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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 migrations-
rörelser som förändrat samhället till att bli allt mer 
etniskt och kulturellt heterogent. Dessa samhällsför-
ändringar har konsekvenser för det offentliga samta-
let. Ett tecken på att det är ett konfliktområde är till 
exempel SR-anställdas upprop från 2020 om upplevel-
ser av rasism på public service-företaget. Det visar att 
forskning kring mediernas roll i det globala och mång-
kulturella 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 mediekonsum-
tion. Dock utgörs den största delen fram till idag av 
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kvantitativa innehållsanalyser av mediers rapporte-
ring kring invandring. Huvuddelen av den tidiga forsk-
ningen 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 medie-
forskning 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 gene-
rellt att journalistiken hjälper till att upprätthålla och 
förstärka diskrimineringen och splittringen i samhäl-
let. Uppmärksamheten läggs här speciellt på ”andra-
fiering”. På senare tid har sociala medier inkluderats 
i forskningen och därmed har de traditionella medi-

1 I samband med avsnitten om representation och produktion återanvän-
der 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 rap-
port 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 medi-
erna 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 under-
sökte Birgitta Löwander (1997) föreställningar om 
invandrare, om rasism och antirasism i svensk nyhets-
rapportering. Med utgångspunkt i diskursteori kon-
staterade 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 nar-
rativ: 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 exo-
tiseras 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 kompa-
rativa studier. Intressant är att i internationella och 
komparativa studier anses den svenska mediebilden 
av flykting invandring vara mer positiv än i andra euro-
peiska 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 



Översikt av svensk medieforskning om invandring och etnisk mångfald | 113112 | Heike Graf

kallade flyktingkrisen. Kristina Riegert och Jan Fred-
rik Hovden betonar att särskilt kulturjournalisterna i 
skandinavisk press är mindre benägna än nyhetsjour-
nalisterna 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) kon-
staterar 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 nega-
tiva gestaltningen ökade under 2015 (s. 203 ff.). En ny 
publicerad studie av Mattias Ekman och Micha! Krzy-
zanowski (2021) som också fokuserar på ledarsidor (i 
två dagstidningar) och inkluderar tidsperioden från 
2015 till 2019 bekräftar denna undersökning. Förfat-
tarna hävdar att gamla argument som exempelvis att 
stor invandring är ett hot mot svenska grundvärden och 
att multikulturalism försvagar ekonomin reproduce-
ras 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) mel-
lan 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 ”för-
svagar 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 tra-
ditionella medierna behandlar ämnet mer från politi-
kens 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 sam-
las på nätet och göra sin röst hörd. Därmed ökar faran 
att hat och konspirationsteorier normaliseras och blir 
mainstream enligt Samuel Merrill och Mathilda Åker-
lund (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 rasis-
tiska uttalanden som hävdar att invandrarna inte ska 
ha plats i samhället hör här till vardagen vilket gradvis 
bidrar till att tidigare oacceptabla attityder och ytt-
ringar normaliseras (Ekman, 2019). Det är ett argu-
ment 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 förfat-
tarna bland annat slutsatsen att det inte längre är de 
traditionella medier som har den största påverkan i 
frågan utan snarare de invandringsfientliga och höger-
extrema 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 invandrar-
grupper 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 minorite-
ternas 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 för-
svårar denna möjlighet för invandrare. Dock har det 
under tiden med internetmediernas frammarsch bli-
vit enklare att producera och sprida eget medieutbud, 
men detta har (än så länge) inte fått forskarnas upp-
märksamhet.

Forskningen har fokuserat på de traditionella majo-
ritetsmedierna. 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 Integra-
tionspolitiska maktutredningen undersökte Monika 
Djerf-Pierre och Anna Levin (2005) maktfördelningen 
mellan invandrare och infödda i svenska nyhetsmedier 
och visade att journalister med utomnordisk bak-
grund är underrepresenterade på alla nivåer och avdel-
ningar (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 verk-
samma i majoritetsmedier med syfte att ”frilägga 
mekanismer för strukturell diskriminering i majori-
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tetsmedierna” (Camauër, 2006, s. 48). Till diskrimi-
nering räknades mekanismer vid rekrytering, diverse 
anställningsformer, diskriminerande behandling av 
chefer och kollegor, ”ghettoisering” av vissa redak-
tioner samt ”förnekandets mekanismer” (Camauër, 
2006, s. 75). Det betyder att redaktioner med en högre 
andel journalister med utländsk bakgrund, som exem-
pelvis producerar mångfalds- och integrationsrela-
terade 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 postkoloni-
ala teorier att journalistyrket länge har varit ett ”vitt” 
och mansdominerat yrke. Kvinnor har emellertid kom-
mit 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 organisa-
tionskultur, ledarskap, rekrytering, teamarbete och 
karriärchanser för journalister med invandrarbak-
grund 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 kom-
petens bedöms i organisationen, det vill säga om en 
invandrarbakgrund ses som plus eller minus. Om det 
per se förväntas att en journalist med migrationsbak-
grund är mindre kompetent då misslyckas mångfalds-
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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 professionalise-
ring 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 medie-
praktiker, identitet, transnationalism och diaspora.

Redan under 1970-talet inleddes publikundersök-
ningar med invandrarfokus. Anledningen till detta 
var att Invandrarutredningen från 1974 kritiskt kon-
staterade 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 publik- 
och programforskning. Birgitta Löwander gav en över-
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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 överras-
kande – att invandrare använder svenska medier i min-
dre utsträckning än svenskar, däribland läser de min-
dre 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 efter-
följande 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 till-
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 inter-
netanvändning och hur unga och äldre navigerar mel-
lan 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 nyanlän-
das 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 del tagande (Sjö-
berg & Rydin, 2011) och främja hem hörighet i det nya 
landet i en studie av Magnus Andersson (2008).

Sammanfattning

Trots betydelsefulla insatser vill jag hävda att forsk-
ningsfältet har relativt låg status inom medieforsk-
ningen jämfört med andra aktuella ämnen som digi-
talisering, algoritmer och övervakning.2 Det är inte 
heller något speciellt för forskningen, även på medie-
företag 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 inklu-
dera 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 priori-
terade 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 sam-
hällsteorier och modeller som är normativa (till exem-
pel 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 vär-
den 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 ny - 
orientering 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 fråge-
ställningar. Annars kan forskaren få svårt att distan sera 
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 möjli-
gen 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 samman-
hängande 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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