the 
Other” (!i"ek, 2008b, 177), som i sin tur kan provo-
cera fram bakslag med tiden. Forskare som undersökt 
tv- reklam i Sverige finner snarare en sorts pliktskyldig, 
men motsägelsefull, representation som brukar kallas 
tokenism, vilket i praktiken betyder att även om icke-
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vita karaktärer hade en kraftigt ökad representation 
under 2010-talet, syntes de också oproportionerligt 
ofta bara i bakgrunds roller och utan interaktion med 
vita (Osanami Törngren & Ulver, 2020). De fungerar 
som en sorts symboliska  alibin.

Representation av rasiala grupper i svensk kultur-
produktion 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 där-
för se till exempel inom vilka sysselsättningsområ-
den, bostadsområden, och utbildningsområden olika 
grupper återfinns, samt vilka socioekonomiska förut-
sättningar de har. Det enda vi i en svensk forsknings-
kontext kan åstadkomma är då att göra grova anta-
ganden om rasiala utseenden baserat just på specifikt 
ursprung (asiater–Asien, latinos–Sydamerika, mellan-
östernpersoner–Mellanöstern, och svarta–Afrika) vil-
ket 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 sänd-
ningstid 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 sänd-
ningstid” (kl 18–22) i svensk tv. Även om svenskar tit-
tar på linjär-tv i mindre utsträckning idag än innan 
den digitala on- demand-revolutionen, tittar trots allt 
majoriteten av svenskarna på tv dagligen, och läg-
ger i genomsnitt 127 minuter per dag på just linjärt 
tv- tittande. Vår kvantitativa innehållsanalys av repre-
sentationen 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 reklam-
finansierade 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 base-
rat 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 icke-
vita representeras i relation till och i interaktion med 
vita (Berg, 1990; Mastro & Greenberg, 2000). Vari-
ablerna kodades på programnivå och på individnivå. 
På programnivå kodade vi för genre (nyheter, under-
hållning, reklam) och programmets specifika innehåll 
(nyheter, sportnyheter, väderprognoser, dokumen-
tär, dokusåpa, tävling, sport och spel, tv-serier, film, 
trädgårdsarbete/auktion/husvisningar och reklam). 
På individnivå kodade vi för rasiala grupper (Asiat, 
Mellan östern, Svart, Latino, Vit och Obestämd)1, kön, 
rollen karaktärerna spelar, interaktioner och längden 
på individens eventuella talade sekvenser. Rollkate-
gorier avser den specifika roll som representationen 
presenterade (till exempel: nyhetsankare, intervjuad, 
statist, skådespelare).

Då vi definierar ras som makthierarkier och privile-
gier 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 positio-
nerna 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 stu-
dier 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 Sve-
rige inte har befolkningsstatistik som inkluderar indi-
viders 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 pro-
cent 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”. Dess-
utom 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 pro-
cent har bakgrund i Mellanöstern, 0,6 procent i Afrika, 
0,3 procent i Asien, och 0,1 procent i Latin amerika. 
Även om födelseländer är inte lika med rasial tillhörig-
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het (till exempel kan många födda i Nord afrika soci-
alt 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

8WULNHVI|GGD
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-

OlQGHU�RFK�XUVSUXQJVOlQGHU�� ,�YDUMH�NDWHJRUL� LQJnU� OlQGHU� LQRP�GHW�DQJLYQD�JHRJUDÀVND�
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 (signale-
rande av öst- och sydostasiatisk fenotyp) och Mellan-
östern på grund av de olika erfarenheterna av rasifie-
ring 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-kate-
gorier. Kodning till obestämd gjordes när ansiktena 
var svåra att kategoriseras i de prototypiska uppfatt-
ningarna om Svarta, Asiater, Latinos och Mellan-
östern-personer. Många personer i kategorin Obe-
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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 själviden-
tifierad 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 tes-
tade 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 motsva-
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rande typ av program snarare än som kommersiell 
reklam. En s k ”puff” som tipsar tittaren att se på 
Melodifestivalen har exempelvis kodats som Under-
hållning, 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, förekom-
mer 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 till-
räckligt många observationer togs de bort från analy-
sen eller kopplades ihop till ett mindre antal variabler 
som möjliggör en meningsfull analys.

Resultat
9LWD�RFK�LFNH�YLWD�UHSUHVHQWDWLRQVP|QVWHU

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 deskrip-
tiv statistik och jämför de tre kategorierna av medie-
innehåll (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

Vit Asiat
Mellan-
östern Svart /DWLQR Obestämd

Nyheter 84,6 %
1,0 % 

(-1,9 %)
5,5 % 

(-2,1 %)
7,8 % 

(+4,9 %)
0,7 % 

(-0,1 %)
0,4 % 

(-7,2 %)

Underhållning 87,2 %
2,3 % 

(-0,6 %)
3,7 % 

(-3,9 %)
4,9 % 

(+2 %)
1,3 % 

(+0,5 %)
0,6 % 
(-7 %)

Reklam 78,2 %
2,6 % 

(-0,3 %)
5,2 % 

(-2,7 %)
10,2 % 

(+7,3 %)
1,8 % 

(+1 %)
2,0 % 

(-5,6 %)

Totalt antal 83,4 %
2,2 % 

(-0,7 %)
4,6 % 
(-3 %)

7,4 % 
(+4,5 %)

1,4 % 
(+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 Obe-
stämda är mindre representerade. Vita är överrepresen-
terade i nyheter och nöje och mer proportionellt repre-
senterade i reklam.

När man lämnar jämförelserna mot andelen av 
befolkningen och analyserar sambanden inom vår 
tv-studie vidare finner vi ett statistiskt signifikant posi-
tivt samband mellan vit representation (både män och 
kvinnor) i nöjesprogram, och Svartas representation 
i reklam. Däremot finns ett signifikant negativt sam-
band mellan andelen Asiater och nyheter (p<.001). 
Det vill säga att Vita är mer representerade än förvän-
tat 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 nyhe-
ter (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 

Vit Asiat /DWLQR
Mellan-
östern Svart

Obe-
stämd

Kvinnor Nyheter 84 % 1 % 1 % 5 % 10 % 0 %

Nöje 86 % 3 % 1 % 4 % 5 % 1 %

Reklam 78 % 4 % 1 % 3 % 11 % 3 %

Män Nyheter 85 % 1 % 1 % 6 % 6 % 1 %

Nöje 88 % 2 % 2 % 4 % 5 % 0 %

Reklam 79 % 2 % 2 % 8 % 8 % 1 %

Total 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-

ÀNDQW�I|U�DOOD�JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������-lPI|UW�PHG�PlQ�L�NDWHJRULQ�2EH-
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 sam-
bandet 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 ana-
lyserar. I analysen beräknas sannolikheten genom vad 
som kallas för ”oddskvot” som visar hur rasial repre-
sentation, 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 san-
nolika att representeras jämfört med asiatiska män, 
svarta kvinnor 1,4 gånger mer än svarta män och kvin-
nor i kategorin obestämd 3,5 gånger mer jämfört män 
i samma kategori, medan Latino och Mellanöstern-
kvinnor är 0,7 gånger mindre sannolika att represen-
teras jämfört med män (p <0.00).

Alla de Icke-vita grupperna i vår analys syns i för-
hållande till Vita mindre i tv-program än i reklam. Mer 
specifikt uttryckt: När man tittar på sannolik heten för 
Icke-vit representation i tv-program (nöje eller nyhe-
ter) 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 san-
nolika 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 sanno-
likt att Icke-vita förekommer i en icke-talande roll jäm-
fört 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 

VWDWLVWLVNW�VLJQLÀNDQW�I|U�DOOD�JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������1 ������

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 

VLJQLÀNDQW�I|U�DOOD�JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������1 ������



9HP�V\QV�L�HWHUQ�L�IlUJEOLQGD�6YHULJH" | 5958� _� 6D\DND�2VDQDPL�7|UQJUHQ��.DUO�$UYLG�)lUP�RFK�6RILD�8OYHU

I undersökningen kodades också vilka interaktioner 
personer ur de olika rasiala grupperna har med varan-
dra. 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 represen-
terade som bakgrundsroller i förhållande till Vita jäm-
fört med andra Icke-vita grupper vi analyserar.

3URJUDP�SURGXFHUDGH�L�6YHULJH

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 sta-
tistik 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 svensk-
producerade 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 pro-
gram och reklamfilmer.
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Tabell 4. Deskriptiv statistik över rasial representation  
i svenska och utländska program

Vit Asiat /DWLQR
Mellan-
östern Svart

Obe-
stämd

Svensk Nyheter 85 % 1 % 1 % 5 % 8 % 0 %

Nöje 89 % 1 % 2 % 4 % 4 % 1 %

Reklam 80 % 2 % 2 % 5 % 8 % 2 %

Utländsk Nyheter 84 % 1 % 1 % 1 % 13 % 0 %

Nöje 81 % 6 % 1 % 2 % 10 % 1 %

Reklam 69 % 5 % 2 % 5 % 18 % 1 %

Total 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 min-
dre och Svarta 0,4 gånger mindre representerade i 
svenskproducerade medier jämfört med utländskpro-
ducerade 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 produ-
cerade 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 repre-
senterade 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 statis-
tiskt signifikant korrelation mellan mediekategori 
(nyheter, underhållning och reklam), kön och Icke-vit 
representation. Figur 4 är resultatet av en regressions-
analys som visar sannolikheten för Icke-vit represen-
tation i svenskproducerade medier i förhållande till 
Vit representation, och tittar på hur sannolikt det är 
att kvinnor representeras jämfört med män. Resulta-
tet visar att Asiat-kvinnor är 2,3 gånger mer sannolika 
att representeras jämfört med Asiat-män, Svarta kvin-
nor 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-

VHQWDWLRQ�DY�YLWD�L�VYHQVNSURGXFHUDGH�PHGLHU��5HVXOWDWHW�lU�VWDWLVWLVN�VLJQLÀNDQW�I|U�DOOD�
JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������1 ������
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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 nyhetspro-
gram) i jämförelse med reklam (figur 5), visar resul-
taten att alla grupper är mindre sannolika att vara 
representerade i tv-program jämfört med i reklam, i 
förhållande till vita. Återigen är Asiater minst sanno-
lika 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 repre-
senterade 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 

UHNODP��5HVXOWDWHW�lU�VWDWLVWLVNW�VLJQLÀNDQW�I|U�DOOD�JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������
1 ������

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 
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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 underrepresen-
terad 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 

VLJQLÀNDQW�I|U�DOOD�JUXSSHU�VRP�V\QV�L�ÀJXUHQ��S��������1 ������

Inom svenskproducerade medier visar det sig också 
vara mer sannolikt att Asiat-personer representeras i 
roller som inte interagerar med någon annan. I jäm-
förelse 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 Stor-
britannien). Det gör att vi endast kan spekulera om 
huruvida det är över- eller underrepresentationer, uti-
från populationsstatistik som baseras på födelse land 
och ursprungsland. Till exempel, i förhållande till den 
grovt uppskattade andelen av svarta i Sverige (räknat 
utifrån födelseländer och ursprungs länder i Afrika) är 
de överrepresenterade i vårt material, medan Mellan-
östernpersoner är underrepresenterade och Asiater och 
Latinos tycks relativt proportionerligt representerade. 
Eftersom det inte finns statistik baserad på själviden-
tifikation är det svårt att dra någon slutsats om Obe-
stämd 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 födelse länder, men i kodningsprocessen har kate-
gorin 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 repre-
senterade (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 ande-
lar att jämföra med, är numeriskt rättvis representa-
tion, som vi argumenterat tidigare, ändå inte samma 
sak som kvalitativt rättvis representation. När vi ana-
lyserar 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 katego-
rier 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 representatio-
nen är utan interaktioner med andra.

Det är också tydligt att det finns intersektionella 
mönster mellan ras och kön. Asiatiska och svarta kvin-
nor är mer sannolika att vara representerade jämfört 
med asiatiska och svarta män, medan representatio-
nen 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 roll-
besätts reklam och populärkultur typiskt med hänsyn 
till sådana här intersektionellt prototypiska föreställ-
ningar för att koppla vissa betydelser till varumärken 
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och produkter (Borgerson och Schroeder, 2018; Bur-
ton, 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 indi-
kerar därmed en avsiktlig rollbesättning när det gäller 
reklam och underhållning och att den är mer ”verklig” 
i nyheter i förhållande till den totala populationen jäm-
fört 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 repre-
sentation 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 reklamfinan-
sierad 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 svenskproduce-
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rade program och filmer jämfört med utländskt pro-
ducerade, medan svarta är mindre representerade i 
svenskproducerade medier jämfört med utländskpro-
ducerade 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 invand-
rar 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 
Mellanöstern personer, 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 förhål-
lande till befolkningen, minst sannolika att vara repre-
senterade i materialet vi analyserar jämfört med andra 
rasiala grupper, vilket motsvarar forsknings resultat 
inter nationellt (Tukachinsky et al., 2015).

Materialet vi analyserade inkluderade inte tillräck-
ligt 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 
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egenskaper gör det möjligt att förstå hur den stereo-
typa och icke-stereotypa skildringen av varje rasial 
grupp skapas och upprätthålls. Dessutom, när repre-
sentationen är snäv, till exempel som vi ser i förhål-
lande 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 kommunice-
rar 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 mar-
ginaliserade 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 repre-
sentationen 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. Dess-
utom, på grund av att Sverige inte har folkräknings-
information 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 katego-
rier – 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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