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Abstract 

Genom en kvalitativ studie har vi undersökt hur journalister i Sundsvall själva ser på problemet som 

tidigare undersökningar och studier visar, att invandrare och muslimer framställs negativt av media. 

Vi har genomfört samtalsintervjuer samt analyserat redaktionernas policydokument och med hjälp 

av dessa har vi kommit fram till att Sundsvalls tre redaktioner inte är representativa gentemot sin 

publik, att redaktionerna saknar kontakter och språkkunskap gentemot invandrarna i staden. Samt 

att de även saknar tillräcklig kunskap om det nya svenska folkets kultur och traditioner något som 

gör att deras rapportering av minoriteten ger en negativ bild. 

Nyckelord: Svensk media, professionalism, invandrare, skillnader, muslimer  

Antal ord i uppsats: 16 668 ord. 
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1. Introduktion och problemformulering  
Sverige är inte ett land av vita, medelklass människor, utan ett mångkulturellt land där folk utövar 

olika religioner och har olika bakgrund, Olsson, Anders, R (2012). Att inte ha med positiv 

nyhetsrapportering och/eller bara rapportera negativt om minoriteter gör att bilden av ett 

mångkulturellt samhälle försvinner, Mäkinen, Valpuri (2004). Enligt tidigare forskningar och 

studier, Kianzad, Behrang. Sandström, Lasse (2008), Hedin, Christer (2006) och Brune, Ylva, 

(2000) visar att svenska journalister diskriminerar i sina rapporteringar genom att sätta ordet ”vi” 

för svenskar och ordet "de" för invandrare i rubriksättning, bildval, stereotypiseringar och val av 

källor.  

Det är en intressent och vetenskapligt problem som tidigare undersökningar belyser att svensk 

media gör skillnader i nyheter när det gäller rapportering om minoritetsgruppen. Vi kommer att 

undersöka "Hur är journalisternas syn på det nya svenska folket?". För det ska vi använda tre 

teorier: Media professionalisering som handlar om hur journalister jobbar med sina uppdrag 

nuförtiden när de jobbar med sina nyheter på ett professionellt sätt. Nyhetsvärderingsteorin handlar 

om att vilka nyheter är allmänintresse, och för det intresset journalister väljer och väljer bort 

händelse, och dagordningsteorin handlar om mediernas makt över vilka samhällsfrågor medborgare 

anser vara viktiga och här massmediernas påverkar människors åsikter. Dessa teorier hänger ihop 

med journalisternas arbete och teorierna är också relevanta för vårt ämne.  

Vi ska undersöka ämnet genom att använda en kvalitativ studie med samtalsintervjuer med svenska 

journalister med minst tio års erfarenhet av SVT, Sveriges radio Västernorrland, och Sundsvalls 

tidning. Samt ska vi använda tidigare undersökning, studier, litteratur och policydokument av våra 

valda redaktioner. På det här sättet kan vi få en närmare bild och ett bra slutresultat.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att vi ska undersöka hur Sundsvalls medier och journalister arbetar 

när det gäller det nya svenska folket samt hur deras arbete styrs av eventuella policydokument. 

Detta gör vi eftersom att det är intressant att veta hur redaktionerna i Sundsvall hanterar situationen 

med en växande publik med invandrarbakgrund. 

 
 

Frågeställningar 

Finns det något policydokument som journalisterna följer och hur de följer detta?  

Tänker journalisterna efter på̊ sitt språkbruk och vet de egentligen vilka ord och uttryck som är okej 

att använda när det gäller invandrare?  

När journalisterna skriver om invandrare och muslimer, förbereder de sig på ett annorlunda sätt 

jämfört med andra nyhetsjobb?  

Upplever journalisterna själva problemet eller är det bara minoriteten och den tidigare forskningen 

som gör detta?  
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3. Teorier  
3.1 Media professionalisering 

Att vara professionell rymmer många dimensioner. Begreppet har minst två olika betydelser - att 

arbetet blir bra gjort med hög kvalitet och att den som gör jobbet tillhör en profession, en 

sammanhållen yrkesgrupp. Dessa betydelser hänger ihop, de professionella slår vakt om kvalitet 

och om kunskap. Att jobbet görs av ett proffs blir en garanti på att det blir väl utfört, Nygren, G. 

(2015). 

 

Under 1900-talet har journalistiken professionaliserats på flera sätt genom att journalister har 

utvecklats till en tydlig yrkesgrupp med egna utbildningar, en gemensam etik och standard för hur 

yrket ska utövas, Engblom, (2001). Men de senaste 10-15 åren finns det också tecken på en motsatt 

utveckling, en deprofessionalisering av journalistiken i västvärlden, Nygren, (2008),  

Journalister har i växande grad definierat sig som oberoende och med sitt främsta uppdrag gentemot 

läsarna och samhället, Shoemaker & Reese (1996). Journalistikens samhällsuppdrag hålls fram i 

högtidstalen, men finns också i den professionella vardagen i övertygelsen om att man som 

journalist i första hand arbetar för sin publik. Denna balans mellan publicistiska och ekonomiska 

mål är en viktig del av professionen, Ottosen (2004). 

 

I Europa har professionalisering av journalistiken haft en krokigare väg med starka band mellan 

politiska makthavare och mediesystemen. I jämförande studier av journalistik är graden av 

Professionalisering därför en viktig variabel i jämförelserna, exempelvis hos Hallin och Mancini i 

deras analys av mediesystemen i Västeuropa och Nordamerika (2004, s. 34-37). De definierar tre 

dimensioner av Professionalisering. 

 

• Graden av autonomi och kontroll över arbetsprocessen. 

• Gemensamma normer när det gäller nyhetsvärdering, etiska riktlinjer och professionell 

integritet. 

• Graden av public serviceinriktning – om journalistiken i första hand är en samhällelig tjänst 

och inte främst en källa till vinst för ägarna.  

 

Det viktigaste i forskning om den journalistiska professionen är att inte avgöra om den uppfyller 

olika kriterier för att vara en profession betonar Gunnar Nygren (2015) och hänvisar till Anderson 

& Schudson (2009). De vill i stället sätta fokus på processerna, hur journalister använder sin 



4 

Professionalism för att kontrollera sitt arbete. De viktigaste är de sociala processerna på redaktionen 

där journalister kämpar för sin professionella status i relation till andra som vill påverka deras 

arbete. Andra forskare betonar också att det är viktigt att ta in det historiska och kulturella 

historierna i varje land i analysen av Professionalisering – att det inte finn en enda model av 

Professionalisering utan många olika Nygren (2015).  

 

Den brittiska sociologen Julia Evett (2003) formulerar två olika perspektiv på Professionalisering – 

som ett normativt system som växer fram inom Professionen själv och som ger de professionella en 

kollektiv yrkesidentitet, eller som en ideologi som används som en mekanism för att uppehålla en 

social ordning och disciplin bland de Professionella. Journalistik kan analyseras som en ständigt 

pågående förhandling mellan dessa båda typer av Professionalism; Mellan organisationens krav på 

rutiner och mål för medieföretaget och de värderinger och den identitet som växt fram bland de 

professionella själva, Örnebring (2009).  

 

Yttrande- och tryckfrihetens fundamentala ställning i de demokratiska samhällena är en viktig 

förklaring till den ambivalens som finns i förhållande till professionaliseringstanken. I Sverige och i 

många andra länder är dessa friheter grundlagsskyddade och det skulle därför strida mot grundlagen 

om yttrandefriheten i press, radio och tv monoliserades av en särskild, ”legitimerad” kår, som 

genom formella legitimerings-, kunskaps- och utbildningskrav utestänger alla andra från 

medieoffentligheten. Svenska journaliståren präglas av fyra olika journalistroller, pedagogen, 

språkröret, spårhunden och hantverken". Dessa roller behandlar dels hur man som journalist 

förhåller sig till källor och insamling av nyhetsmaterial, dels hur journalisten ser på sin roll i 

nyhetsförmedlingen, föredrar man att se nyheterna som en påverkande kraft i samhällsdebatten, 

eller anser man snarare att journalistiken bör stå neutral? Huvudsakligen journalister roll är att 

granska makthavare och förklara komplicerade händelser för publiken som betonas. Objektivitet 

och neutralitet knyter an till en angloamerikansk, liberal tradition, men också till en generell 

professionsdiskurs där opartiskhet alltid varit en förutsättning för professioners legitimitet. En tredje 

fundamental aspekt av journalisterna anser att det är viktigt att journalistiken svarar mot publikens 

behov av nya idéer och upplevelser som kallas publikorienteringen. Enligt Nord & Strömbäck 

(2012), svenska journalisters professionella ideal är att granska makthavare, förklara komplicerade 

skeenden, låta olika åsikter komma fram, stimulera nya tanker och idéer, ge människor upplevelse, 

vara objektiv, vara neutral, erbjuda förståelse och påverka den allmänna opinionen. 
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Enligt Nord & Strömbäck (2012), intresset för journalisternas bakgrund och värderingar hänger 

samman med en föreställning om att journalistikens innehåll påverkas av journalisternas 

grupptillhörighet. I Sverige har olika mediesektorer olika krav och förväntningar på sig när det 

gäller att arbeta aktivt med rekryteringsfrågor. Public service har starkare politiska krav på 

jämställdhet och invandrarepresentation. Men när det gäller representativa utländska bakgrund har 

det inte varit lika framgångsrik. Underrepresentationen av personer med utländsk bakgrund är lika i 

alla medier. Nu har professionen av journalistiken förändrat dag för dag. Villkoren för nyhetsarbetet 

har förändrat kraftigt i takt med de nya ekonomiska föreutsättningarna. Företagsledningen har fått 

större inflytande över journalisterna i den redaktionella miljön, vilket lett till minskad autonomi för 

journalisterna och ökad standardisering av både rutiner och utbud. Idag drivs nyhetsföretagen allt 

mer som vilket företag som helst och denna utveckling är naturligt nog inte alltid populär hos 

journalisterna. Det är inte bara en ekonomisk sida vilket förändrar journalistiken, den tekniska 

utvecklingen och distributionen av journalistiskt material sker publicering idag på flera olika 

plattformer. Journalistiska arbetet och för journalistiska självbilden påverkas och nu kräver 

mediaföretag allt mer multijournalister som gör allt, till exempel de tar bilder, skriver nyheter, 

redigerar nyhetsmaterial och publicerar nyheter på olika plattformar. Snabbhet, sensationen och 

vinna ekonomi är också ett viktigt för nyhetsföretag som producerar nyheter. Idag har journalister 

inte stor möjlighet att granska nyheter på brist av tid och resurser. Konsekvenser blir det att detta 

yrke journalistiken bli hårdare och hårdare dag för dag.  

 

3.2 Journalistikens nyhetsvärdering 

Många journalister säger att nyheter är som allmänintresse, som handlar om aktuellt som ännu inte 

varit allmänt känt. De flesta journalister enas om att nyheter, till skillnad från andra berättelser om 

texter, det betyder att journalister rapporterar som faktiskt har hänt och att de berättar om det på ett 

sanningsenligt sätt.  Det innebär att nyheter ska utgå från personer som finns i verkligheten och från 

händelser och förhållande som inträffat där. På ett enkelt sätt säga allt är nyheter som är 

allmänintresse, men nyheter skiljer från fiktion, dokudrama och andra mer eller mindre halvfaktiska 

skildringar. Enligt Richard Slant, redaktör för det amerikanska tv-bolaget CBS News, nämnt i Nord 

& Strömbäck (2012), " Vi gör inga nyheter, vi rapporterar dem. Våra reportrar bevakar inte 

nyheter utifrån sina åsikter. De framför dem utan någon åsikt allt". Shoemaker, (1987). 

 

Men vissa händelser och förhållande bli nyheter som publiceras i olika typer av medier medan 

andra inte blir det. Ett begrepp är gatekeeping, det vill de beslut som bestämmer om en händelse 

kommer in i nyhetsprocessen och passerar dess olika grindar ”gates” (Ghersetti, 2012). När 
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journalister väljer och väljer bort nyheter finns det många olika faktorer: Närhet, en händelse 

tidsmässiga, geografiska och kulturella avstånd till nyhetspubliken påverkar om den allt 

uppmärksammas. Sensation, avvikelser, handlar om i allmänhet som oväntade, oförutsedda och 

ovanliga situationer blir nyheter, sex, olyckor, rättsröta, kändisar och sport framför händelser av 

mer samhälleligt intresse som media är intresserad av att publiceras dem. Elitcentrering, politisk, 

ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit är de vanligast förekommande aktörerna i nyheter. Dessa 

alla nyheter berättar ett enkelt sätt att läsare, lyssnare och tittare förstår dem på enkelt sätt. Men när 

journalister väljer och väljer bort nyheter kan inte enskilda personers och gruppens integritet 

drabbas. Journalister har en stor frihet enligt den svenska Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen men det finns också få restriktioner. Till exempel sensationer och 

dramatik i nyheter attraherar den största publiken, men sådana val av nyheter kan inte påverkas 

enskilda personers och gruppens integritet, Nord & Strömbäck (2012). 

 

3.3 Dagordningsteorin 

Strömbäck, Jesper (2009) menar i sin bok " makt media och samhället", att medier avses i första 

hand de traditionella massmedierna tidningar, radio och tv som har makt över allmänheten genom 

att välja och välja bort sina nyheter. Det kallas makt över media och deras innehåll. Media makt 

över publiken är att de påverkar människors känslor, tankar och åsikter. Människor kan påverkas av 

media både positiv och negativ. I boken beskrivs att samhällsproblem som drivs i media räknas med 

tre olika samhällets dagordning. Första är allmänhetens dagordning, den anses de frågor som 

människor i allmänhet tycker är viktiga frågor, andra är mediernas dagordning som handlar om 

vilka frågor som får mycket uppmärksamhet i medierna, tredje är politiska dagordningen handlar 

om vilka frågor som är föremål för diskussion i politiska organ och som ingår i den politiska 

beslutsprocessen. De här tre dagordningar kan födda både glädje och oro hos människor och i 

samhället. 
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4. Tidigare undersökningar 

4.1 Krig och konflikters inflytande på befolkningen och pressen 

Åke Sander (2006) skriver i boken ”Journal of Ethnic and Migration Studies” om att Muslimer i 

Sverige upplevde att den allmänna bilden mot muslimer och islam drastiskt förändrades efter 

terrorattentatet mot World Trade Center i USA 2001. Sander skriver även att de närmaste veckorna 

efter attentatet, rapporterade media i hela världen om en radikal förändring i människor sett att se på 

denna grupp av människor.  

 

Inte så överraskade påverkades även medierna världen över. All uppmärksamhet mot Islam och 

muslimer förändrade dramatiskt även mediernas rapportering veckorna efter terrorattacken (Brune 

2004). 

Den allmänna bild som framträder från internationella och nationella undersökningar av hur islam 

och muslimer porträtteras i västerländska medier och populärkultur (TV, radio, film, tidningar och 

böcker) efter den 11 september kan sammanfattas som negativ, stereotypa, etnocentriska, 

främlingsfientlig och fokuserade på våld och terrorism (Ter Wal, 2002).  

 

Sander skriver att denna händelse kan ha varit början till en negativ spiral gällande den rapportering 

som innefattar en minoritetsgrupp. En av anledningarna till denna negativa spiral i Sverige grundar 

Sander i rapporternas siffror som visar att invandrare generellt sett pratar sitt nya språk ”svenska” 

betydligt sämre än vad invandrare gör i många andra länder. Men i det stora hela menar Åke Sander 

att en sån pass stor händelse som inträffade den nionde september 2001 som splittrar en hel 

världsbefolkning har ett stort inflytande även på medierna och de anställdas Professionalism. 

 

Även Lars Nord och Jesper Strömbäck har analyserat terrorattentatet 2001 i USA men de har valt 

att lägga större fokus på krig och konflikter i stort. De gör de  i ”Reporting more, informing less. A 

comparison of the Swedish media coverage of September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq” 

Förutom den Professionella inriktningen har dessa två valt att fokusera på hur den snabba 

rapportering kan ha påverkat och påverkar journalisterna. Men även hur digitaliseringen har 

påverkat yrkets Professionalism.  

 

När och hur snabbt nyheter publiceras vet vi kan påverka dess kvalitet. Publicering var en gång en 

kamp för att publicera scoop varje dag, men numera med den ökade hastigheten för publicering gör 

detta att nyheter publiceras omedelbart. Historiskt handlade journalistiken i tidningar och sända 
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nyheter om berättelser med gårdagens händelser. En avsevärd tid har förflutit mellan händelser och 

nyheter om händelserna, en tid som gav nyhetsavdelningar en rimlig chans att bekräfta nya fakta, 

kompletta berättelser och analysera den senaste utvecklingen ur olika perspektiv. Det fanns gott om 

tid att förklara hela situationen och utvärdera olika vittnesmål. 

 

Idag är inslagen en del i den nyhetsproduktion som rapporteras 24 timmar om dygnet. Tv-kanaler 

producerar nyheter hela tiden och webbplatser på internet uppdateras omedelbart (Nord & 

Strömbäck, 2006). Journalistik har gått från en fast deadline till nätet. De senaste nyheterna blir en 

gammal historia inom några timmar eller minuter. Föreliggande efterfrågan på nyheter påverkar de 

journalistiska metoderna på många sätt. Även om inget betydande händer orsakar det problem, 

eftersom media numera har så kallade nyhetshål som måste fyllas. Det som fyller kan oftast inte 

vara icke-händelser, pseudohändelser eller kommentarer som involverar stora mängder av 

spekulationer. Den ökade konkurrensen som drivs på av fler marknadsdrivna medieorganisationer, 

särskilt tabloidtidningar och kommersiella tv-stationer, tenderar att producera mindre seriös 

journalistik och mer sensationella nyheter (Nord & Strömbäck, 2006). När återkommande deadlines 

är föråldrade och alla verkar vara online hela tiden är rapportering av hög kvalitet, särskilt om 

dramatiska händelser mindre sannolik. 

I sin bok Warp Speed beskriver de amerikanska medieforskare Bill Kovach och Tom Rosenstiel hur 

trycket för nyheter har skapat en blandad mediekultur i USA med några distinkta drag. Denna nya 

mediekultur innebär journalistik som är mindre komplett och mer splittrad, den ökande makten hos 

källor i nyhetsrapportering, allt mindre viktiga yrkes- journalistiska värderingar och kommentarer 

ersätter information. Författarna förklarar utvecklingen av en ny situation där nyhetsavdelningar 

måste fylla 24-timmars nyhetskanal men med ekonomiska resurser som är för små för att samla 

nyheter. (Nord & Strömbäck, 2006) 

Slutligen, bortsett från när och var, är krigsrapportering naturligtvis en fråga om hur man 

rapporterar. Till exempel är en kritisk hållning mot källor av stor betydelse liksom förmågan hos 

mediebranschen att kontrollera och följa upp uttalanden från olika grupper som är inblandade i en 

konflikt. 

 

4.2 Negativ rapportering 

Enligt en annan undersökning som gjordes av Emilia, Eriksson. och Filip, Skog. (2013), visar att 

hur nyhetsrapporteringen ser ut när det kommer till invandrare.  Den visade att gruppen ofta 

framhävs negativt i nyhetsrapportering. Bilden av muslimer blir inte särskilt rättvis eftersom det 

positiva och/eller det vardagliga inte visas för att balansera upp den negativa rapporteringen.  
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"När DN och SvD rapporterar om muslimer används överlag en neutral framställning, men ämnena 

som tas upp har ofta sin grund i konflikter. När tidningarna rapporterar om muslimska individer 

har man också en neutral framställning men när man rapporterar om en muslimsk organiserad 

grupp framställs de som farliga. Detta leder till att rapporteringen om muslimer ger en bild av att 

personer med muslimsk härkomst är konfliktinriktade. Vilket leder till en negativ framställning av 

muslimer." Emilia, Eriksson. och Filip, Skog (2013) 

 

4.3 Journalistikens syn på Islam i andra europeiska länder 

Isabelle Rigoni skriver i sin studie ”Challenging Notions and Practices: The Muslim Media in 

Britain and France” om att etniska medier spelar en allt viktigare roll i utövandet av fullvärdigt 

medborgarskap. Men i och med globalisering och ny teknik påverkas medborgarskapen på många 

sätt. 

Islam är den näst mest populära religionen i europeiska länder. Men som en religion står den inför 

svåra motstånd från både stater och samhällen. Europeiska stater och vissa konservativa politiska 

diskurser förknippar islam med våld och terror. Men för de flesta muslimer, är deras religion i 

samband med föreställningar en kamp om rättvisa och demokrati. 
 

Som ovan nämnt visar svensk forskning och svenska studier att de etniska frågorna spelar stort 

inflytande i medierna och det journalistiska yrket. Lösningen på problemen är inte lösta i Sverige än 

men i övriga Europa vissa länder tagit tag i de etniska frågorna. 
 

I Storbritannien finns det muslimska tidningar som The Muslim News, Q-News, Crescent 

International, Impact International och mediekommittéer som Storbritanniens muslimska råd 

(MCB), forum mot islamofobi och rasism (FAIR) eller radiostationer som Radio Ummah och Radio 

Ramadan har utnyttjat kommunikations- och informationsmöjligheter för att ge allvarliga nyheter 

en alternativ utsikt. De brittiska/muslimska tidningarna etablerades mellan 1972 och 1992. I 

Storbritannien, de flesta av dem delas ut gratis i bokhandeln och föreningar för att ge alla tillgång 

till nyheterna men det är ingen självklarhet. 

Situationen är däremot mycket annorlunda i Frankrike där muslimska media som sådan har 

utvecklats mycket på senare tid. Fram till slutet av 1990-talet, var etniska och religiösa medier 

mycket mer inriktade på en gemenskap av invandrare (det vill säga algerier, marockaner och 

turkiska.) än mot en gemenskap av troende (Rigoni 2002). De två viktigaste muslimska tidningarna, 

Hawwa och La Me Dina skapades 1999. Vissa internetsidor som www.oumma.com eller Aslim 
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Taslam strävar fortfarande efter att göra sina röster hörda. Det finns ingen uteslutande muslimska 

radiostationer än, även om vissa radiostationer som Beur FM lockar en stor muslimsk publik. 

4.4 Invandrares vardagliga problem 

Julian Hargreaves presenterar i sin artikel ”Risk and resilience in British Muslim communities” 

(2016) resultaten från sin undersökning av muslimska samhällen i Storbritannien. Detta gör han för 

att i forskningssynpunkt kunna undersöka risk, hatbrott. Han använder sig av grounded theory för 

att undersöka vardagsupplevelser av utsatthet, diskriminering och den upplevda delaktigheten av de 

brittiska medierna för att skapa negativa sociala förutsättningar för muslimska samfund. 

Grafiska bilder av avhuggna huvud och vandaliserade moskéer används inom samhällsvetenskapen 

för att fånga vår uppmärksamhet, väcka vårt intresse och slå bränsle på vår oro och omfattningen av 

diskriminering av muslimer (Hargreaves, 2016). 

Studier av islamofobi från mitten av nittiotalet och framåt genererade vetenskaplig och politisk 

litteratur som domineras av teoretiska och politiska perspektiv. Nya empiriska studier har dock 

etablerat en starkare faktabas för diskussioner kring brittiska muslimers samfund, hatbrott och 

islamofobi (Hargreaves, 2016). 

Julian Hargreaves argumenterade i sin artikel för fortsatt fokus på "vardagliga" hatbrott och 

diskriminering och ett förnyat fokus på de typer av icke-kriminellt beteende som så ofta är föremål 

för forskningsdeltagarnas erfarenheter. Den här artikeln hävdade även att ett ekologiskt perspektiv 

ger en användbar ram genom vilken man kan analysera samspelet mellan brittiska muslimska 

identiteter, negativ media porträttering av muslimer och islam samt förväntade risker. Inom detta 

perspektiv och på grund av resultaten ifråga har den här artikeln samhällsvetenskap som oftare 

behöver överväga frågor kring motståndskraft mot kränkande särbehandling, diskriminering och att 

skildra brittiska muslimer som passiva offer för risk och brott. Dessa upptäckter utgör grunden för 

en motberättelse till påståenden som skildrar antimuslimska hatbrott, bara som hjälplösa individer 

inom maktlösa samhällen.  

Denna nya metod erkänner förmedling av offret (särskilt viktigt när man överväger att studera 

minoritetsgrupper från de flesta perspektiv) och erkänner att utsatthet och diskriminering inte 

nödvändigtvis skapar passiva tillstånd. Behandling av motståndskraft förutsätter och accepterar 

närvaron av offrets byrå, personlig styrka, val och meningsskapande genom motgångar snarare än 

underförstådda avsaknad av sådana faktorer. 
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5. Studier publicerade i litteratur 

5.1 ”Vi och dem” 

Brune Ylva (2004) menar i sin bok ”Nyheter från gränsen”, tre studier i journalistik om 

”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld" om ordet svenska och invandrare i svenska medier. Hon 

skriver att svenska och invandrare ord förklaras på två olika sätt. Den ena kallas den demokratiska 

och dialogiska, den andra den nationalistiska. Den första fokuserar på individers lika värde och 

rättigheter som människors villkor och behov. Det andra ordet arbetar med gränsdragningar och 

rangordningar mellan två stater, kulturer och geografiska platser. Historiskt sett har nationella 

svenska identiteter som den svenska konstruerats genom gränsdragningar mellan inre och yttre, 

mellan oss och andra, mellan svenska och invandrare, olikheter i språk, kultur och värderingar 

mellan " oss innanför" har tonats ner eller fastats bort. Hon tillägger att ordet "andra" betyder 

invandrare och ordet ”vi” betyder svenska. Andra innebär också att ta fasta på det som skiljer" dem" 

från ”oss”. För varje ”vi” etableras Andra, som är annorlunda och som definieras som kontrast till 

”oss”. Ordet invandrare blir vanligare is svenska medier när media skapar en bild mellan vi och 

dem genom att sätta ord invandrarkillar, invandrarmannen, invandrarflickan eller muslimska tjejer i 

nyheterna. Brune, Ylva (red), (2004, S: 9-13, 32-36, 254), ”mörk magi i vita medier” skriver om 

begreppet invandrare som infördes i mitten av sextiotalet för utlänningar som fick uppehållstillstånd 

i Sverige. Medierna och i samhället svenskarna laddades begreppet invandrare med 

annorlundaskap. invandrare, det är de som inte är som vi, och som inte på generationer kan bli som 

vi. Hon beskriver vidare att svenska journalistiken skapar en "mörk magi" och bygger på koloniala 

känslostrukturer, där de "Andra" invandrare blir en hotfull bild för svenskar. I mediebilderna av 

islam är den "mörka magin", ritualiserad i några få stereotyper (den fanatiske ayatollan, missiler, 

demonstrerande massor, kvinnor i huvudduk) som tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen 

hos en majoritet av den svenska befolkningen. Muslimer och islam ser ut i nyheterna i samband 

med våld, terror och förtryck, knappast alls i andra sammanhang. I boken nämnts att en form av 

främlingsfientlighet, fientlighet ses i nyheterna gentemot islam och muslimer. Något som skapar 

segregation och rasism i samhället. McQuail, Denis (2010), skriver i sin bok "McQuail’s Mass 

Communication Theorin", "That mass communication can be considered as both social and cultural 

phenomenon. The media are assumed to have potential for significant influence in the society. The 

media can convey a particular view by its content which the primary causes of social change in the 

society. The influence is thought to work through individual motivations and actions. This view 

leads to strong belief in various potential media effects for good and ill in the society. He gives a 

example that the promotion by the media of peace can have a effect in the society".  
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5.2 Tv framställer islam är våldsam religion 

Brune, Ylva (2000, S: 21-37), menar att islam i svenska tevenyheter framstår som särdeles våldsam 

religion. Åttiofem procent av alla nyhetsinslag som handlar om islam och muslimer helt eller delvis 

anknytning till våld. Krig, terrorism och förföljelse av otrogna är vanligaste teman som kör av 

svenska tv. Nyhetsrapportering med anknytning till islam arbetar med några få symboler och 

stereotyper, "fundamentalism, Koranen, Jihad, minareter, män som ligger på knä och ber, kvinnor i 

huvudduk och ayatolla Khomeini med busiga ögonbryn och genomträngande blick. Symbolerna har 

laddats allt mer negativt och den negativt bild av islambild har utvecklats av medierna. Forskarna, 

Ouis, Pernilla. och Roald, Anne Sofie, (2003, S: 25-40), fientlighet mot muslimer och islam har en 

lång historia i väst, men efter händelserna 11 september 2001 i USA blir det värre för muslimer. 

Efter de tragiska händelserna accepterade människor att muslimer var ansvariga för dem som dog i 

terrorattacken. På det här sättet kom flera islamfientliga idéer fram i samhället. I Sverige hävdade 

muslimer att de inte hade haft någon kontakt med terrororganisationer och de tog också avstånd från 

terrorhandlingarna. Men media var inte mycket intresserade att vissa de åsikter som moderna 

muslimer i Sverige hade mot terrorattacken. Det blev att svenska medier spred en negativbild av 

islam. Den 7 oktober bombade USA i Afghanistan. Under tiden frågade sig många muslimer hur det 

kunde komma sig att man skulle visa respekt mot de amerikanska offren som dog i Afghanistan 

genom att hålla en tyst minut, medan ingen vad villig att hålla en tyst mint för de oskyldiga 

afghanska muslimer offren som inte inblandade med händelserna 11 september 2001 i USA. Efter 

de tragiska händelserna började media skriva ”vi” som svenskar och "de andra" som muslimer och 

invandrare. Men det betyder inte att allt kritik som journalister skriver är islamofobi. Många i väst 

upplever ett starkt hot från muslimer och islam och den känslan växte upp i samhället efter 9-11-

attacken. När journalister skriver om de åsikter som människor i väst har för islam upplever 

muslimer att det är islamofobi som inte stämmer. Muslimer tänker att journalister sprider en 

negativbild av islam, men i andra hand gör journalister sitt jobb genom att skriver om de människor 

som känner att islam är hot mot väst.  Men det är sant att direkt och indirekt har svenska medier en 

viktig roll i skapande av islamofobi. Forskaren Hedin, Christer (2006) menar att enligt västerländsk 

syn är islam och jihad ett heligt krig. Men för muslimer islam och jihad används för att försvara den 

egna frihet på samma sätt som militärt försvar i allmänhet motiveras. Författaren har nämnt att det 

inte är lätt att vad är islam och vad är jihad? Enligt författaren islam utformas i spänningsfältet 

mellan dessa tre poler: de heliga texterna, tillämpning och teologi. En redogörelse för synen på 

"jihad" måste utgå från detta. Teologerna tolkar texterna för att påverka den framtida tillämpningen. 

De texter som åberopas är viktiga eftersom de används i dag. Andra texter är viktiga eftersom de 

kan utnyttjas i morgon. De tillhör den teologiska potentialen. Texterna kan inte utan vidare åberopas 
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som ”islam” eftersom de inte är representativa förrän de används. Det kan säga att vid en viss 

tidpunkt enskilda muslimer inte kan avgöra vad som är islam eftersom deras synpunkter kan göra 

andra muslimer oislamistiska. Teologernas idealbild kan inte säga är sann islam, men den fokuserar 

på en färdriktning som kan påverka den framtida utvecklingen av islam.  

"Européer kan påstå att islam har hindrat och fördröjt den vetenskapliga utvecklingen bland 

muslimer. Historien har inget stöd för den uppfattningen. En gång i tiden låg muslimer lång före 

Europa i bildning och vetenskaplig verksamhet". Hedin, Christer (2006, S: 13). 

 

5.3 Språket är viktigt  

Valpuri, Mäkinen (2004), gjorde en undersökning som visar att cirka tolv procent av Sveriges 

befolkning består av personer som är födda utomlands. Språket spelar roll när det kommer till att 

kunna ta del av information som media publicerar. Den har även en viktig del i trovärdigheten för 

media. Invandrare har inte med sig språket från början vilket gör att kommunikationen till och 

mellan media försvåras. Invandrare brukar använda sig av andra människor som informationskällor 

för att ta del av lokala och nationella nyheter. I undersökningen anser även de inblandade att de blir 

illa behandlade av media och är oroliga över hur mediebilden påverkar andra människors 

uppfattningar. Valpuri, Mäkinen tolkningen av resultat kommit fram till att en negativ och stereotyp 

bild presenteras av islam i medierna. Både i tryckt media, i morgon- och kvällstidningar, i teve och i 

populärkultur, framträder ofta en negativ eller stereotyp bild av muslimer och islam, där religionen 

och dess utövare framställs som fanatisk och våldsam. Detta ställs i sin tur i motsatsställning till vad 

som påstås vara centrala värden i det svenska samhället, som demokrati, tolerans, och jämlikhet. 

Några av Valpuri Mäkinens intervjupersoner hade dock noterat en liten förändring de senaste åren. 

De upplevde att media försökte, till viss mån, hitta positiva synvinklar i rapporteringen om 

invandrare. Men de iranska kvinnorna från undersökningen var tveksamma till hur äkta dessa 

förändringar var. Två av dessa kvinnor hade upplevt att media ändrade sin rapportering, men att de 

bara gjort det för sakens skull, utan något vidare engagemang i arbetet. En av dem hade till och med 

egna erfarenheter av detta och berättar om hur hon hade blivit intervjuad av en journalist för 

tidningen. Det fanns dock ett bristande intresse hos journalisten vilket ledde till att resultatet blev 

allt annat än bra. 

"De intervjuade min familj och min syster familj. De blandade ihop våra för – och efternamn… De 

ville bara ha någonting i tidningen så de kunde säga att vi har någonting om invandrare." Valpuri 

Mäkinen, (2004). 
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5.4 Den strukturella diskrimineringen 

Kianzad, Behrang. Sandström, Lasse (2008), nämnt i sin bok "Sanningens många nyanser", att det 

finns diskriminering i svenska medier när journalister skriver ordet ”vi” för svenskar och ordet ”de” 

för invandrare genom rubriksättning, bildval, stereotypiseringar och val av källor. Författaren nämnt 

att den finns en strukturell diskriminering i svenska medier. Till exempel, diskrimineringen av 

elitrepresentationen, när svenska medier rapporterar om integrationsfrågor då finns det en kraftig 

överrepresentation av myndighets källor och andra experter och saknar man röst av den grupp som 

berörs av frågorna. Diskrimineringen av begreppet invandrare är problematiskt, människor själva 

eller deras föräldrar vid något tillfälle kom till Sverige. Människor från vitt skild etnisk, social och 

religiös härkomst klumpas ihop till oigenkännlighet. Samt är begreppet invandrare laddat negativt i 

många av sina kombinationer, invandrargäng, invandrarskola, invandrarförort och liknande. 

Diskriminering av etnisk skevhet i journalistkåren, Journalistkåren är etniskt segregerat vilket gör 

att de med negativ representation har svårt att förankra sina perspektiv. Diskriminering av 

övergripande bilden "hot” och "problem", det finns många kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar som visar att svenska nyhetsrapporteringen ofta är oproportionerligt som framställer 

nya svenskar som problem och hot. Diskrimineringen av fokus på invandrare, det finns en trend i 

nyhetsberättelserna som visar att media ha en överdriven fokus på gärningsmannens etniska 

bakgrund, och media förklarar brottet med hjälp av den etniska bakgrunden. Svenskar definierar 

som goda skattebetalare med anständig moral och icke-etniska som tvivelaktiga, vilket gör en 

negativ bild av invandrare.  

 

5.5 Muslimernas tro och journalisternas roll 

Kianzad, Behrang. Sandström, Lasse (2008), skriver under rubriken ”förvrängde bilden av islam” 

att enligt en undersökning visar att pressbevakningen förvränger bilder av muslimers liv och tro 

genom att koppla den med världshändelser som gör två olika effekter. Den första är att muslimerna 

framstod som utländska, den andra är att det skapar en bild av att alla muslimska församlingar i hela 

världen är sammankopplade, med samma synsätt, ambitioner och agenda. Den bilden måste 

förändras eftersom att det inte längre finns några invandrare som lever ett liv annorlunda jämfört 

med svenskarna. Det är många i sig själva betonar "Media Trust". Om vi utveckla en bred skala av 

förtroende i samhället måste journalister ta det största ansvar för att avbilda olika framställningar 

rättvist och korrekt för majoriteten och för alla andra som kalla invandrare. Petersson, Olof & 

Carlberg, Ingrid (1990), belyser att journalister har makt i samhället som förändrar människors 

åsikter och tankar genom sin rapportering. Därför är det viktigt att journalisternas integritet inte ska 

ifrågasättas sig. Journalisternas uppgift är att kritiskt granska skeenden i samhället och att opartiskt 
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förmedla information och opinioner ställer göra krav på den enskilde journalistens integritet. 

Yrkesrollen förutsätter att journalistkåren förhåller sig neutral till intressegrupper och maktcentra 

som den är sätt att bevaka. Forskaren Olsson, Anders, R (2012), enligt Sveriges grundlagar 

”tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen” har alla människor oavsett svenska eller 

invandrare har rätt att yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela 

uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Men det finns några gränser, till exempel 

krigsanstiftan, landsförräderi eller hets mot folkgrupp, som media inte skriva. Med hets mot 

folkgrupp räknas med att " uttrycka missaktning" för till exempel invandrare - vilket kan ske även i 

det mest lågmälda tonläge - för att ett brott ska vara begånget. De folkgrupper som inte får 

behandlas negativt är det som avgränsas genom ras, hudfärg, nationellt/ etniskt ursprung, religiös 

övertygelse och sexuell läggning. Med folkgrupp menas både enstaka sådana ”turkar”, "samer# och 

grupper av grupper " invandrare. Hets mot folkgrupp är straffbart även om det inte fått någon effekt, 

d.v.s. utan att den utpekade folkgruppen faktiskt har utsatts för missaktning. Ordet ”hets” är 

brottsliga i sig. 

"Skydd mot diskriminering" lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför 

att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, eller annat liknande 

förhållande eller med hänsyn till sexuell beläggning. Olsson, Anders, R (2012) 
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6. Metod och Material 

6.1 Genomförda intervjuer 

I vår undersökning fokuserade vi på hur Sundsvalls medier och journalisterna arbetar samt hur deras 

arbete styrs av policydokument när de rapporterar om minoritetsgrupper som invandrare. För detta 

arbete hade vi fyra huvudfrågor (se bilaga). 1. Finns det något policydokument som journalisterna 

följer och hur de följer detta? 2. Tänker de efter på sitt språkbruk och vet de egentligen vilka ord 

och uttryck som är okej att använda när det gäller invandrare och muslimer. 3. När journalisterna 

skriver om invandrare och muslimer, förbereder de sig på ett annorlunda sätt jämfört med andra 

nyhetsjobb? 4. Upplever journalisterna själva problemet eller är det bara minoriteten och 

forskningen som gör detta? Vi hade även övriga uppföljningsfrågor (se bilaga). För att hitta svaren 

på dessa frågorna pratade vi med journalister i Sundsvall. Genom det fick vi en närmare bild av, 

känslor, åsikter och tankarna hos journalisterna, (Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Det var viktigt 

för oss att prata med journalisterna eftersom det är de som skriver och rapporterar om allt i våra 

medier. Vi kunde inte prata med journalister i hela Sverige på grund av den knappa tidsplan vi hade. 

Därför valde vi att avgränsa oss och endast fokusera på medierna i Sundsvall. Vi pratade med en 

journalist ifrån Sveriges radio Västernorrland, en från SVT Västernorrland och två ifrån Sundsvalls 

tidning. Genom det fick vi journalisternas uppfattningar, tankar och åsikter av vårt ämne. 

Journalisterna som vi intervjuade jobbar hos de tre stora redaktionerna som producerar nyheter och 

rapporterar i Sundsvall, därför var det viktigt att prata med dessa redaktioners journalister. Vi 

pratade med de journalisterna som hade minst 10 års erfarenhet av journalistiken och som var 

villiga att ställa upp på våra frågor i detta relativt känsliga ämne, som invandring och det nya 

svenska folket.  

Genom våra intervjuer fick vi en bredd bild av journalistiken i Sundsvall och om rapportering av 

invandrare och de nya svenskarna. För att hitta de erfarna journalisterna mejlade vi till SVT 

Västernorrland, Sveriges radio Västernorrland och Sundsvalls tidning. Vi fick svar från fyra 

journalister som var beredda att ställa upp och svara på våra frågor för undersökningen. Först och 

främst, via mejl och telefon berättade vi för journalisterna som var beredda att ställa upp hur 

undersökningens intervju skulle gå till. Sedan träffade vi journalisterna och intervjuade dem alla 

under cirka en timme. Under den tiden ställde vi våra huvudfrågor och uppföljningsfrågor. 

Journalisterna från Sveriges radio och SVT var beredda att ställa upp ensamma, men journalisterna 

från Sundsvalls tidning tyckte att ämnet var svårt. Då sade vi till journalisten att hon kunde hämta in 

någon kollega som kunde svara och var beredd att ställa upp. Så från Sundsvalls tidning kom två 

journalister, en nyhetschef och en redaktionschef som svarade på våra frågor. Under intervjun 
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kände vi att alla valda journalister svarade på våra frågor på ett tydligt sätt. Vi bandade och skrev 

ner alla intervjuerna.  

6.2 Använda teorier  

Vi har använt oss utav teorierna som berör media professionalisering, nyhetsvärdering och 

dagordningsteorin för vårt ämne "hur är journalisternas syn på det nya svenska folket?” Teorin 

media professionalisering, Nord, Lars. Strömbäck, Jesper (2012), handlar om hur journalister jobbar 

med sina uppdrag nuförtiden när de jobbar med sina nyheter på ett professionellt sätt. neutralitet, 

opartiskt, objektivitet och journalisters integritet är viktigt när de skriver nyheter. 

Nyhetsvärderingsteorin handlar om vilka nyheter som är av allmänintresse som journalister väljer 

och väljer bort ifrån. Här är det också viktigt att när journalisterna jobbar med sina nyheter på ett 

professionellt sätt. Dagordningsteorin handlar om mediernas makt över vilka samhällsfrågor 

medborgare anser vara viktiga och hur massmedierna påverkar människors åsikter. Alla dessa 

teorier som vi har använt hänger ihop med journalisternas arbete och de är relevanta för vårt ämne.  

För att läsa policydokument från de olika medierna kontaktade vi våra valda redaktioner. Vi fick 

policydokument från Sveriges radio Västernorrland, men vi fick inte något policydokument från 

SVT Västernorrland. Journalisten från SVT berättade då under intervjun för oss att de har samma 

policydokument som Sveriges radio har. Journalisterna på Sundsvalls tidning som vi intervjuade 

berättade för oss att tidningen inte har något policydokument utan att de bara följer spelreglerna för 

radio, press och tv. Genom att ha läst policydokument och spelregler för radio, press och tv, så 

undersökte vi närmare bilden av vad redaktionerna i Sundsvall har för policy när de skriver och 

rapporterar om invandrare och nya svenskar.  
 

6.3 Olika mediakanaler 

Sveriges radio Västernorrland och SVT Västernorrland är etermedier och de är public service 

kanaler och under samtalet med deras erfarna journalister fick vi en bild av hur dessa kanaler 

producerar nyheter om invandrare och de nya svenskarna. Sedan är Sundsvalls tidning ett 

tryckmedia och en privat kanal och genom att prata med deras journalister undersökte vi hur detta 

företags journalister skriver nyheter om invandrare i samhället. I vår undersökning fokuserade vi 

inte på hur public service som Sveriges radio och SVT, eller Sundsvalls tidning som är ett privat 

media företag skiljer sig mellan i sina rapporteringar av invandrare och muslimer. Men genom att 

prata med dessa redaktioners journalister kunde vi få en allmän bild av deras rapportering av 

minoritetsgruppen. Vi har gjort en beskrivande undersökning eftersom att vi ville beskriva och 

belysa problemet vi undersöker och skriver om. Vi ville lyfta upp våra funderingar och beskriva 

problemet samt beskriva hur branschen ställer sig till detta problem. De överväganden vi fick göra 
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utifrån valet av empirisk undersökningsmetod är att vi på ett rakt och enkelt sätt var tvungna att 

förklara och beskriva det vi så småningom om kommer fram till på ett sätt som gör att någon annan 

kan ta vidare. I en kvalitativ intervju vill man få fram material om ett visst fenomen som det inte går 

att få genom standardiserade enkätundersökningar med en kvantitativ studie. Genom att göra ett 

urval av relevanta variabler (journalister) och genom att ställa öppna, konkreta och relevanta frågor 

till de utvalda journalisterna samt ge en bred plats till dem under intervjun kan vi få fram ett tydligt, 

rimligt och bra svar angående vår undersökning. Utifrån de analysenheter vi har valt är möjligheten 

att dra slutsatser inom vår undersökning stor. Vårt urval av journalister gjorde att vi kom nära vårt 

kärnproblem men också att vi kom nära inpå de personer som har skrivit texterna. Eftersom att vi 

inte räknade något eller presenterade en mängd som man kan göra i andra studier blev det därför 

svårt att prata om reliabilitet och validitet. Men genom vårt prat med de erfarna journalisterna som 

ställde upp för undersökningen, samt relevanta teorier, lästa policydokument och tidigare 

forskningar och studier har vi undersökt vårt ämne på ett så korrekt sätt som man kan tro.  
 

6.4 Metodproblem  

Vi skulle från början prata med minst nio erfarna journalister, tre från Sveriges radio 

Västernorrland, tre från SVT och tre journalister från Sundsvalls tidning, som har jobbat i minst 10 

år som journalister. Men vårt största problem under tidens gång var att vi bara fick tag på fyra 

journalister från redaktionerna som var beredda att ställa upp och delta i undersökningen. Vi 

tvingades att endast intervjua de journalisterna som var villiga att ställa upp. Vi försökte under mer 

än en månad för att hitta andra journalister i vårt valda område, för det skickade vi flera meddelande 

till varje redaktion men vi fick inte tag på någon annan journalist. Det var ett metodproblem som vi 

klarade av att hantera som också gör vår undersökning lite tunn i det empiriska materialet. Vi 

försökte inte hitta unga journalisterna som hade mindre erfarenhet än minst tio år erfarenhet 

eftersom att vi inte trodde att de skulle ha en tillräckligt bred bild av branschens och publikens 

förändring. Vi ville också att nyhetschefer från varje redaktion skulle ställa upp för vår 

undersökning eftersom nyhetscheferna har ett viktigt ansvar på redaktionerna när journalisterna 

producerar nyheter. Nyhetscheferna brukar också ha mer erfarenhet inom journalistiken än unga 

journalister när de producerar nyheter. Därför mejlade och ringde vi till alla redaktionschefer för att 

intervjua dem men vi fick som sagt inte tag på SVT och Sveriges radio Västernorrlands 

nyhetschefer utan endast Sundsvalls tidnings. Vi kontaktade flera gånger SVT för få tag på deras 

policydokument men vi fick inte det, utan bara ett svar från journalister som vi intervjuade att SVT 

har samma policydokument som Sveriges radio eftersom båda är public service kanaler. 
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7. Undersökning av medias policydokument och spelregler 

7.1 Spelregler för press, tv och radio  

Tryckmedia, till exempel tidning och etermedia som radio och tv har etiska regler när de 

producerar, skriver, trycker och sänder nyhetsmaterial. Press, radio och tv har största frihet inom 

ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Etiska regler för press, radio och 

tv skyddar enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. Det är inte en formell regeltillämpning 

utan är ett ansvar inför publicistiska uppgiften. Enligt publicitetsregler måste press, radio och tv ge 

korrekta nyheter. Det betyder att medierna har en stor roll i samhället och allmänhetens förtroende 

för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Samt medierna måste vara kritisk 

mot sina nyhetskällor, det innebär att medierna måste kontrollera sakuppgifter väldigt noggrant som 

omständigheterna medger, samt de måste uppgifter som tidigare har publicerats, det är viktigt att 

läsare, lyssnare och tittare kan skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Alla bilder och 

grafiska illustrationer bör vara korrekta och materialet inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

Medierna ska publicera felaktig sakuppgift utan dröjsmål. ”Löpsedel, rubrik och ingress ska ha 

täckning i texten.” Spelregler för press, tv och radio (2010, S: 7)  

 

Reglerna för Press, radio och tv säger att när medierna publicerar nyhetsmaterial måste de vissa 

respekt för privatliv. Det är att tryckmedia och etermedia avstår från sådan publicitet om inte ett 

uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. Några viktiga punkter som nämnts i 

spelreglerna för press, radio och tv är att medierna inte framhäva berörda personers etniska 

ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om 

det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. Bildmontage, retuschering på elektronisk 

väg eller bildtext får inte utformas så att det vilseleder eller luras läsaren. hör båda sidor i texten, om 

en person är misstänkt för brott säger lagen att han eller hon är alltid betraktas som oskyldig om 

fällande dom inte föreligger, var försiktig med namn, betyder att om inte namn anges undvik att 

publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en 

identifiering möjlig.  

 

Ordet " god publicistisk sed" tolkar för pressens del i första hand Pressens Opinionsnämnd, samt 

ärenden som inte hänskjuts till nämnden Allmänhetens Pressombudsman. Om Pressens 

Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman inte prövar frågan om avsteg från reglerna i 

radio- eller televisionsprogram. Tv och radios program granskning görs av regeringen utsedda 

Granskningsnämnden. Yrkesetiska nämnden prövar frågor som handlar om journalistisk integritet 
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och anskaffning av material. Det är viktigt att veta etik inte är juridik. ”Pressetik och juridik är två 

skilda saker. Medan juridik handlar om lagtolkning. pressetiken handlar om hänsyn, respekt och 

förhållningssätt vid utövandet av den publicistiska uppgiften. Det betyder att pressetiskt klandervärt 

inte alls behöver vara brottsligt.” Spelregler för press, tv och radio (2010, S: 6) 

  

7.2 Policydokument 

Sveriges radio har en policy dokument när den producerar och sänder sina nyheter. Enligt denna 

policy är radio oberoende i förhållande till politiska, religiösa och ekonomiska intresse, inga 

medarbetare kan ta ställning när de bevakar ett sakområde där de vid sidan av arbetet är personligt 

engagerade på ett sätt som gör att trovärdigheten i bevakningen kan ifrågasättas, radion värnar 

demokratin, det betyder att fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt, samt fria och hemliga val, 

den hävdar också om alla människors lika värde som betyder att radio arbetar för jämställdhet 

mellan kvinnor och män och den tar avstånd från rasism, våld och brutalitet, radion är opartiskt som 

betyder att radion inte tar ställning utan försöker efter att ge publiken en bred mångsidig och 

nyanserad bild, radion är korrekt och sakligt som innebär att radio presenterar fakta korrekta eller 

också ska den ha välgrundad anledning att anta att de är det och ansvaret ligger på alla medarbetare. 

”Ibland kan det vara befogat att rapportera om händelser även om vi inte säkert vet att de är 

korrekta. I sådana fall ska det tydligt framgå att vi är osäkra.”  Public service-handbok (2014, 

S:12)   

Sveriges radio uppdrag är att granska, bevaka och skildra hela samhället. Radio ska präglas av 

mångfald och spegla hela landets befolkning oavsett om det handlar om tal eller musik och radio 

ska inte föra fördomar och stereotyper vidare. Radions program ska också vara djärva som betyder 

att radio är skyldig att följa det omfattande regelverket kring den men säkerhetsmarginalerna till de 

begränsningar som finns får inte bli omotiverat breda.  

”Många fällningar i granskningsnämnden kan leda till att vår trovärdighet urholkas. Det är mycket 

viktigt att vi inte ålägger oss för stora restriktioner av rädsla för kritik och juridiska processer.” 

Public service-handbok (2014, S: 13)    

Sveriges radio skyddar sina källor som betyder att det är ett grundlagsbrott att avslöja namnet på en 

källa som vill vara anonym. Om radio har haft fel ska det rättas till. Den har också skyldighet att 

publicera en rättelse, den ska publiceras även om ingen part kräver det. ”Rättelser minskar inte vår 

trovärdighet utan ökar den.” Public service-handbok (2014, S: 35). ”Ord som fundamentalist, 

militant och islamistisk ska använda med stor urskiljning.” Public service-handbok (2014, S: 66)   
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Radio jobbar på etnicitet och kulturell mångfald, det innebär: ”vi väljer ämnen, musik och 

perspektiv på ett inkluderande sätt och kämpar uppdelningen ”vi och dem” samt att medverkande, 

experter och källor har olika etnisk och kultur bakgrund.” Public service-handbok (2014, S: 65).   

Sveriges radio har också ett policy dokument som kallas ”mångfaldspolicy Sveriges radio”. Denna 

policy har tre riktningar, för likabehandlingsarbete, för rekrytering och för utbud. Den här policyn 

dokumentet för mångfald reglerar Sveriges radio arbetsgivaransvar när det gäller Sveriges sju 

diskrimineringsgrunder: religion och trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 

könsidentitet och könsuttryck, kön, ålder samt etnisk bakgrund. Det handlar om att alla har 

möjlighet att hörda av Sveriges radio utan något hinder och diskriminering.  

 

Sveriges radio riktlinje för likabehandlingsarbete: Nolltolerans för kränkningar, trakasserier, 

särbehandling och diskriminering oavsett var på Sveriges Radio vi arbetar, Sveriges radio 

medarbetare behandlar andra och varandra med respekt, chefer och medarbetare sätter tydliga 

gränser mot kränkningar, trakasserier, särbehandling och diskriminering, radion försöker underlätta 

medarbetarnas möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv så långt det är möjligt utifrån 

verksamhetens behov, radion har hög tillgänglighet och förbättrar den löpande på eget initiativ, 

radion tillhandahåller möjlighet för andlighet och har flexibilitet kring högtider så att dennas 

medarbetare, utifrån verksamhetens förutsättningar, kan utöva sin religion och följa sin 

trosuppfattning, radion följer upp likabehandlingsarbetet samt lönekartläggningen mellan män och 

kvinnor årligen och löpande, och radion har likabehandlingsarbete som en självklar del i 

styrdokument och handlingsplaner. 

 

Sveriges radio riktlinje för rekrytering: För att mångfald integreras i rekryteringsarbetet och radion 

ska upplevas som en attraktiv arbetsplats där många får utrymme att sätta agendan, 

mångfaldsarbetet finns med i varje del av rekryteringsprocessen, chefer och medarbetare tar aktivt 

ansvar och egna initiativ i likabehandlingsarbetet, annonser och intervjuer fokuserar på hur 

mångfalden säkerställs och upplevs, radion eftersträvar en jämn fördelning mellan könen. 

Underrepresentation för något kön är en viktig komponent när radion tillsätter tjänster, och radion 

uppmuntrar rörlighet internt för att bredda mångfalden inom företaget. 
 

Sveriges radio arbete för utbud av programbeställningar och produktion: En mångfald av röster och 

perspektiv av Sveriges befolkning med skilda förutsättningar, erfarenheter, levnadsvillkor och 

bakgrund ska höras i programmen, representation med en jämn könsfördelning, radion integrerar 

principerna för mångfald och mångfaldsarbete i beställningar och programkontrakt för att nå hög 
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kvalitet, radion beställningar och produktion tar fasta på att integration och oväntade möten över 

kulturgränser är folkbildande, och inventerar regelbundet vilken kompetens denna saknar för att 

hålla mångfaldsarbetet levande i program, beställningar och uppdrag. Enligt detta policydokument " 

mångfaldspolicy Sveriges radio" har Sveriges radio ett viktigt demokratiska ansvar i samhället: " 

Varje människas unika uttryck och identitet bidrar till mångfalden".  
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8. Intervjuerna  

Intervju 1 - Pierre Ragnehag, Sveriges television Västernorrland 

Pierre Ragnehag har varit verksam som journalist sedan 1990. Han har jobbat bland annat på 

lokalradio, ekot och sedan 1997 har han jobbat på SVT.  

Pierre Ragnehag belyser att generellt kanske det har att göra med hur man definierar sin egen 

tillhörighet och hur man förhåller sig till människor från andra länder och vilka kontakter jag har. 

Allt handlar om relationer och kontakter. Generellt sett på en sådan här redaktion som SVT 

Västernorrland där de allra flesta är vanliga svenskar i ungefär samma ålder är ju kontaktnätet ut till 

invandrargrupper ganska begränsat och det är ett problem för oss. 

Vid frågan om det finns något särskilt policydokument på SVT när det gäller det etniska arbetet (se 

bilaga) berättar Ragnehag så här: 

”Självklart finns det ett klassiskt policydokument, men vi har inga detaljdokument på det sättet att vi 

märker ord. Men i ett public service företag ligger det i vår uppgift att värna om alla lika värde och 

de demokratiska principerna. Alla har ett lika värde och det är en grundförutsättning”. 

 

På frågan gällande tidigare studier och undersökningar som visar på att medierna mestadels 

rapporterar om invandrare i negativ ton (se bilaga) har Ragnehag en hel del åsikter. 

”Om människorna som kommer hit och lämnar sina länder av politiska skäl, krig eller politiska 

system då är det en naturlig del av skildringen. Vi kan inte rapportera om syrier utan att berätta att 

de är just syrier och vilka områden de kommer ifrån.  

Av alla de artiklar och inslag vi har producerat på SVT är det mycket som skulle kunna göra 

annorlunda. Bättre, vassare, tydligare och rakare. Kanske är jag lite för okritiskt när jag åker till 

moskén men det tror jag beror på att jag inte riktigt kan läsa koderna i just det sociala. Jag kan inte 

språket till exempel. Jag kan inte arabiska och då kan jag bara läsa av stämningen till en viss grad. 

Jag måste relatera till det jobb vi gör här i Sundsvall och det har väldigt lite med den stora bilden 

att göra annat än det stora antal flyktingbarn som kommer till Sverige även hamnar här uppe. 

Där är ju problemen som de haft att ta sig hit en del i deras historia. Men om vi pratar om de 

muslimer som finns i Sundsvall så rapporterar vi kanske för lite om vad som händer och sker i 

deras kretsar. Det är en relativt stängd och sluten värld om man inte har rätt kontakter och nätverk. 

Det krävs att man känner någon. Låt oss säga att svenska kyrkan planerar en stor tillställning 

innan jul som vi inte vet om, då kommer de garanterat hör av sig till oss och informera om 

tillställningen. Men om moskén skulle ha ett likartat arrangemang tror jag inte av erfarenhet att de 

skulle höra av sig på samma sätt”. 
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Men på frågan om att medierna skulle ge en felaktig bild av invandrare eller någon annan grupp i 

samhället (se bilaga) tycker Ragnehag inte riktigt stämmer. 

"Det är ofta så oavsett vem man är, hur man ser ut eller vilken bakgrund man har, att om man 

brinner för och driver en viss fråga är det ofta så att man tycker att man inte får rätt typ av 

uppmärksamhet, att man vantolkas eller feltolkas. Det är jättevanligt. Vi bevakar ju 

nyhetshändelser och inte människogrupper. Hens etniska bakgrund spelar ingen roll utan vad hen 

säger.  

Vi har inte alls samma situation här i Västernorrland som till exempel i Malmö där vissa områden 

har blivit riktiga problemområden och där stämningen till invandrare har blivit något helt annat.  

Den problematiken finns inte här i Västernorrland och därför skiljer sig våra rapporteringar åt 

väldigt kraftigt". 

 

Men samtidigt som Ragnehag tycker att SVT inte har gjort något fel erkänner han att det finns 

brister och svarar tydligt på om journalisterna själva upplever problemet (se bilaga).  

”Det finns givetvis väldigt mycket att göra och allt handlar om kunskap, samhällsutveckling och vi 

lever i ett samhälle där vi numera ser tydligt att vi under en längre tid har haft invandring till 

Sverige. 

Vårt problem är väl egentligen att vi har för få kontakter i de invandrargrupperna som finns här 

uppe. Vi känner för få helt enkelt och har för lite inflöde av tips och förslag på saker som rör de här 

människornas vardag. Det beror på två saker enligt mig, dels att vi då har för dåliga kontakter men 

även på dessa människors skepsis mot media. Den allra största problematiken är att vi pratar om 

invandrare som en enda stor klump. Men så är det ju inte. Det är skillnad på folk som kommer från 

Finland eller Syrien. Man har gjort misstaget att generalisera invandrare men alla är olika”. 

 

Till sist säger Pierre Ragnehag att han vill ha en annan utformning på redaktionen. 

”Vi skulle må bra av att ha en sammansättning på kontoret som på ett bättre sätt speglar hur 

dagens samhälle ser ut. Vi har ingen på vår redaktion just nu anställd som har en utländsk 

bakgrund vilket inte är bra.”   

 

Intervju 2 – Lotte Nord, Sveriges radio Västernorrland 

Lotte Nord har jobbat som journalist i cirka 30 år varav de senast 15 åren på P4 Västernorrland.  

Under vår intervju tillsammans skiljer sig hennes åsikter en del om man jämför med Pierrre 

Ragnehags. 
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Lotte Nord poängterar titt som tätt under intervjun att de jobbar aktivt med att vara representativa 

för befolkningen i hela länet. Hon säger även att det är lika viktigt att det hörs folk från olika länder 

i radio precis som det är viktigt att blanda män och kvinnor. 

 

När vi presenterar frågan om tidigare forskning och undersökningar (se bilaga) som visar på att 

invandrare beskrivs som ”dem” och vanliga svenskar som ”vi” blir hon konfunderad. 

”Det känner jag inte igen i Sveriges Radios värld. Ibland kan vi skriva om det är relevant för den 

nyheten var personen ursprungligen kommer ifrån men det är ingen standard. Det är ju ämnet som 

är intressant inte om till exempel läkaren heter Mohammed eller Göran. Så svaret på frågan blir att 

jag inte tycker att vi säger "de" när vi gör något jobb om invandrare. I sådana fall gör vi de 

nyanlända till en enda stor grupp. 

 

På frågan om det finns något särskilt dokument att följa (se bilaga) berättar Lotte Nord att de på 

Sveriges radio har en handbok med massa olika policys men hon säger även att de mest gör olika 

mätningar. Samt att de vid specifika fall kan använda sig utav spelreglerna för press, radio och tv. 

”Vi mäter ju, andelen män mot kvinnor och liknande. Ibland när vi har gjort mätningar nu på 

senare tid har vi märkt till exempel att nu hörs inte de nya svenskarna och då måste vi skärpa till 

oss. Det är superviktigt för oss att vara objektiva och alla sidor i historien måste få komma till tals. 

Vi måste även vara konsekvensneutrala”. 

Vi fortsätter intervjun och frågar om språkbruket och urvalet (se bilaga).  

”Vi pekar ju inte ut enskilda grupper som muslimer, vi skriver eller säger nya svenskar som en 

större grupp. Det är okej att man bryter och det är okej om man har dialekt. Men de nya 

svenskarna ska höras i radion både för att alla människor ska höras men även för att andra 

lyssnare ska höra olika typer av röster i radion. Vi pekar ju som sagt inte ut muslimer, då måste de 

vara relevant att de är muslimer som exempel vid ramadan”. 

 

Men trots att Lotte Nord tycker att Sveriges radio gör sitt jobb rätt när de gäller invandrarna 

erkänner hon samtidigt att de inte är felfria. 

”Jag kan ju inte säga att vi inte har problem för vi kämpar hela tiden med representativiteten. 

Detta eftersom att vi ju som sagt tidigare vill att alla i länet ska höras i radion, men vi är ganska 

dåliga på att få in de nya svenskarna i relevanta frågor. Det blir lätt så att man använder samma 

personer, att man helt enkelt är för lat eller att man bara inte tänker så långt. Vi måste kanske 

börja anstränga oss lite extra för att nå ut till dessa nya personer. 
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Sen tycker jag inte att vi är representativa här på redaktionen heller faktiskt för vi är vita 

medelklass människor och ingen av oss har erfarenhet eller bakgrund från andra länder. 

Det är heller inte någon utav oss på redaktionen som pratar arabiska, vilket är ett problem. 

Personligen tycker jag inte det är svårt att prata med vem som helst, jag blir mer orolig av att prata 

en polischef. Varken jag eller någon av mina kollegor vet jag inte känner någon oro eller 

tveksamhet när det gäller att intervjua en person med bakgrund i ett annat land.  

Ett annat problem är att det ibland kan vara svårt för oss att närma oss vissa personer. Till exempel 

vill vissa män som är aktiva i moskén inter intervjuas av en kvinna och vi måste använda oss av en 

tolk för att förstå vad som predikas vilket inte är optimalt. 

Jag återkommer till representativiteten den är viktigast för oss.” 

 

Till sist knyter Lotte Nord an till det hon tidigare nämnt att branschen ibland jobbar lite i motvind, 

på grund utav att människorna har med sig dåliga erfarenheter av media från sina ursprungsländer. 

Detta kan enligt henne vara en anledning till att de känner sig felbehandlade, för att de helt enkelt 

inte vet vad public service betyder. 

”Mina vänner från mellanöstern brukar säga till mig att de uppfattar SR och SVT som statliga 

företag och eftersom att de inte har så goda erfarenheter av statsradio och statstelevision. De har 

inte heller uppfattat att public service i Sverige och Europa är helt annorlunda och jag brukar 

berätta för dem att det inte är regeringen som säger till oss vad vi ska göra. Där är det kunskap 

som fattas för de nyanlända och där måste vi såklart bli bättre på att förklara vad public service 

egentligen är.  

Men jag tycker samtidigt att man som nysvensk har ett eget ansvar att söka sig dit där 

informationen finns. Som till exempel på Sveriges radio, där går det att få information på flera 

olika språk bland annat på persiska. Det ligger i deras ansvar att ta reda på saker för att lättare 

integrera med samhället till exempel när det gäller media, SFI och försäkringskassan.” 

 

Intervju 3- Malin Elfving, Nyhetschef & Alexandra Johansson, Redaktionschef Sundsvalls 

Tidning. Både Elfving och Johansson har jobbat som journalister i över 15 år och har med egna 

ögon bevittnat skillnader i rapporteringen när det gäller etniska frågor. Men till skillnad från SVT 

och SR har Sundsvalls tidning inget skrivet policydokument om hur man ska tänka, de använder sig 

endast av spelreglerna för press, radio och tv. En skillnad som inte oroar någon av dem. ”De flesta 

som kommer till vår redaktion har de etniska frågorna med sig i ryggsäcken från sin utbildning”. 
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På frågan om de själva upplevt problemet (se bilaga) berättar Elfving och Johansson att mycket har 

förändrats på kort tid. 

”Förr kunde man skriva landstillhörigheter även om det inte var relevant. Men nu finns det större 

medvetenhet i dessa frågor och skulle någon skriva något tokigt skulle de stoppas av en chef innan 

publicering”. 

 

Sundsvalls tidning har nu bestämt precis som många andra redaktioner i vårt avlånga land att det 

ska finnas en anledning/behov för att till exempel skriva en persons lands tillhörighet. 

”Människor är människor och vi skriver inte om invandrare som ett fenomen. Vi gör heller inte 

skillnad på svenskar eller invandrare. Om vi skulle upptäcka något sådant skulle det som sagt 

stoppas. Men det händer väldigt sällan och då beror det på att skribenten glömt att tänka”. 

 

När vi hänvisar till frågan om vårt teoretiska material och om att invandrare inte får lika mycket 

plats i medierna och att de endast rapporteras om denna grupp när det är i negativ bemärkelse (se 

bilaga) ser både Elfving och Johansson lite konfunderade ut. 

”Vi brukar absolut skriva om de nya svenskarnas kulturer och traditioner. Men visst är det så att 

kultur inte får lika mycket plats som problemrapportering. Men här i Sundsvall har vi inte direkt 

nåtts av något problem från personer med någon specifik bakgrund. Men på utrikes sidorna är det 

klart att det blir en hel del negativt, men vi måste berätta hur det ser ut i världen”.  

 

Men oavsett bakgrund eller etnicitet känner sig grupper av människor alltid felprioriterade eller 

bortprioriterade enligt Elfving och Johansson. 

”Skulle vi fråga en PRO förening i Sundsvall om hur de känner sig behandlade av media kommer 

de att säga samma sak, att det känner sig felprioriterade”. 

 

På frågan om de förbereder sig på något annat sätt (se bilaga) kommer den nya kunskapen om 

invandrare och publicering från två väldigt skilda hål på Sundsvalls tidning. 

”Vi har jobbat mycket med utbildningar och diskussioner på hela redaktionen men den största 

skillnaden blev nog när fick in en kille med utländsk bakgrund på redaktionen förra sommaren. Han 

öppnade dörrar till de nya svenskarna som vi aldrig varit i närheten av. Han kunde prata både 

persiska och arabiska vilket gjorde att han på ett helt annat sätt kunde berätta deras historier, Det 

finns även en helt annan uppfattning till media från de nya svenskarna. De har en väldig skepsis till 

journalister. 

Med detta sagt kan man ana att Elfving och Johansson anser att redaktionsbildningen borde se 
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annorlunda ut precis som de tidigare intervjupersonerna. 

”Vi är ju inte representativa på redaktionen sett till hur vårt län ser ut. Och eftersom att vi normalt 

sett inte har någon som pratar till exempel persiska och arabiska kan de heller inte bli spontana 

jobb gjorda. Det beror ju på fler anledningar än språkförbistringar, kan man inte prata 

svenska som exempel, är det ju självklart att man inte söker sig till en svensk tidning.”  
 

8.1 Analys av intervjuer 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer, lyssnat av och antecknat är det dags att analysera svaren. 

Vi har pratat med fyra av de högst uppsatta personerna på Sundsvalls tre olika mediehus SVT,SR 

och ST. Det går snabbt att se vilka mönster i svaren vilket gör det lätt att se på vilka punkter de 

olika redaktionerna tycker lika eller olika.  

Utifrån våra huvudfrågor under intervjuerna har vi som kunnat se vissa mönster i svaren. För att 

börja med första huvudfrågan (se bilaga) ser vi i de svaren både likheter och olikheter.  

De två stora statliga aktörerna har ett tydligt och välformulerat policydokument som de följer och 

arbetar utifrån. Vilket gör att de finns riktiga regler att följa. 

Medan den tredje och betydligt mindre aktören Sundsvalls tidning endast använder sig utav 

spelreglerna för press, radio och tv. Ett exempel som gör att arbetsgivaren tar för givet att deras 

anställda har läst och själva tagit åt sig av vad som är rätt och fel i branschen och under sin 

utbildning innan de anställs på redaktionen. 

På den andra huvudfrågan (se bilaga) ser vi i stort sett samma svar under alla tre intervjuer. Ingen 

av de tre redaktionerna fokuserar på vilka ord som är okej eller inte, utan väljer i stället att gå efter 

nyheten. De alla menar på att det tidigare var mer okej att skriva vissa former av ord, som till 

exempel landstillhörighet men att det nu ska finnas en anledning för nyhetens skull till att skriva 

något utstickande ord. 

På den tredje huvudfrågan (se bilaga) går det även här att se ett mönster i svaren. Under alla 

intervjuerna pratar intervjupersonerna om att de tycker att spontaniteten som kan infinna sig vid 

vissa redaktionella situationer är obefintlig när det gäller jobb som handlar om invandrare och 

nyanlända. Svaret på varför det är så är också enhetligt, det finns för lite kunskap om hur man ska 

bemöta dessa personer, deras historier är annorlunda, religionen är en annan och traditioner likaså. 

Något som gör att journalisterna måste jobba på ett sätt som inte behärskar, vilket sedermera leder 

till att de undviker att göra jobb som behandlar denna minoritet i samhället. 

På den sista och fjärde huvudfrågan (se bilaga) finns dock det allra tydligaste mönstret i 

respondenternas svar. Samtliga respondenter upplever problemet som grundar sig att invandrare 

tycker att medierna ger en felaktig och negativ bild av dem. Samtliga respondenter säger också att 
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de själva tycker att de hanterat situationen korrekt och inte gjort några fel. Samtidigt säger sig alla 

respondenter veta vad problemet är och även hur man kan lösa det. Det som gör detta svar 

anmärkningsvärt är att alla respondenter återigen har samma svar. De säger att problemet ligger i 

underrepresentativitet och kunskap på redaktionerna. Det finns ingen på redaktionerna som talar de 

nya svenskarnas språk och då kan man inte föra tillräckligt bra samtal, torts att en tolk finns 

tillhanda. Och om inte en enda journalist kan språket, varför ska då en icke svensktalande ta kontakt 

med en svensk tidning. Om det inte finns någon anställd med annan bakgrund än den vita 

medelklassen finns det ingen som kan motsäga bilden av minoriteten blir skriven om negativt i 

medierna.  

För att kort sammanfatta analysen av intervjuerna har samtliga intervjuer genererat liknande svar 

och skapat mönster. Samtliga respondenter har sett problemet, vill bearbeta problemet och har även 

eventuella lösningar på problemet. Ett resultat vi inte hade väntat oss men samtidigt ändå 

uppskattar.   
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Vi har gjort ett helhetsresultat utav våra teorier, intervjuer, policydokument, tidigare undersökningar 

och studier. Media professionalisering innebär att journalistikens arbete blir bra gjort med hög 

kvalitet och att den som gör jobbet tillhör en profession, en sammanhållen yrkesgrupp. Dessa 

betydelser hänger ihop, de professionella slår vakt om kvalitet och om kunskap. Att jobbet görs av 

ett proffs blir en garanti på att det blir väl utfört, Nygren, G. (2015). Tolkningen av teorier är att 

journalister måste vara oberoende, opartiska och neutrala när de gör sitt jobb. En tolkning av svaret 

från Pierre Ragnehag kan kopplas ihop med denna teori när han berättar att SVT har ett 

policydokument som säger att de anställda måste stå oberoende med sitt uppdrag och enligt denna 

policy kan SVT inte mörka något ord för att skilja människor åt i nyheterna. ”Självklart finns det ett 

klassiskt policydokument, men vi har inga detaljdokument på det sättet att vi märker ord. Men i ett 

public service företag ligger det i vår uppgift att värna om allas lika värde och de demokratiska 

principerna”. Tolkningen av Pierre Ragnehags svar är att SVT jobbar på ett professionellt sätt och 

under sitt arbete ger SVT möjlighet till alla människor att bli hörda och det är ett demokratiskt 

arbete som journalister gör genom att producera sina nyheter. Ett annat svar som även de kan tolkas 

utifrån samma teori är Lotte Nords. Hon har jobbat i cirka 30 år som journalist varav de senast 15 

åren på Sveriges radio P4 Västernorrland. Hon berättar att radion också har ett policydokument som 

säger att de måste jobba aktivt med att vara representativa för befolkningen i hela länet. Hon menar 

även att det är viktigt att det hörs folk från olika länder i radio precis som det är viktigt att blanda 

män och kvinnor. ”Det är superviktigt för oss att vara objektiva och att alla sidor i en historia 

måste få komma till tals. Vi måste även vara konsekvensneutrala”.  
 

Malin Elfving & Alexandra Johansson har både jobbat som journalister i över 15 år på Sundsvalls 

tidning. De berättar att skillnaden mellan SVT och SR jämfört med Sundsvalls tidning är att de inte 

har något skrivet policydokument om hur man ska tänka eller gå till väga. De använder sig endast 

utav ”spelreglerna för press, radio och tv”. Tolkningen av deras svar utifrån samma teori är att 

Sundsvalls tidning inte gör någon skillnad på någon när de skriver nyheter. ”Förr kunde man skriva 

landstillhörigheter även om det inte var relevant. Men nu finns det större medvetenhet i dessa 

frågor och skulle någon skriva något tokigt skulle de stoppas av en chef innan publicering”. Detta 

svar kan tolkas på det sätt att tidigare hade Sundsvalls tidning skrivit nyheter med människors olika 

bakgrund utan att fanns någon relevant betydelse, men denna trend har förändrats med tiden. En 

tolkning av Elfving och Johanssons svar är att om det blir något fel som till exempel om någon 

journalist från tidningen skriver en nyhet med etniska frågor utan någon relevant betydelse kan 

chefen stoppa denna nyhet. Detta ger en inblick av att Sundsvalls tidning har en sund syn på sina 
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nyheter om etniska frågor. Detta för att tidningen ska kunna stå oberoende och opartisk samt att 

nyheter av specifika folkgrupper ska speglas neutralt utan någon positiv eller negativ klang. 

Alla våra respondenter är säkra på sin sak när de säger att alla tre redaktioner inte gör någon 

skillnad på människor när de skriver, sänder och producerar sina nyheter. Det betyder att de här 

redaktionernas journalister jobbar på ett professionellt sätt precis som teorin av media 

professionalisering riktar sig mot i grunden. Men det finns andra problem enligt respondenterna. 
 

Pierre Ragnehag berättar att SVT:s redaktioner generellt ser ungefär likadana ut och att SVT 

Västernorrland inte är något undantag. De allra flesta är vanliga svenska journalister i ungefär 

samma ålder och därför är kontaktnätet till invandrargrupper ganska begränsat och det är ett 

problem för SVT. ”Vi skulle må bra av att ha en sammansättning på kontoret som på ett bättre sätt 

speglar hur dagens samhälle ser ut. Vi har ingen på vår redaktion just nu anställd som har en 

utländsk bakgrund vilket inte är bra.”  Samma situation belyser Lotte Nord från SR. Hon berättar 

att det finns bara vita medelklass människor på radion och att ingen av dem har erfarenhet eller 

bakgrund från andra länder. Vi måste kanske börja anstränga oss lite extra för att nå ut till dessa 

nya personer. Det är heller inte någon utav oss på redaktionen som pratar arabiska, vilket är ett 

problem”. Malin Elfving & Alexandra Johansson berättar att Sundsvalls tidning har jobbat mycket 

med utbildningar och diskussioner på redaktionen. De belyser genom sina svar att de fick upp 

ögonen förra sommaren när de fick in en journalist med utländsk bakgrund som kunde prata både 

persiska och arabiska. Något som gjorde att han på ett helt annat sätt kunde berätta historier ifrån de 

nya svenskar och det fanns även en helt annan uppfattning till media från dem. Både Elfving och 

Johansson menar att redaktionsbildningen borde se annorlunda ut. ”Vi är ju inte representativa på 

redaktionen sett till hur vårt län ser ut. Och eftersom att vi normalt sett inte har någon som pratar 

till exempel persiska och arabiska kan de heller inte bli spontana jobb gjorda. Det beror ju på fler 

anledningar än språkförbistringar, kan man inte prata svenska som exempel är det ju självklart att 

man inte söker sig till en svensk tidning”. Tolkningen av svaren från redaktionerna är att de alla 

sammantaget ser en underrepresentationen av personer med utländsk bakgrund, vilket är ett 

problem.  
 

Resultatet och tolkningen av svaren är att invandrare som bor i Sundsvall har det svårt att bli hörda 

av media. Redaktionerna är medvetna genom deras svar att problemet av underrepresentationen gör 

att minoritetsgruppen inte blir hörd. En annan tolkning av journalisternas svar är att ingen av 

redaktionerna i staden har tillräcklig kunskap om de nya människornas känslor, åsikter och 

uppfattning gentemot media, på grund av underrepresentationen. Ett resultat av detta kan bli att om 
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alla redaktionerna i Sundsvall har problemet och inte skriver nyheter om invandrare, kan samhället 

heller inte bli medvetna om hur invandrare upplever länet. Media professionaliseringen påpekar 

också enligt Nord & Strömbäck (2012), att nyhetsföretagen idag drivs allt mer som vilket företag 

som helst och att denna utveckling inte alltid är populär hos journalisterna. Nu kräver 

mediaföretagen att blir multijournalister som gör allt. De ska ta bilder, skriva nyheter, redigera 

nyhetsmaterial och publicera nyheter på många olika plattformar. Snabbhet, sensation och ekonomi 

är viktigast för dagens nyhetsföretag. Intresset för journalisternas bakgrund och värderingar hänger 

samman med en föreställning om att journalistikens innehåll påverkas av journalisternas 

grupptillhörighet. Public service har starkare politiska krav på jämställdhet och 

invandrarrepresentation. Men när det gäller representativitet gällande utländsk bakgrund har det inte 

varit lika framgångsrik. På grund av brist utav utländska journalister på redaktionerna, förändring 

av mediebranschen och dåliga kontaktar både från redaktionerna till nya svenskar och från de nya 

svenskarna till media gör detta att människor med utländsk bakgrund inte hörs i media. Tolkningen 

betyder att snabbhet, sensation och ekonomiskvinst gör att journalisterna hellre fokuserar på snabba 

och korta nyheter som lockar tittare, lyssnare och läsare. Som en följd av detta hamnar de nya 

svenskarna utanför mediernas centrum. 

 

Journalistikens nyhetsvärdering är de beslut av journalister som gör vilka händelser kommer in i 

nyhetsprocessen, den kallas också gatekeeping. Allt är nyheter som har allmänintresse, och de ska 

utgå från personer som finns i verkligheten. Denna teori belyser att närhet, sensation, elitcentrering, 

politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit är exempel på de vanligaste några faktorer som gör 

att journalister väljer och väljer bort sina nyheter inom ramen för Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen, Shoemaker (1987), Nord & Strömbäck (2012). En tolkning av teorin 

kan vara att journalister till exempel gör sensationer och dramatik i nyheter för att locka till den 

större publiken. Teorin kan tolkas på det sättet att sensationer och dramatik i nyheterna kan påverka 

enskilda personers liv, gruppers integritet, nyheternas neutralitet, journalisternas integritet och 

opartiskhet i samhället. En tidigare undersökning som gjorde av Åke Sander (2006), menar att efter 

terrorattentatet mot World Trade Center i USA 2001, förändrades den allmänna bilden mot 

muslimer och islam drastiskt i Sverige. Forskaren menar att attacken den nionde september 2001, 

kan ha varit början till en negativ spiral gällande den rapportering som innefattar en 

minoritetsgrupp. Rapporteringen mot Islam och muslimer förändrades även den dramatiskt 

veckorna efter terrorattacken menar Brune (2004). Internationella och nationella undersökningar 

visar att västerländska medier fokuserade på våld och terrorism när det gällde den allmänna bilden 

av islam och muslimer. Ter Wal (2002). Tolkningen av dessa tidigare undersökningar och studier 
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kan vara att medierna valde denna trend för att de ville ha sensationer och dramatik i sina nyheter, 

och just då kopplades våld, krig och terrorism med muslimer. En annan koppling från tidigare 

undersökningar, studier och teorin av nyhetsvärdering är att när journalister väljer och väljer bort 

händelser koppling till sensationer och dramatik i nyheter har det en tendens till att bara locka den 

stora publiken. Under denna process kan journalister välja bort andra nyheter som till exempel 

muslimers kultur och tradition.  

Resultatet av detta kan bli att på grund av negativ rapportering kan muslimer tappa förtroende på 

medierna. 

 

Strömbäck (2009) hänvisar till dagordningsteorin som menar att media har makt över publiken som 

kan tolkas att den här media makten kan påverka människors känslor, tankar och åsikter och 

människor kan påverkas av media både positiv och negativ. Idag har snabbhet blivit en viktig del av 

media till exempel att tv-kanaler producerar nyheter hela tiden och webbplatser på internet 

uppdateras omedelbart eftersom media numera har så kallade nyhetshål som måste fyllas och det 

som fyller kan ofta vara icke-händelser, pseudohändelser eller kommentarer som involverar stora 

mängder av spekulationer, Nord & Strömbäck (2006). Tolkningen kan vara att den här trenden 

producerar mindre seriös journalistik och mer sensationella nyheter som gör att media glömmer att 

deras rapportering kan påverka negativt på minoritetsgrupper. Nyhetsvärdering, dagordningsteorin 

och dagens mediala förändring kan belysas genom att medias största mål är att locka en stor 

uppmärksamhet i samhället och därför har sensationer och dramatiken blivit en viktig del av 

journalistiken. 

”Det blir lätt så att man använder samma personer, att man helt enkelt är för lat eller att man bara 

inte tänker så långt. Vi måste kanske börja anstränga oss lite extra för att nå ut till dessa nya 

personer.” 

Undersökningen Emilia, Eriksson och Filip, Skog (2013), menar att invandrare ofta framhävs 

negativt i nyhetsrapportering. När det gäller bilden av muslimer i media menar författarna att den 

inte blir särskilt rättvis eftersom det positiva och/eller det vardagliga inte visas för att balansera upp 

den negativa rapporteringen.   

Isabelle Rigoni (2005), skriver i sin studie ”Challenging Notions and Practices: The Muslim Media 

in Britain and France” att Islam är den näst mest populära religionen i europeiska länder. Men som 

en religion står den inför svåra motstånd från både stater och samhällen. Europeiska stater och vissa 

konservativa politiska diskurser förknippar islam med våld och terror. I en annan undersökning 

menar, Julian Hargreaves (2016), att brittiska medier skapar negativa sociala förutsättningar för 

muslimska samfund, därför har muslimer i Storbritannien börjat med sina egna tidningar och radio. 
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Tolkningen av dessa undersökningar som nämnt ovan är att etniska frågor spelar stort inflytande i 

medierna och muslimska medier kan vara en lösning, men rapporteringen både i Sverige och i 

Storbritannien, samt politiska åsikter verkar vara mot muslimer och islam. Genom tolkningen av 

tidigare undersökningar och studier har lösningen med muslimska medier börjat i andra länder men 

de är inte lösta i Sverige. Tolkningen av tidigare undersökningarna kan resultera i att media 

särbehandlar, diskriminerar och skildrar muslimer som passiva offer för brott. Tolkningen är att 

media har en negativ trend mot invandrare och att de inte ofta rapporterar om denna grupps kultur 

eller en positiv bild av deras kunskap och erfarenhet. Ragnehag håller inte med att SVT ger en 

felaktig bild av invandrare eller någon annan grupp i samhället. Men i andra hand menar han att 

SVT inte har alls samma situation här i Sundsvall som till exempel i Malmö där vissa områden har 

blivit riktiga problemområden och där stämningen till invandrare har blivit något helt annat. ”Den 

problematiken finns inte här i Västernorrland och därför skiljer sig våra rapporteringar åt väldigt 

kraftigt”. Detta svar ger ett tydligt svar på att SVT inte gör några skillnader när det gäller 

rapportering om invandrare i Sundsvall. 
 

Ragnehag pratar vidare att av alla de artiklar och inslag som SVT producerat skulle många kunna 

göras bättre, vassare, tydligare och rakare. Han menar också att han kanske är lite för okritiskt när 

han väl åker till moskén men det tror han beror på att han inte riktigt kan läsa koderna i det sociala, 

eftersom att han inte kan språket. ”Om vi pratar om de muslimer som finns i Sundsvall så 

rapporterar vi kanske för lite om vad som händer och sker i deras kretsar. Det är en relativt stängd 

och sluten värld om man inte har rätt kontakter och nätverk.” Ragnehag menar också att när SVT 

rapporterar om invandrare kan de tolka rapporteringen på olika sätt. ”Det är ofta så oavsett vem 

man är, hur man ser ut eller vilken bakgrund man har, att om man brinner för och driver en viss 

fråga är det ofta så att man tycker att man inte får rätt typ av uppmärksamhet, att man vantolkas 

eller feltolkas. Det är jättevanligt. Vi bevakar ju nyhetshändelser och inte människogrupper. Hens 

etniska bakgrund spelar ingen roll utan vad hen säger.” Lotte Nord menar att ett annat problem är 

det ibland kan vara svårt för SR att närma sig vissa personer. Till exempel vill vissa män som är 

aktiva i moskén inte intervjuas av en kvinna och SR måste då använda sig av en tolk för att förstå 

vad som predikas vilket inte är optimalt. Hon berättar att hennes vänner från mellanöstern brukar 

säga till henne att de uppfattar SR och SVT som statliga företag och eftersom att de inte har så goda 

erfarenheter av statsradio och statstelevision. De har inte heller uppfattat att public service i Sverige 

och Europa är helt annorlunda och Lotte Nord brukar berätta för dem att det inte är regeringen som 

säger till SR vad SR ska göra. ”Där är det kunskap som fattas för de nyanlända och där måste vi 

såklart bli bättre på att förklara vad public service egentligen är”. Samtidigt menar hon att man 
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som nysvensk har ett eget ansvar att söka sig dit där informationen finns. Som till exempel på 

Sveriges radio, där går det att få information på flera olika språk bland annat på persiska. Malin 

Elfving och Alexandra Johansson, Sundsvalls Tidning, menar att tidningen brukar skriva om de nya 

svenskarnas kulturer och traditioner. ”Vi brukar absolut skriva om de nya svenskarnas kulturer och 

traditioner. Men visst är det så att kultur inte får lika mycket plats som problemrapportering.” De 

menar även att i Sundsvall har inte media direkt nåtts av något problem från personer med någon 

specifik bakgrund. Men på utrikes sidorna är det klart att det blir en hel del negativt, men media 

måste berätta hur det ser ut i världen. Men oavsett bakgrund eller etnicitet känner sig grupper av 

människor alltid felprioriterade eller bortprioriterade. ”Skulle vi fråga en PRO-förening i Sundsvall 

om hur de känner sig behandlade av media kommer de att säga samma sak, att det känner sig 

felprioriterade”. Tolkningen av svaren från respondenterna har en annan bild av problemet än 

tidigare undersökningar och studier när det gäller rapportering om invandrare som muslimer. 

Respondenternas svar kan tolkas att det beror på att invandrare saknar kunskap om det svenska 

samhället därför tror de inte på svensk media. I invandrarnas hemländer är media inte oberoende 

och därför tänker de att svensk media jobbar på samma sätt som media gör i deras hemländer. En 

annan tolkning kan ses genom intervjupersonernas svar att de inte ser så allvarligt på tidigare 

undersökningar och studier som upplyser att det är ett problem i samhället att media speglar en 

negativ bild om invandrares liv i samhället och bristen på rapportering som framhäver muslimers 

vardagliga liv eller islams bra sidor. 
 

Genom många andra tidigare studier och undersökningar har forskare resulterat att svensk media 

skriver invandrare med ordet ”de” och svenskar med ordet ”vi”. Brune Ylva (2004), Kianzad, 

Behrang. Sandström, Lasse (2008), menar att ordet "andra" betyder invandrare och ordet "vi" 

betyder svenska. Forskaren menar också att ordet invandrare blir vanligare i svensk media när 

media skapar en bild mellan vi och dem genom att sätta ord som ”invandrarkillar, invandrarmannen, 

invandrarflickan och muslimska tjejer” i nyheterna. Mc Quail's (2010) skriver “The media can 

convey a particular view by its content which the primary causes of social change in the society... 

This view leads to strong belief in various potential media effects for good and ill in the society."  
 

Brune, Ylva (2000), belyser också att åttiofem procent av alla nyhetsinslag som handlar om islam 

och muslimer helt eller delvis anknyter till våld. Krig, terrorism och förföljelse av otrogna är 

vanligaste teman som görs av svensk tv. Enligt Valpuri, Mäkinen (2004), en undersökning som 

visar att cirka tolv procent av Sveriges befolkning består av personer som är födda utomlands. 

Invandrare har inte med sig språket från början därför brukar de använda sig av andra 
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informationskällor för att ta del av lokala och nationella nyheter.  
 

Petersson, Olof & Carlberg, Ingrid. (1990), menar att journalister har en makt i samhället som 

förändrar människors åsikter och tankar genom sin rapportering. Därför är det viktigt att 

journalisternas integritet inte ska ifrågasättas sig. Forskarnas resultat kan tolkas att media har stor 

makt i samhället, men den har en gräns inom ramen för tryckfrihetsförordningen, 

yttrandefrihetsgrundlagen. En gräns är att journalister inte får skilja sig på sina rapporteringar när 

det gäller en viss folkgrupp som invandrare och muslimer.  
 

Tolkningen av resultat som forskarna upplyser i sina undersökningar är att bilden av medias 

rapportering om invandrare behöver förändras därför att det inte längre är några invandrare som 

lever ett liv annorlunda än svenskar. När det gäller tolkningen av tidigare studier och 

undersökningar som visar på att medierna mestadels rapporterar om invandrare i negativ ton har 

Ragnehag från SVT en hel del åsikter. ”Om människorna som kommer hit och lämnar sina länder 

av politiska skäl, krig eller politiska system då är det en naturlig del av skildringen. Vi kan inte 

rapportera om syrier utan att berätta att de är just syrier och vilka områden de kommer ifrån.” När 

vi presenterar tolkningen av tidigare undersökningar och studier som visar på att invandrare 

beskrivs som ”de” och vanliga svenskar som ”vi” säger Lotte Nord, SR så här: ”Det känner jag inte 

igen i Sveriges Radios värld. Ibland kan vi skriva om det är relevant för den nyheten var personen 

ursprungligen kommer ifrån men det är ingen standard. Jag inte tycker att vi säger ”de” när vi gör 

något jobb om invandrare. I sådana fall gör vi de nyanlända till en enda stor grupp. Vi pekar som 

sagt inte ut muslimer, då måste de vara relevant att de är muslimer som exempel vid ramadan.”  
 

En tolkning av respondenternas svar är att de som har deltagit i undersökningen inte visste om 

tidigare undersökningar och studier. Tolkningen av resultatet visar att medias rapporteringar ger en 

negativ bild av invandrare. De tolkar också informationen på två olika sätt, en tolkning är att här i 

Sundsvall finns inte en sådan trend som tidigare undersökningar och studier visar. Därför har de inte 

någon känsla om att medierna i Sundsvall rapporterar en negativ bild om invandrare som muslimer, 

en annan tolkning är att intervjupersonerna som deltagit i undersökning är helt omedvetna om det 

problemet som tidigare undersökningar och studier upplyser. Men en tolkning av svaren som 

skrivits ovan är att respondenterna själva tycker att de saknar tillräckliga kontakter med invandrare 

samt att de personligen saknar kunskap om hur de kan skriva nyheter om invandrare. Problemet blir 

det stort när svaren visar att redaktionerna i Sundsvall saknar journalister med en annan bakgrund 

som kan skriva nyheter om mångkultur.  
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Enligt Spelreglerna för press, tv och radio har medierna en stor roll i samhället och allmänhetens 

förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Samt när medierna 

publicerar nyhetsmaterial måste de visa respekt för privatliv och att medierna inte framhäver 

berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning 

eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. ”vi väljer 

ämnen, musik och perspektiv på ett inkluderande sätt och kämpar med uppdelningen ”vi och dem” 

samt att medverkande, experter och källor har olika etnisk och kultur bakgrund.” En reflektion 

enligt dessa regler är att media har ansvar att rapportera alla människors röst oavsett bakgrund eller 

religion och genom sin rapportering kan media inte skada någon folkgrupp. Enligt svaren av de 

intervjupersoner som deltagit i vår undersökning säger de att de följer alla dess regler som 

Spelregler för press, tv och radio, samt policydokument visar.  
 

Men å andra sidan ser man att flera av de internationella och nationella undersökningarna som 

gjorts visar att media inte rapporterar enligt dessa. Enligt tolkningen av policydokumentet från 

Sveriges radio har radion ett stort demokratiska ansvar att jobba för mångkultur i samhället, samt 

enligt spelregler för press, tv och radio står det tydligt att media inte kan rapportera ensidig 

nyhetsrapportering. Resultatet av tidigare undersökningar och studier visar också att svensk media 

ger en negativ bild av invandrare som gör att denna minoritetsgrupp tappar förtroende på svensk 

media. Resultat blir det starkt när respondenterna som deltagit i undersökningen själv menar att alla 

tre redaktioner har ett problem när det gäller rapportering av minoritetsgruppen. En tolkning av de 

respondenterna sagt är att deras redaktioner inte tillräcklig rapporterar om minoritetsgruppens kultur 

och vardagsliv som de själv menar att är ett problem.  

Problemet blir stort enligt tolkningen av svaret när redaktionerna har svårt att hitta journalister med 

annan bakgrund. Tolkningen av resultatet kan vara att genom denna negativa rapportering kan det 

påverka mångkulturen i samhället som kan göra att minoritetsgruppen tycker att svensk media inte 

bryr sig om deras kultur och vardagsliv eftersom de inte är födda i Sverige eller för att de inte kan 

svenska språket.  
 

 

 

 

10. Slutdiskussion 
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I vår undersökning har vi pratat med fyra journalister i Sundsvall som har lång erfarenhet inom 

journalistiken, men eftersom att dessa journalister inte har jobbat mycket i andra städer i Sverige 

samt att det är en väldigt litet antal journalister som har velat medverka i vår undersökning kan vi 

därför inte generalisera svaren som vi samlat in. Den undersökningen som vi har genomfört driver 

en viktig fråga men den behövs undersökas vidare om den ska kunna generaliseras i hela Sverige. 

Men det vi kan säga att undersökning som vi har gjort är gjord för första gången i Sundsvall. Det är 

också viktigt att veta att vi inte har hittat någon tidigare undersökning som handlar om vår fråga 

"hur är journalisternas syn på det nya svenska folket?" från Sundsvall och Västernorrland. Däremot 

finns det mycket forskning, studier och undersökningar som behandlar delar av fråga med etniska 

frågor, invandring och professionalism. Undersökningen som vi har gjort är en kvalitativ 

undersökning med samtalsintervjuer. För att utveckla vår fråga kan man också undersöka vidare i 

en kvantitativ studie, på det här sättet kan man få ett resultat som kan generaliseras. Det finns också 

ett annat sätt att utveckla och generalisera den här undersökningen på, till exempel kan man göra en 

annan kvalitativ undersökning med samma fråga. Men istället för att avgränsa sig till Sundsvall så 

kan man prata med erfarna journalister som har jobbat i andra städer i Sverige. På det sättet kan 

studien nå fler och helt andra nivåer.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bilagor  

11.1 Frågemanual 
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Huvudfrågor 

Finns det något policydokument som journalisterna följer och hur de följer detta?   

Tänker de efter på sitt språkbruk och vet de egentligen vilka ord och uttryck som är okej att använda 

när det gäller invandrare och muslimer? 

När journalisterna skriver om invandrare och muslimer, förbereder de sig på ett annorlunda sätt 

jämfört med andra nyhetsjobb?  

Upplever journalisterna själva problemet eller är det bara minoriteten och forskningen som gör 

detta?  

Övriga frågor 

Hur många år har du jobbat som journalist? 

 

Finns det något policydokument eller spelregler som journalisterna följer när de skriver 

nyhetsartiklar om invandrare eller nysvenskar?  
 

När du skriver om invandrare och nysvenskar, förbereder de sig på̊ ett annorlunda sätt jämfört med 

andra nyhetsjobb?  
 

Tänker de efter på sitt språkbruk och vet de egentligen vilka ord och uttryck som är okej att använda 

när det gäller invandrare och muslimer. 
 

Har du någon gång själv tänkt på att undermedvetet gjort ett inslag eller skrivit en nyhetsartikel som 

du efteråt tänkt att den speglade en negativ bild av invandrare?  
 

Många undersökningar visar att när journalister skriver om invandrare skriver dem med ord som 

"de” och om svenskar skrivs med ord som "vi" varför är det så tror du? 

 

Upplever du själv problemet eller är det bara minoriteten och forskningen som gör detta?  

 

Många undersökningar visar att journalister gör skillnader med ord i sin rapportering? Hur kan det 

påverka minoritetsgruppen i samhället?  
 

Tycker du att endast negativ rapportering om minoriteter gör att bilden av ett mångkulturellt 

samhälle försämras? 
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Hur journalisternas negativa rapportering som tidigare undersökningar belyser kan påverka 

invandrare och muslimer i samhället. 
 

Hur viktigt är det att du som journalist tänker på sitt ordval när de skriver texter om minoriteten? 

Finns de något sätt diskriminering i media när journalister skriver om invandrare med ord "de", och 

svenskar med ord ”vi” i texten? Varför skriver man det?  
 

Vilka ord och uttryck är okej att använda när det gäller invandrare i media? 

 

Är det bara ett fenomen hos invandrare som tycker att svensk media ger en negativbild? 

 

Hur viktigt är neutralitet, opartiskhet, objektivitet och journalisters integritet gentemot invandrare? 

Journalister har makt och kan välja och välja bort nyheter, på vilket sätt kan minoritetsgruppen 

påverka om medierna inte skriver om deras kultur och tradition? 

 

Vi läste upp dessa undersökningar för journalisterna och frågade om deras åsikter: 

Brune, Ylva (2000, s, 21. 37) menar forskaren att islam i svenska tevenyheter framstår som särdeles 

våldsam religion. Åttiofem procent av alla nyhetsinslag som handlar om islam och muslimer helt 

eller delvis anknytning till våld. Krig, terrorism och förföljelse av otrogna är vanligaste teman som 

kör av svenska tv. 

 

Olsson, Anders, R,( 2012) ” Yttrandefrihet och tryckfrihet). Att inte ha med positiv 

nyhetsrapportering och/eller bara rapportera negativt om minoriteter gör att bilden av ett 

mångkulturellt samhälle försvinner.  

 

Enligt tidigare forskningar och studier (Kianzad, Behrang. Sandström, Lasse, 2008, ”Sanningens 

många nyanser”), (Hedin, Christer, 2006, ”Islam och Västerlandet”),( Brune, Ylva, red, 2004, mörk 

magi i vita medier"), (Brune, Ylva, 2000, "Stereotyper i förvandling. Svensk nyhetsjournalistik om 

invandrare och flyktingar"), visar att journalister diskriminerar i sina rapporteringar genom att sätta 

ordet ”vi” för svenskar och ordet "de" för invandrare i rubriksättning, bildval, stereotypiseringar och 

val av källor. 

 

En undersökning av Emilia Eriksson och Filip Skog. (2013), när DN och SvD rapporterar om 

muslimer används överlag en neutral framställning, men ämnena som tas upp har ofta sin grund i 
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konflikter. När tidningarna rapporterar om muslimska individer har man också en neutral 

framställning men när man rapporterar om en muslimsk organiserad grupp framställs de som 

farliga. Detta leder till att rapporteringen om muslimer ger en bild av att personer med muslimsk 

härkomst är konfliktinriktade. Vilket leder till en negativ framställning av muslimer.  

 

Vad tänker ni om vår undersökning, hur viktigt är den? 
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