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Abstract 
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Den tidigare forskningen visar att rapporteringen om invandring och utanförskapsområden 

främst är negativ i Sveriges riksmedia samt lokala TV4 redaktioner, samt att den etniska 

mångfalden är bristfällig. I denna studie tar vi reda på hur tre lokala tidningsredaktioner ser 

på etnisk mångfald på redaktionen och hur deras syn på gestaltningen av utsatta områden är. 

Genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide är studiens resultat baserat 

på material från tolv intervjuer. Huvudresultatet visar att journalisterna anser att gestaltningen 

av de utsatta områdena främst är negativ, även om de menar att de försöker balansera bilden 

så gott de kan. Deras syn när det kommer till etnisk mångfald på redaktionen är att det är 

viktigt, men i nuläget låg eller obefintlig till vilket de ger flera olika förklaringar. Det visade 

även att den bristande mångfalden på redaktionen påverkade hur rapporteringen gestaltade 

utsatta områden. Resultatet är analyserat med hjälp av gestaltningsteorin, etnocentrismen och 

representationsteorin.  

 

Nyckelord: 

Etnisk mångfald, homogen redaktion, utsatta områden, lokaljournalistik, etnocentrism. 

 

 

 

 
 

1 



 

Introduktion och problemformulering 4 

Syfte och frågeställningar 6 
Frågeställningar som ska besvaras i studien: 6 
Polisens rapport över utsatta områden 6 

Begreppsförklaring 7 

Teorier 10 
Gestaltningsteorin 10 
Representationsteorin 11 
Etnocentrism 12 

Tidigare forskning 15 
Representation i media 15 
Fler minoritetsjournalister - positiva resultat 17 
Homogen redaktion 17 
Prenumeranter i fina områden 18 
Nyhetsvärdering 19 
Språket ett problem 20 
Lösningar och framgångsrika exempel 20 

Metod och material 21 
Insamling 21 
Problem och hur vi löste dem 22 
Kvalité på insamlat material och urval 22 
Intervjuguide (se bilaga) 22 
Sammanställning av resultatet 23 
Reliabilitet, validitet och intersubjektivitet 24 

Resultat och analys 24 
1. Hur ser redaktionen på deras rapportering av utanförskapsområden? 25 
Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 28 
2. Hur ser journalisterna på att redaktionerna är homogena? 30 
Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 32 
3. Hur har polisrapporten påverkat redaktionernas rapportering? 34 
Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 35 
4. Hur ser sambandet ut mellan det låga antal anställda journalister med utländsk 
bakgrund och hur utsatta områden gestaltas? 36 
Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 37 

Slutsatser 38 
Homogen polisrapport 40 

Diskussion 41 

2 



 

Referenser 43 

Bilaga 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 



 

Introduktion och problemformulering  

“Uppdraget var att undersöka om mediernas rapportering om invandring består av 

skönmålningar eller om man sopar problem under mattan, vilket var tredje svensk tror. Av 

den studien (Invandring i medierna reds.amn,) framgår att det vanligaste temat för artiklar 

är “invandring försvagar den sociala sammanhållningen” följt av “invandringen bidrar till 

kriminalitet”. Slutsatsen är att nyhetsrapporteringen om invandrare till största del varit 

negativ sedan flera årtionden. Trots att man på 60-talet försökte ‘vrida opinionen till större 

förståelse’” (Heldt, 2018: nr 12). 

 

Det finns många studier inom området journalistik och etnisk mångfald, både om 

medieinnehållet och redaktionerna, de första studierna kan dateras redan från 1970- talet.  

I nuläget vet vi forskningsmässigt att medierapporteringen kring utländska personer är 

negativ (Sandström, 2004:19; Asp, 2007:23). Invandrare förknippas med brott, problem och 

hot. (Hultén i Karlsson & Strömbäck, 2015:340-341). I Lowe Hedmans rapport om hur 

invandrare presenterades i konfliktartad situationer och i negativa sammanhang förklarar han 

att en “konsekvens med medieutbudet mycket väl kan tänkas förstärka de negativa attityderna 

hos allmänheten” (Hedman, 1985:161). Detta är ett problem som funnits länge och kvarstår 

än idag. I rapporten Invandring i medierna - Hur rapporterade svenska tidningar åren 

2010-2015?, konstateras att majoriteten av rapporteringen är negativ och mestadels handlar 

om flyktinginvandring samt att den vanligaste gestaltningen är att invandring bidrar till att 

försvaga den sociala sammanhållningen i landet (Strömbäck & Andersson & Nedlund, 

2017:6).  

 

Tidigare forskning säger att redaktionerna runt om i landet ser homogena ut. På 

journalisthögskolan i Göteborg gjordes det 2005 en undersökning som visade att fem procent 

av journalisterna hade utländsk bakgrund. (Hultén, 2009:122). Några år efter kom Kent Asp 

fram till liknande resultat då hans undersökning jämförde journalisternas och allmänhetens 

sociala bakgrund. Utländska personer var underrepresenterade i journalistkåren och speciellt 

personer med härstamning från ett utomeuropeisk land. (Asp, 2007:23)  
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Det vi inte vet är hur lokala tidningsredaktioner ser på dessa frågor. Varför det är viktigt att 

fortsätta forska inom detta område är för att det redan gjorts mycket forskning som visar att 

mångfaldsjournalistiken brister, men att problemet fortfarande är densamma. Problemet är att 

det skadar ett samhälle i ett större perspektiv då den skeva rapporteringen bidrar till att 

påverka människors attityder i negativ riktning (Hultén, 2009:7). Eftersom media har en stor 

påverkan på samhället är det viktigt att se hur redaktionerna ser på problematiken genom ett 

lokalt perspektiv (Hedman, 1985:161).  

 

2017 släpptes en polisrapport utförd av Underrättelseenheten som behandlar de utsatta 

områdena i Sverige. Rapportens ambition var att öka kunskapen om problematiken kring de 

utsatta områdena och för att få en bild av hur det skulle påverka samhällets utveckling 

(Underrättelseenheten, 2017:3). I rapporten har man delat in områden i Sverige i tre 

kategorier: särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden. Totalt var 23 områden 

listade som “särskilt utsatt område”. Utifrån polisrapportens listade “särskilt utsatta områden” 

har vi gjort ett strategiskt urval av tre områden för att genomföra vår studie: Vivalla i Örebro, 

Norrby i Borås och Gottsunda i Uppsala (Ibid, 2017:4,41). Studien bygger på att intervjua 

anställda på tre lokala tidningsredaktioner från dessa tre geografiskt spridda 

utanförskapsområden. Med hjälp av vår kvalitativa semistrukturerade intervjustudie så vill vi 

ta reda på hur de anställda på redaktionerna ser på etnisk mångfald och gestaltningen av 

utsatta områden. 

 

Vår metod som består av en intervjuguide och genom den vill vi komma fram till hur 

redaktionerna ser på sin rapportering kring det specifika utanförskapsområdet. Men också hur 

de anställda ser på representationen på redaktionen. Vi vill även undersöka om polisrapporten 

har påverkat redaktionerna på något sätt samt se om mångfalden på redaktionerna kan ha ett 

samband till hur utsatta områden gestaltas.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka redaktionernas syn på representationen av den etniska 

mångfalden på redaktionerna samt attityderna kring deras gestaltning av 

utanförskapsområden.  

Frågeställningar som ska besvaras i studien: 

1. Hur ser redaktionen på deras rapportering av utanförskapsområden?  

2. Hur ser redaktionerna på att de är homogena? 

3. Hur har polisrapporten påverkat redaktionernas rapportering? 

4. Hur ser sambandet ut mellan det låga antal anställda journalister med utländsk 

bakgrund och hur utsatta områden gestaltas? 

Polisens rapport över utsatta områden 

Sommaren 2017 släppte polisen sin senaste rapport om läget med de utsatta områdena runt 

om i Sverige. Utsatt område beskrivs som en avgränsad trakt som kännetecknas av en låg 

socioekonomisk status. Rapporten beskriver vidare att ett sådant bostadsområde influeras av 

kriminella samt att det råder en hög riskfaktor för arbetslöshet, ohälsa och misslyckad 

skolgång. Största hotet i dessa områden är enligt polisen försäljning och distribution av 

narkotika. Syftet med rapporten är att kunna får en förståelse kring problematikens 

utsträckning och hur den kommer att påverka samhällsutvecklingen (Underrättelseenheten, 

2017:4). Totalt har 61 områden kategoriseras inom olika grader av utsatthet. Graderna är 

delade inom tre områden: Särskilt utsatt område, riskområde och utsatt område. Om ett 

område är särskilt utsatt innebär det att området är värst drabbad vilket i detta fall är totalt 23 

områden i Sverige. Därefter följer riskområden vilket är sex områden och i den tredje och 

mildaste utsatta området var det totalt 32 stycken (ibid, 2017:7).  

 

Det som är till nytta för vår studie med rapporten är att se på vilket sätt man beskriver ett 

utsatt område. Den förklaringen är densamma som medias gestaltning av förorterna vilket är 

negativ i den mån att förorterna kopplas till kriminalitet, narkotika, extremism, terrorism och 

låg socioekonomisk status. I vår studie har vi valt ut tre områden från nivån särskilt utsatta 
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områden. Vår metod kommer att ha en koppling till rapporten då vi med hjälp av de 

semistrukturerade intervjuerna vill se om rapporten har haft ett intryck på redaktionerna och 

om fallet är så på vilket sätt. Om det till exempel har påverkat deras sätt att tänka kring etnisk 

mångfald, om det då har varit ett negativt intryck och format stereotyper eller om det har varit 

ett positivt intryck som gjort att de ser på områdena och dess invånare på ett annat ljus.Vi vill 

se om rapporten har påverkat medierapporteringen kring de tre utvalda utsatta områdena. Vi 

vill även se om det har påverkat redaktionen i sig och frågan om etnisk mångfald bland 

anställda journalister. 

Begreppsförklaring 

Begrepp är något som kan tolkas olika beroende på vad man har för referensramar. Eftersom 

att de här begreppen kommer användas i vår studie så anser vi att det är av betydelse att vi 

definierar vad de betyder.  

 

Utsatt område 

Polisens definition av vad som är ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som 

utmärks av låg socioekonomisk status. Det är också ett område där kriminella har en 

påverkan på lokalsamhället, vilket kan visas genom öppen narkotikahandel, öppna 

våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, samt ett utåtagerande missnöje mot 

samhället. Enligt polisen leder det i sin tur till att människor blir rädda för att vittna i 

rättsprocesser som ett resultat av en upplevd otrygghet (Underrättelseenheten, 2017:10.) 

 

Förort 

Förorterna upprättades på billigare områden, med pendlingsavstånd och kom som motvikt till 

städernas täta bebyggelse. Det är ett geografiskt avgränsat samhälle eller bostadsområde som 

ofta har ett eget centrum men som ändå är beroende av stadens service och arbetstillfällen 

(Nationalencyklopedin, u.å.)  

 

Invandrare 

Invandrarbegreppet kom på 1960-talet och ersatte det dåvarande begreppet “utlänning” som 

ansågs nedvärderande. För att räknas som invandrare ska du har varit i landet i minst ett år. 
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Du är alltså ingen invandrare om du är här på semester. Under 1990-talet kom kritik även mot 

invandrarbegreppet, både från regeringspropositioner och andra då man menade att den var 

bristfällig. Man pratar om första och andra generationens invandrare, till och med tredje i 

vissa fall. Det ville man ändra och istället ersätta det med person med utländsk bakgrund. Hur 

man pratar om personer med utländsk bakgrund genom att använda ordet “invandrare” är 

något som ofta förknippas med negativa händelser i till exempel media, är den största kritiken 

som riktas mot ordet (Antirasistiska Akademin, u.å).  

 

Etnisk mångfald 

Ethnic, eller etnisk innebär en grupp av människor som delar samma kultur, språk, religion 

eller liknande (Dictionary.com, u.å.). 

Diversity, eller mångfald på svenska innebär att en rad olika personer blir inkluderade och att 

erkänna att det finns många olika synsätt på saker och ting. Också: variation (Cambrigde 

Dictionary, u.å.). 

Etnisk mångfald är en varierad sammansättning av olika människor i ett samhälle.  

 

Minoritetsgrupper 

Minoritet är motsatsen till majoritet och innebär “mindre tal” (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Grupp är inom samhälls - och beteendevetenskapen individer som har något gemensamt 

(ibid, u.å.). Med andra ord är minoritetsgrupper en mindre grupp individer som har något 

gemensamt i förhållande till majoriteten.  

 

Homogen 

Homogen är när något består av delar som är lika varandra. På en redaktion kan man då till 

exempel säga att den är homogen om medarbetarna har en liknande etnisk bakgrund samt att 

man bor på samma ställe (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Rasism 

Det rasistiska systemet började i slutet av 1400-talet när den spanska inkvisitionen startade. 

Sedan byggdes det på och blev ett strukturellt och ideologiskt system som rättfärdigade att 

vita var bättre än alla andra “raser”. Den rasistiska ideologin har en rad olika 

förklaringsmodeller till varför “raserna” skiljer sig från varandra och hur man ska förhålla sig 
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till det. Idag är rasism ett komplext begrepp där flera olika folkgrupper kan drabbas på olika 

sätt. Rasism för vita är en moralisk fråga, men för svarta, muslimer, ursprungsbefolkningar, 

etc, är rasism ett strukturellt system som påverkar och styr individens materiella och 

mänskliga rättigheter (Antirasistiska Akademin, u.å).  

 

Afrofobi  

Afrofobi är ett resultat av rasistiska föreställningar och idéer och drabbar personer från den 

afrikanska diasporan, dvs, personer som har härkomst från den afrikanska kontinenten. 

Afrofobi tar sig i uttryck som psykiskt och fysiskt våld, påhopp och kränkningar i det privata 

och offentliga rummet och är ett stort samhällsproblem då det leder till begränsningar för 

afrosvenskars grundläggande demokratiska rättigheter (Kawesa, 2016.)  

 

Islamofobi 

Islamofobi har funnits dokumenterat sedan 600-talet då muslimer sågs som ett hot mot 

Europa. Idag är det ett samlingsbegrepp för de fördomar, hot och förföljelser som muslimer 

utsätts för. Islamofobi är en generalisering av en stor grupp människor där man inte tar 

hänsyn, eller förståelse för individernas olikheter, särskilt när det kommer till sin syn på islam 

(Löwander, B & Hagström, M. 2011) 

  

Mångfaldsjournalistik  

Diversity, eller mångfald på svenska innebär att en rad olika personer blir inkluderade och att 

erkänna att det finns många olika synsätt på saker och ting. Också: variation (Cambrigde 

Dictionary, u.å.). 

Journalistik är till skillnad från skönlitteratur att skildra verkligheten och är en benämning 

som innefattar insamling av material, urval, bearbetning och publicering i massmedier 

(Weibull, u.å.). 

Därmed är mångfaldsjournalistik att inkludera och erkänna variationen i ett samhälle och ha 

med det i sina publiceringar.  
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Teorier  

Nedan följer en beskrivning av de teorierna vi valt att ha som grund för vår undersökning. De 

liknar varandra på flera sätt men gestaltningsteorin som är mer allmänt hållen får inte med de 

aspekterna som representationsteorin och etnocentrismen gör, vilket är en anledning till att vi 

valt att använda oss av alla de tre.  

Gestaltningsteorin 

Framing theory som kallas för gestaltningsteorin på svenska beskrivs av forskaren Denis 

McQuail som en term med två huvudsakliga definitioner: hur journalister gestaltar och 

placerar nyheternas innehåll inom vissa referensramar och hur man tror att läsarna antar 

referensramarna. Den andra definitionen är hur det påverkar samhällets verklighetsbild. 

McQuail förklarar även att det är omöjligt för journalister att undvika framing då 

skribenternas gestaltning omedvetet går från objektivitet till partiskhet (McQuail, 2010:380). 

Gestaltningsteorin i utformades som teori av Goffman 1974 och handlade ursprungligen om 

att dessa referensramar var nödvändiga för att sammanfatta fragmenterad information. Sedan 

dess menar McQuail att gestaltningsteorin tolkats på flera olika sätt inom massmedia och 

journalistiken. En del av det handlar om att man välja ut och framträda där användandet av 

ord också spelar stor roll. Hur specifika situationer framställs i media är enligt 

gestaltningsteorin en produkt av journalisters fördomar, både omedvetna och medvetna 

fördomar (McQuail, 2010:380).  

 

Ett bevis som McQuail beskriver på hur media styr den folkliga opinionen är hur massmedia i 

USA skildrade Irakkriget. I början av kriget så var gestaltningen av kriget positiv och så 

också folkets allmänna uppfattning om kriget. Men gradvis som media började rapportera om 

negativa aspekter av kriget så formades folkets allmänna uppfattning av kriget om till att 

också bli negativt inställd (McQuail, 2010:512). Den slutsatsen bland många andra att medias 

gestaltning av händelser påverkar hur människor ser på dessa händelser överlag är behjälplig 

för vår studie då journalisternas syn på vårt syfte berörs av gestaltningsteorin.  
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Representationsteorin  

Kultur är den mening som delas mellan människor. I kulturen tillhör också språket mellan 

människor. De båda bildar nycklar för att forma vår gemensamma uppfattning om 

verkligheten. I media förmedlas språket som innehåller alla de symboler, ljud och betydelser 

som vi tillsammans tolkar in i vår kultur. Samtidigt är kultur något som är otroligt svårt att 

definiera menar Stuart Hall i Representation (2013). Han har på flera sätt försökt bena ut hur 

hur representationen i vår kultur, och i media sett ut och ser ut. I kapitlet “The spectical of 

‘the other’” (2013) beskriver han hur svarta personer framställdes i den engelska kulturen 

under slaveriet. Ett exempel är en tvålreklam där tvålen påstås kunna göra svarta personer 

vita. Inom reklamvärlden och i populärkulturen så framställdes svarta människor som lägre 

än vita människor, som exotiska eller översexuella. Andemeningen, menar Stuart Hall, är att 

man förr inom den engelska kulturen var noga med att separera svarta och vita människor.  

 

Men hur ser det ut idag? Stuart Hall resonerar så att svarta idag är mer representerade inom 

nöje, musik, kultur och sport än tidigare men att representation saknas där den ekonomiska 

och kulturella makten utspelar sig. Likaså i media. Svarta representeras negativt i media, till 

exempel svarta ungdomar som begår brott, och det tror Stuart Hall beror på att det finns så får 

svarta journalister på redaktionerna. Men han menar att det snarare är ett symtom på ett större 

problem vilket till exempel illustreras när poliserna gör rasprofilering genom att stoppa svarta 

på gatan (Hall, Evans & Nixon, 2013:269). Birgitta Löwander redogör för Halls teoretiska 

ståndpunkter kring hur svarta skildras i engelsk media och menar att det finns två 

huvudsakliga sätt som det görs på. Dels genom att antyda att de borde återvända till sina 

ursprungsländer och dels i intervjuer där rasistiska antaganden framförs. Detta skulle 

innebära att acceptansnivån för vad som är okej att säga sänkts och rasistiska åsikter 

normaliseras (Hall i Löwander 1998:91).  

 

Dessa mönster finns inte bara i England, utan går igen i Sverige. Nyligen släpptes en rapport 

från Länsstyrelsen i Stockholm som heter Antisvart rasism och diskriminering, vilken slår 

fast att afrosvenskar är anmärkningsvärt underrepresenterade inom högstatusyrken i Sverige, 

där journalistyrket ingår. Det i jämförelse med hur representationen av den övriga 

befolkningen ser ut (Wolgast, Molina & Gardell, 2018:26). I boken Sanningens många 
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nyanser - En handbok i mångfaldsjournalistik skriver författarna att det 2003 fanns 334 

registrerade arbetslösa journalister födda utomlands i Sverige. De menade också att 

mörkertalet är stort då många journalister inte är registrerade som arbetssökande. De drar 

slutsatsen att intresset för att anställa journalister med annan etnisk bakgrund än svensk är 

lågt hos redaktionerna som heller inte visar stort intresse när de får enkäter som berör ämnet 

mångfaldsjournalistik (Kianzad & Sandström, 2008:175). Stuart Hall resonerar också som så 

att alla ideologier är mer eller mindre inarbetade i vår kultur och vårt samhället. Rasismen 

menar han är en av de ideologierna som är mest inarbetad, så till den grad att den också är en 

naturlig del av vår gemensamma miljö. Media menar Stuart Hall är också en kraftfull källa 

till att kultivera och sprida rasism och idéer om “ras”. Inte nödvändigtvis medvetet eller med 

avsikt, men att det ändå är ett faktum att det blir så (Hall, 1995:19-20).  

 

Representationsteorin fungerar därmed för oss på två sätt. Dels genom hur respondenterna ser 

på sin gestaltning av utsatta områden men också på deras syn på etnisk mångfald på 

redaktionen.  

Etnocentrism 

William G Sumner var den första att mynta begreppet etnocentrism och förklarade det som 

att alla människor sätter sin egen nation och kultur i centrum, gentemot andra länder och 

kulturer. Ordet “etnocentrism” kommer från grekiskans “ethos”- nation och “kentos” - 

centrum, vilket helt enkelt blir “land i centrum”. Sumner menade att etnocentrism gör så att 

folk tenderar att överdriva och förstärka sånt som också är egendomligt och unikt i den egna 

kulturen vilket också leder till att den egna kulturen stärks. Han sa även att den egna kulturen 

blir referensen när man jämför och värderar andra kulturer (Sumner i Gudykunst & Kim, 

1997:120). Denna etnocentrism kan ses t.ex. utifrån hur olika världsdelar ritar upp 

världskartan. Kina sätter sig i mitten, USA sätter sig i mitten och Europa likaså. Ett tydligt 

exempel på etnocentrism är att baseboll turneringen i USA heter World Tour, istället för Tour 

of United States. Det är ingen världsturningen i baseboll då lagen endast kommer från USA 

men ändå benämns den som en världsturnering (Gudykunst & Kim, 1997:120). Etnocentrism 

sker dock oftast inte medvetet, men följden blir att etniska och kulturella fördomar och 

stereotyper blir underblåst (Stephan & Stephan i Gudykunst & Kim, 1997:120). Det på grund 

12 



 

av den egna kulturen anses vara den rätta och naturliga (Gudykunst & Kim, 1997:120) 

gentemot andra. 

 

Gudykunst och Kim pratar om att att det inom etnocentrismen finns två grupper, en 

innegrupp och en utegrupp, där innegruppen är den egna kulturen eller nationen som man 

utgår ifrån och utegruppen är “alla andra”. Det skapar ett “vi och dem”- tänk, där skillnad 

görs mellan kulturer och/eller etniska grupper på grund av anledningarna ovan (Allport i Stier 

2009:124), men också ett liknande dualistiskt “ond/god” eller “bra/dålig” kategoriserande av 

olika grupper av människor. Etnocentrism förknippas ofta med nationalism och patriotism. I 

och med det finns det både positiva och negativa aspekter med idén. Den positiva kan vara att 

sammanhållningen inom gruppen, nationen kan stärkas, medan den negativa kan vara att 

felaktiga uppfattningar och fördomar förstärks gällande andra grupper och nationer 

(Rosenblatt i Gudykunst & Kim, 1997:121).  

 

Språket är också en viktig aspekt i idén om etnocentrism. Hur vi pratar med andra och om 

andra påverkar och influerar etnocentriska känslor och uppfattningar. Det skapar en 

maktobalans, där innegruppen har makten och utegruppen har det inte. Begreppet 

kommunikativ distans myntades först av Peng (1974) men har sedan byggts på av Lukens 

(1978) som beskriver tre stadier av kommunikativ distans (vår översättning, reds.amn).  

1. Likgiltig distans: då man på ett demonstrativt sätt visar likgiltighet för andra personer 

och kulturer och på ett okänsligt sätt reflekterar över kulturella skillnader.  

2. Undvikande distans: då man undviker eller begränsar mängden av interaktion med 

utegrupperna.  

3. Nedvärderande distans: då man visar känslor av fientlighet mot utegrupper, men även 

förlöjligar och förringar dem. (Gudykunst & Kim, 1997:123).  

Den typen av språk kan även förstärka stereotyper, diskriminering och segregering (Palmore i 

Gudykunst & Kim, 1997:124).  

 

Värt att nämna är också etnocentrismens motpol, kulturell relativism, som innebär en idé om 

alla kulturers lika värde och att det är omöjligt att förstå andra kulturer om man utgår från sin 

egen.  
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“Jag lärde mig inte om andra kulturer förens jag var på universitetet och det borde jag lärt 

mig i första klass. En förstaklassare borde förstå att hans eller hennes kultur inte är en 

rationell uppfinning; utan att det finns tusentals andra kulturer som alla fungerar ganska bra; 

att alla kulturer fungerar på grund av tro snarare än sanning; att det finns massor av alternativ 

till vårt eget samhälle. Kulturell relativism är försvarbart och attraktivt. Det är också en källa 

av hopp. Det betyder att vi inte behöver fortsätta på det här sättet om vi inte vill det.” 

(Vonnegut i Gudykunst & Kim, 1997:121. Vår översättning, reds.amn.) 

  

Antirasistiska Akademin utvecklar begreppet etnocentrism ytterligare genom att beskriva det 

som:  

“Som ett resultat av kolonialismen och den makt som Västvärlden och Europa har i dagens 

värld är det dock den europeiska/västerländska etnocentrismen, som går under beteckningen 

eurocentrism, som av självklara skäl stått i centrum i debatten kring etnocentrism. 

Västvärlden har stor makt över kunskapsproduktionen i dagens globaliserade värld, inte 

minst forskningen. Detta innebär att stor del av den information och kunskap som produceras 

och konsumeras världen över är just eurocentrisk, dvs. producerat utifrån ett specifikt 

västerländskt perspektiv.” 

(Antirasistiska Akademin, u.å).  

 

Eftersom att media producerar en stor mängd av den informationen som vi har tillgång till är 

det en viktig aspekt att ta i beräkning, just i vilken kontext och med vilka glasögon, men 

framför allt vilken historia som ligger bakom den information som sprids.  

 

Etnocentrismen är därmed både en allmänt hållen teori och en teori som riktar in sig på media 

och medias gestaltning av världens olika folk och kulturer. Den handlar om det som sker 

inom oss, främst omedvetet, och följderna av det, vilket gör att vi anser att det är en 

heltäckande teori att använda för vår undersökning. Hur journalister och nyhetschefer ser på 

etnisk mångfald på redaktionen och gestaltningen av utsatta områden kan ses ur de 

etnocentriska glasögonen eftersom utsatta områden är bebodda av människor som också har 

rötter i andra länder, samt att redaktionerna på många ställen är homogena. Det innebär att 

flera kulturer kan mötas i nyhetsarbetet och att etnocentrism i olika former kan förekomma.  
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Tidigare forskning 

I den här delen av studien tar vi upp tidigare studier och rapporter utförda dels en längre tid 

tillbaka och dels forskning från de senaste åren. Vi har med svensk lika väl som internationell 

forskning för att belysa att det är en global fråga.  

 

Enligt Gunilla Hultén så visar internationell och nordisk forskning att medierapporteringen av 

utländska personer och minoritetsgrupper främst är negativ, stereotypisk och till viss mån 

rasistiskt. Gestaltningen av minoritetsgrupper framställs som problematisk eller hotfull och 

kopplas oftast till kriminalitet eller våld. Dessutom så är det en grupp som inte får komma till 

tals lika mycket som andra grupper i media eller tillräckligt utförligt (Hultén i SOU, 

2016:333). 

 

Representation i media 

I en rapport publicerad 2017: “Invandrare i medierna - Hur rapporterade svenska tidningar 

åren 2010-2015?” konstateras att 70 procent av alla nyheter om invandring är negativ. 

Studien gick igenom närmare 1000 olika artiklar från de största medierna i Sverige. Det 

fastslogs att majoriteten av rapporteringen handlar om flyktinginvandring och inte om alla 

andra typer av invandring som finns, arbetskraftsinvandring till exempel. Forskarna drar 

slutsatserna att den typen av rapportering bland annat kan leda till att folk får en felaktig bild 

dels skalan av flyktinginvandringen, samt till idén om att invandring är negativt för det 

svenska samhället. Det ger även en ofullständig helhetsbild av hur verkligheten i vårt land ser 

ut och vad invandringens positiva effekter är för landet. Forskarna gjorde studien på uppdrag 

av Delmi för att ta reda på om medierna förskönar bilden av invandring i Sverige och kom 

alltså fram till motsatsen (Strömbäck & Nedlund & Andersson, 2017:5-6).  

 

Även Medieutredningens slutbetänkande menar att journalister inom medierna har så dålig 

kunskap om landets minoriteter att faktafel ofta förekommer vilket kan spä på fördomar. Det 

förekommer även att medier släpper igenom antisemitiska budskap vilket leder till en negativ 

spiral för judiska grupper (SOU, 2016:274). En undersökning, på uppdrag av 
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Diskrimineringsombudsmannen, gjordes 2014 där man kollade hur muslimer representerades 

i svenska nyhetsmedier. Artiklarna som analyserades visade att islam och muslimer hade en 

anknytning till våld, problem och skapandet av spänningar i samhället (Axner, 2015 i SOU 

2016:335). 

 

Enligt Gunilla Hultén så har de satsningar som medieföretagen gjort för att förbättra 

sammansättningen på redaktionerna och öka mångfalden i nyheterna inte gjort någon skillnad 

i praktiken. Under de senaste 10 till 15 åren har förhållandena sett likadana ut (Hultén i SOU, 

2016:331).  

 

Medieforskaren Gunnar Nygren konstaterade att det är befolkningen som invandrat från 

utomnordiska länder som hade lägst förtroende för medierna i landet (Nygren, 2005:256). 

Hans undersökning visade att medieutbudet med utlandsfödda eller utländska medborgare i 

Stockholms län endast var fem procent, när det det var 20 procent av befolkningen som hade 

utländskt påbrå. Han förklarade även att förorterna mest är omskrivna när det gäller sociala 

problem och brott, om de nämns överhuvudtaget (Nygren, 2005:192-193). 

 

Medieforskaren Tomas Andersson Odén gjorde en undersökning på svensk landsortspress där 

han ville se om personer med olika bakgrunder uppmärksammades. Resultatet visade att i 

endast sex procent av artiklarna så förekom det personer med invandrarbakgrund (Andersson 

Odén, 2003:39-40). 

 

Internationell forskning, främst amerikanskt, visar att minoritetsgrupper känner sig fel 

representerade eller inte alls representerade i traditionell media. Forskarna anser att en 

angiven anledning till att en sån stor grupp känner så beror på den bristfälliga etniska 

mångfalden på nyhetsredaktionerna. Man menar att om det inte finns personer med en annan 

etnicitet som rapporterar nyheter, så kommer inte minoritetsgruppernas perspektiv att speglas 

i nyhetsflödet (Kenix, 2011:76).  
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Fler minoritetsjournalister - positiva resultat 

2008 gjorde medieforskaren Gunilla Hultén en undersökning med 100 medieföretag. De 

personerna som var ansvariga för mångfaldsfrågor på respektive medie blev intervjuade. 

Resultatet visade att samtliga företag anser att etnisk och kulturell mångfald var viktigt och 

att det eftersträvades men att man inte nådde de ambitionerna. I hennes studie ansåg nio av 

tio företag mångfald som en positiv tillgång för redaktionen och nyhetsinnehållet dessutom 

ansåg flera medieföretag att konsumenternas önskemål skulle vara lättare att förhålla sig till 

samt att det skulle ge en bättre konkurrenskraft och status åt företaget. Problemet var att 

företagen inte visste hur man skulle uppnå det. (Hultén i ORF 2013/2014:109) 

 

I en studie där minoritetsjournalister intervjuades ansåg de intervjuade att genom att ge 

minoriteter en position i nyhetsrummet så skulle det förändra människors syn på minoriteter 

då fler med en annan bakgrund än den vita amerikanen skulle få jobb inom det journalistiska 

yrket. Det i sin tur skulle leda till en ökad rapporteringen kring minoriteter i samhället. De 

trodde även att sättet man såg på rasism skulle då förändras (Rivas-Rodriguez 2004 i Kenix, 

2011:76).  

Homogen redaktion 

Under 1970-talet talade man om att det fanns en problematik på redaktionerna då mångfalden 

brast när det kom till klassrepresentation. Tio år efter samt på 1990-talet var det fördelningen 

mellan kvinnor och män på arbetsplatsen som var ojämn. Men på 2000-talet fanns det två 

problem. En av de var åldersdiskriminering på redaktionerna, den andra frånvaron handlade 

om att det fanns en bristfällig representation på redaktionerna av personer med utländsk 

bakgrund (Asp, 2007:17). 

 

Enligt den nya rapporten “Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” så 

konstateras att afrosvenskar blir diskriminerade i Sverige. Afrosvenskar har mycket svårare 

att få högstatusjobb (journalistyrket räknas som ett högstatusjobb), inklusive chefspositioner 

och får dessutom lägre lön än kollegor. De är därmed överrepresenterade inom lågstatusyrken 

(Wolgast & Molina & Gardell, 2018:10-11). Siffror från 2013 visar att 20 procent av 

Sveriges befolkning var personer med utländsk bakgrund, varav 15 procent är födda 
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utomlands. Inom läkaryrket är nästan en tredjedel av läkarna födda utomlands, bland 

universitetslärare är det en fjärdedel medan det inom journalistyrket är sex procent som är 

födda utomlands. Det är ännu färre av dem, två procent som är födda utanför Europa (Hultén 

i ORF 2013/2014:108-109).  

 

Medieforskaren Stuart Allan beskriver att den västerländska journalistiken är skapad efter ett 

“vitt” perspektiv. Han förklarar att det som anses av redaktionerna vara rätta och objektiva 

beslut kommer utifrån en “vit” social och kulturell bakgrund och erfarenheter. Allan menar 

att det är denna sortens perspektiv som blir normativ för journalister med annan bakgrund. 

Allans förslag till ett större mångfald på nyhetsredaktionerna kan endast ske om man blir av 

med den “vita objektiviteten”, alltså en förändring av nyhetsvärdering och redaktionella 

kulturer. (Allan, 1999:182). 

 

Allan förklarar att de subtila och invecklade sätt i vilket vita perspektiv formar gestaltningen 

av nyhetshändelser angående rasrelaterade problem kan ha en omfattande påverkan på 

medborgarnas attityder kring rasdiskriminering (Allan, 1999:165). En redaktör på 

Times-Picayune i Louisiana beskrev hur deras redaktion ser på omvärlden ur ett ensidigt 

perspektiv: “We don’t realize how much our newspapers reflect one point of view - the white 

point of view” (citerad i Gissler 1997:111). 

Prenumeranter i fina områden 

I förortsområden med miljonprogramsbyggnader finns det ett lågt antal invånare som tar del 

av nyheter. Främst är det en minoritet av invånarna i områdena som läser morgontidningarna 

men det finns även en minoritet som tar del av public service kanalerna SVT och SR (Nord & 

Nygren, 2002:7). 

 

Enligt Gunilla Hultén så är inte socioekonomiskt utsatta bostadsområden prioriterade av de 

ledande nyhetsmedierna. De anledningarna som ges är att det inte där som kärnpubliken 

finns. Eftersom konkurrensen bland medierna är så stark så är de köpstarka grupperna som 

prioriteras. Eftersom det inte är i de utsatta bostadsområdena så vänder sig mediernas innehåll 

främst till de köpstarka grupperna som genererar annonsintäkter och publikandelar. Enligt 

Elsrud och Lalander (2007) kan följden bli att stora grupper i Sveriges befolkning inte känner 
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igen sig i medieinnehållet. Den skeva bevakningen kan göra så att dessa delar av 

befolkningen upplever att rapportering med större räckvidd känns betydelselös då den inte 

representerar dem (Hultén i SOU, 2016:331).  

Nyhetsvärdering 

Flera forskare har försökt fastställa vad som ligger bakom urvalet av nyheter, vad som styr 

nyhetsvärderingen. Enligt forskning så finns det olika kriterier på vad som gör att en händelse 

är en nyhet. Enligt forskaren Håkan Hvitfelt så avgör dessa punkter vad som är en nyhet 

(Hvitfelt i Nord & Nygren 2002:94-95): 

● Närhet i geografi och kultur - händelser som inträffar nära och som berör människor 

som är en del av samma kulturella gemenskap som journalister och publik. 

● Närhet i tid - händelser som just inträffat blir en större nyhet än det som ligger längre 

bort i tid. 

● Ovanligt och överraskande - det som bryter mönster, som är ovanligt blir gärna en 

nyhet. 

● Dramatik och konkretion - en dramatisk händelse blir en större nyhet än ett mer 

abstrakt och långvarigt skeende. 

● Identifikation - händelser som handlar om personer vi känner igen eller som vi kan 

identifiera oss med kan också bli nyheter. 

● Berör många - händelser eller förslag och beslut som berör många av mediets 

läsare/tittare får ett större nyhetsvärde än det som bara berör ett fåtal. 

 
Man väljer att trycka och lyfta fram de stora tragiska händelserna där utländska personer är 

inblandade, då de negativa nyheterna anses vara mer intressanta och ha större nyhetsvärde. 

(Strömbäck, Andersson, Nedlund, 2017:7) 

 

Medieforskaren Ylva Brune förklarar varför vissa redaktioner utesluter att rapportera om 

rasism och diskriminering. Hon kallar det för icke-neutral nyhetsvärdering där hennes 

undersökning visade att medierna jobbar utifrån majoritetsperspektiv där diskriminering och 

rasism inte har större intresse då många av läsarna inte kan relatera till de ämnena. (Brune i 

Sandström 2004:41). 
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Språket ett problem 

Berggren menar att chefer anger språksvårigheter som det största hindret till att anställa 

invandrarjournalister (Berggren i Hultén, 2009:127). I en intervju med journalister så ansåg 

de intervjuade däremot att språkkrav mer var en fråga om attityder än ett verkligt problem för 

att bli anställda. De journalister som svarade, vilka kommit till Sverige i vuxen ålder, menade 

att deras brytning mer var ett socialt än professionellt problem. En journalist hade svårt att 

börja arbeta som radiojournalist då hon fick ett starkt motstånd på grund av hennes brytning. 

Hon fick höra av sin chef att det skulle vara bättre om man inte hörde hennes röst. I en enkät 

som ansvariga för mångfaldsfrågor på medieföretag fick svara på angav bara en av de svarade 

att språket var ett problem (Hultén, 2009:127-128). 

Lösningar och framgångsrika exempel  

Leicester Mercury, en tidning i staden Leicester i Storbritannien har sedan tidigt 00-tal aktivt 

arbetat med mångfaldsjournalistik. När chefredaktören Nick Carter började sin tjänst såg han 

de utmaningar som låg i tidningens framtid och hans lösning på det var att prata mer med alla 

invånare i staden. Leicester är en stad där majoriteten av befolkningen är icke-vita, vilket 

innebär att Leicester Mercurys redaktion, där majoriteten var vita, aktivt behövde gå ut och 

nätverka med olika folkgrupper, trossamfund och föreningar. 2003 gjordes en 

läsarundersökning och då var det 70 procent av den asiatiska befolkningen som läste 

tidningen minst en gång i veckan. Några år senare hade det gått upp till 80 procent. Nick 

Carter menar också att den kunskapsbas som redaktionen byggt upp om olika kulturer, 

religioner och levnadssätt som existerar i Leicester gör att det inte gör så mycket att 

redaktionen är homogen. Han menar att tipsen kommer in ändå, speciellt eftersom språket 

inte är ett hinder. Han vidhåller även att Leicester inte har några problem med etniska 

motsättningar och ger förklaringen att en anledning kan vara att alla medborgare i staden 

känner att de har en naturlig plattform att finnas på (Kianzad & Sandström, 2008:21-37).  

 

Att inse sina bristande kunskaper om minoriteternas kulturer och religioner har i Holland lett 

till att lobbyverksamheten Mira Media under ledning av Ed Klute har personer anställda 

enbart för att jobba med de frågorna. Det är mycket tack vare dem som mediebolagen i 

Holland får betala 600 000 kronor i böter om de inte uppfyller kraven på att 20 procent av 
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TV-programmen och 25 procent av radioprogrammen ska ha multikulturell prägel. Medierna 

i Holland har enligt Klute varit tvungna att efter kriget i Balkan och terrorattacken mot World 

Trade Center fått inse sin okunskap när det kommer till minoriteter. Han menar att många 

associerade invandring med islam och muslimer, men efter en tid så kom flera till insikt om 

sina kunskapsbrister och rannsakade sig själva när det kommer till valet av källor. I dag 

genererar minoritetsjournalistiken jobb till ungefär tusen medarbetare, men det produceras 

även program som riktar sig till hela befolkningen (Kianzad & Sandström, 2008:98-104).  

Metod och material 

För denna intervjustudie använder vi oss av semistrukturerad samtalsintervju som metod. 

Kombinationen av öppna och riktade frågor anser vi vara det bästa sättet att få svar på våra 

frågeställningar. Dels eftersom ämnet för vår studie kan vara svårt att reflektera kring men 

också för att kunna sätta fingret på de bakomliggande strukturer som representationsteorin 

tillsammans med etnocentrismen utmärker. Vi ville lämna utrymme för respondenterna att 

komma med egna tankar och reflektioner men också få svar på smalare frågor.  

Urval redaktion och insamlat material 

I vår undersökning gjorde vi urvalet genom att ta kontakt med respektive nyhetschef på varje 

redaktion som sedan skulle föra vidare vår information till reportrarna på redaktionen. 

 

Vi ville intervjua tre reportrar och en nyhetschef från varje redaktion, ett urval på tolv 

personer sammanlagt. Vår ambition var att prata med en reporter från varje redaktion som var 

speciellt inriktad på det aktuella området. Utöver det ville vi ha en blandning av kön, ålder 

och etnisk bakgrund bland respondenterna. Efter några dagar började vi få nummer och namn 

till de reportrar som var intresserade av att ställa upp. Därefter bokade vi in tider för intervju 

över FaceTime, eller vanlig telefon. Anledningen till att vi valde att inte åka till respektive 

redaktion var att det var betydligt enklare och mindre tidskrävande att göra det över telefon. 

Under ungefär två veckors tid pågick intervjuperioden, varvat med transkribering.  

 

När det gäller anonymiteten så tar vi hänsyn till den eftersom att intervjupersonerna kände sig 

mer bekväma och hade lättare att svara öppet på våra frågor när de visste att de var anonyma. 
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Intervjupersonerna dubbelkollade även det så att de kunde vara säkra på att det de sa inte 

kunde knytas till dem. Utifrån moral och etik så anser vi det är viktigt med anonymitet 

eftersom att vi är ute efter respondenternas tankar och reflektioner, inte vem som sagt det. 

Anonymiteten underlättar att se hur personerna verkligen tänker. En intervjuperson uttryckte 

att hen kunde berätta om tankar kring den etniska mångfalden och hur nyhetscheferna ser på 

den frågan, på grund av anonymiteten. Vi har tagit bort det utsatta områdets namn från citaten 

i resultatet och ersatt det med “(området)” för att säkra anonymiteten.  

Problem och hur vi löste dem 

Vi råkade ut för ett tekniskt missöde då en intervju av någon anledning inte spelades in. På 

grund av det fick vi en ny intervju med en annan person istället. Anledningen till att vi inte 

ville ha samma person som tidigare var för att vi sökte en spontanitet i svaren, vilket inte 

skulle gå att få igen eftersom respondenten redan visste vad vi skulle ställa för frågor. Vi 

gjorde intervjuerna en och en, vissa spelade vi in på två sätt, antingen med röstinspelning via 

dator eller telefon. Varje intervju tog mellan 30-60 minuter. Det fanns ett problem att få ihop 

antalet personer, UNT var den redaktionen som var svårast att kontakta. Vi bestämde oss för 

att använda databasen media retriever research för att leta upp artiklar från UNT och BT för 

att hitta reportrar. Därefter så skickades mejl om förfrågan om medverkan i studien, vi fick 

svar och på så sätt kunde vi få ihop vårt antal intervjupersoner som vi tänkt oss från början. 

Totalt tog alla intervjuer inklusive ett bortfall sammanlagt 535 minuter. 

Kvalité och urval på insamlat material  

Intervjupersonernas svar var varierande dels från person till person och dels från redaktion till 

redaktion. Med de mångfaldiga svaren så fick vi ett resultat som besvarar studiens syfte samt 

frågeställning. Urvalet ur materialet är gjort utifrån ett teoriperspektiv och ett förhållande till 

tidigare forskning för att kunna besvara studiens frågeställning. De svar som på olika sätt 

besvarade frågeställningarna och syftet har vi därefter valt ut för att genomföra resultat och 

analys.  

Intervjuguide (se bilaga) 

Syftet med intervjun var att få en djupare kunskap och förståelse för hur lokalredaktioner ser 

på frågan etnisk mångfald. Vi ville ta reda på hur journalisterna ser på den etniska 
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mångfalden på reaktionen, hur det påverkar mångfaldsjournalistiken och då främst det 

utvalda utsatta området. Vi vill se hur tankeprocessen går till när det kommer till gestaltandet 

av området. 

 

Det som är viktigt med intervjuguiden är att utgå från tematiseringar i förhållande till 

intervjufrågorna (Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Towns, A & Wängnerud, L 

2017:274). I vår intervjuguide har vi förhållit oss till det där vi totalt har sju teman, där varje 

tema innehåller en övergripande öppen fråga som sedan har flera underfrågor som är en typ 

av uppföljningsfrågor. Intervjuguiden börjar med uppvärmningsfrågor, som är bra att för att 

lätta upp stämningen i intervjuns början. Vi valde att fråga om personens ålder, bostadsort 

och utbildning bland annat för att att sedan successivt komma in på intervjuns huvudsakliga 

ämne (ibid.). Något som ibland var svårt att veta var hur styrda vi skulle vara av 

intervjuguiden, men ingen av intervjuerna var identiskt med de andra, för beroende på vad 

varje respondent sa fick vi också ibland hitta på följdfrågor som passade samtalet. Det är 

dock något som är förväntat av den som leder en samtalsintervju, att man både ska leda och 

anpassa och vara flexibel gentemot respondentens svar. Att alla olika teman berörts har varit 

det viktiga, vilket vi också lyckats med i intervjuerna (ibid. 2017:276).  

 

Något som författarna till Metodpraktikan nämner är att man ska undvika följdfrågan 

“Varför?” då de menar att intervjun då lätt kan komma att likna ett läxförhör (Esaiasson, et al. 

2017:274). Vi bestämde oss för att förhålla oss till tipset och använde synonymer som “Vad 

kan det bero på” samt “Kan du utveckla”. Ibland ställde vi dock frågan “Varför?” på vissa 

följdfrågor då det kändes naturligt. Genom den frågan fick vi också mer djupgående svar än 

vad vi troligen fått annars. I slutet av intervjun gav vi respondenterna möjligheten att komma 

med någon mer synpunkt som de tyckte var viktigt. Det var en nyttig och bra fråga att ha med 

då flera respondenter kom med ytterligare utläggningar och betoningar på vad de tyckte om 

ämnet och vissa problem anknutna till det (ibid. 2017:276). 

Sammanställning av resultatet 

Vi satt med alla transkriberade intervjuer som vi gick igenom utifrån våra frågeställningar 

samt teman i intervjuguiden. Svaren som på olika sätt belös det vi ville ta reda på i våra 

frågeställningar blev utvalda och därefter analyserade utifrån teori och tidigare forskning. 
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Med andra ord, det som var bärande element i intervjuerna utifrån temana blev det resultat 

som vi sedan analyserade (se bilaga).  

Reliabilitet, validitet och intersubjektivitet 

Det går inte att generalisera utifrån vårt resultat då vi har en fallstudie med tre fell. Däremot 

så säger studien något allmänt om både vissa anledningar till den etniska mångfalden på 

redaktionen men också om synen på hur man rapporterar om utsatta områden. Nyhetslogiken 

är något som går igen hos alla.  

 

Reliabiliteten när det kommer till kvalitativa metoder är inte likadan som för kvantitativa 

metoder. Eftersom att vår intervjustudie är en kvalitativ undersökning så är den inte lika hög 

som en kvantitativ studie ska vara, men det är inte vår ambition med studien eftersom att vi är 

ute efter att få en djupare förståelse, vilket är målet med en kvalitativ metod. Syftet med den 

här studien är inte att vi ska få en hel sanning klarlagd, utan en del av en sanning, och därmed 

bidra till forskningen. Validiteten uppfylls då vi svarar på det vi ska ta reda på i vårt syfte och 

våra frågeställningar. Intersubjektiviteten, alltså att studiens resultat och analys är 

värderingsfri, särskilt då vi söker journalisternas egna syn och har öppna frågor som ger 

utrymme till reflektion (Esaiasson, et al. 2017:58). När det gäller replikerbarheten så anser vi 

att forskare kommer att komma fram till liknande resultat eftersom att vårt material är 

analyserat ur ett teoriperspektiv och ur tidigare forskning. Däremot kan materialet se 

annorlunda ut beroende på hur respondenterna besvarar frågor samt vilka frågeställningar 

man har.  

Resultat och analys  

Likt många tidigare studier använder vi inte oss av någon systematisk teknik för att analysera 

vårt resultat vilket i detta fall är intervjuerna. Vi analyserade vårt resultat utifrån en 

omfattande kunskap i tidigare forskning om ämnet och ur ett teoretisk perspektiv. Med hjälp 

av genomtänkta intervjufrågor och den kunskap vi redan har i ämnet mångfald i rapportering 

och på redaktion så har vi kunnat analysera vårt resultat (Kvale & Brinkmann, 2009:254).  
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1. Hur ser redaktionen på deras rapportering av utanförskapsområden? 

Majoriteten av intervjupersonerna hade en syn på att gestaltningen av de utsatta områdena var 

problematisk. De beskrev det som att det finns en medvetenhet om att det främst är 

“negativa” nyheter som det skrivs om. När det händer olika typer av brott så hänvisade de till 

nyhetsvärderingen och vad som ingår i det journalistiska uppdraget. De menade att de inte 

kan strunta i att rapportera negativa nyheter bara för att de är negativa. Flera sa att de hade 

önskat att slippa skriva den typen av nyheter och att det är tråkigt att de utsatta områdena är 

utsatta för det våldet. De händelser som beskrivs som de vanligaste att rapportera om är 

polishändelser, till exempel skjutningar, bilbränder och rån. Men också sånt som gäller 

satsningar i området, även om journalisterna såg den typen av nyheter som mer positiva. 

 

“Brott har ett stort samhällsintresse och vi kan inte mörka det på något sätt. Och det har 

begåtts mycket brott på (området) de senaste åren, det är inget snack om saken. Det finns en 

problematik framförallt med narkotika och brottslighet som vi skriver om.” 

 

Några tyckte dock att nyheter som handlade om satsningar kunde klinga negativt då det 

påminde om det negativa som hände i området. Intervjupersonerna såg brister i hur de 

negativa nyheterna rapporterades i hur nära man kom de berörda människorna. Ofta så 

används endast polis, åklagare och ibland ett anonymt vittne som källa vilket flera såg som 

negativt eftersom de tror att risken att missa vissa saker då finns. En redaktion menade att 

man genom ett reportageserie försökte bryta detta genom att försöka komma i kontakt med 

anhöriga till brottsoffer etcetera. Den allmänna bild som journalisterna gav är att det finns ett 

avstånd mellan redaktionerna och människorna som bor i de utsatta områdena. Majoriteten 

tror att det påverkar rapporteringen, dels genom att den blir “fattigare”, att alla delar av 

sanningen inte kommer fram och att stereotyper om det utsatta området och människorna som 

bor där kan bli förstärkta.  

 

“Jag tror att det är lättare att ha fördomar om ett område som man aldrig är i.” 

 

Ingen av journalisterna säger att de vill ge en negativ bild av det utsatta området, men att det 

händer mycket “skit” som de måste skriva om. Alla har synen att de försöker väga upp det 
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negativa med att skriva om positiva händelser om området också, just för att de inte vill 

svartmåla, vilket läsare kan anklaga dem för enligt reportrarna själva. Marknader, kultur, 

sport och satsningar är några ämnen som journalisterna räknar upp som positiva nyheter.  

Redaktionernas syn är att rapporteringen av positiva nyhetshändelser är något som prioriteras. 

Några jämför det med att det aldrig skrivs så mycket positiva nyheter om områden som inte 

har negativa händelser som för det utsatta området. Några menar att de ger en så balanserad 

bild som det går med de små resurser som finns inom redaktionen, medan andra har synen att 

man borde göra mer för att rapportera om de utsatta områdena, som till exempel använda 

andra källor. Intervjupersonerna liknar gestaltningen av de utsatta områdena mycket som en 

ond/god eller offer/förövare- rapportering.  

 

“Vi försöker att välja att vara där både när det handlar om att skildra positiva och negativa 

saker, just eftersom det finns väldigt mycket problem så är vi såklart medvetna om att vi 

också måste ge en annan bild.” 

 

En uttryckte det som att det antingen är eldsjälar som det skrivs om i det utsatta området eller 

att det hänt något brottsligt vilket hen menade inte gav en rättvis bild av området. 

Vardagsskildringar tyckte flera saknades. Ett sådant exempel var att de listor på personer som 

man kan ha som reporter är mycket längre för andra områden än för de utsatta områden. 

Kontaktnäten är inte lika stora vilket flera trodde berodde på att den naturliga kontakten med 

de utsatta områden saknades. Fördomar, främst omedvetna, trodde flera journalister kunde 

påverka hur rapporteringen av områdena blev. Subjektivitet snarare än objektivitet menade de 

var ett konstant dilemma, inte bara för rapporteringen i de utsatta områdena, men också 

allmänt. En reporter sa att det inte går att vara objektiv.  

 

“Jag tror att det handlar om avståndet mellan redaktionen och de här människorna. Tilliten 

och kontakten med den kategorin människor är vi inte lika bra på som vi är med 

medelklassmänniskor och det har med tradition och historia att göra, tror jag. Vi har varit 

dåliga på att ta till oss det.” 

 

En reporter nämnde även att man på grund av den okunskap man har, att man inte relaterar 

till invånarna i de utsatta områdena så blir det en påverkan på det journalistiska arbetet. Till 
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exempel när det kommet till vilka som uttalar sig när det väl händer något på området. Hen 

förklarade att den distansen som finns mellan reportrarna och invånare på området leder till 

att man inte kan prata med dem utan det då finns någon annan som talar för dem, vilket enligt 

reportern leder till en en skev rapportering då reportern ansåg att dessa representanter kan ha 

en agenda. 

 

“Det finns människor som återkommer i rapporteringen från ställen som (utsatta områden) 

och alltid uttalar sig men vet vi egentligen för vem de uttalar sig? Hur mycket har de bakom 

sig egentligen? och vilka är det som inte kommer till tals och hur ska vi nå de som ingen 

pratar för. I början när jag jobbade som journalist så tänkte jag inte på att de kunde vara en 

skillnad i utsatta områden på vilka som blev representerade jämfört med hur det ser ut i 

andra bostadsområden t.ex. Att någon hade som agenda att prata för människor som man 

kanske inte pratar för. Att få det att låta som att man är fler än man är”. 

 

Flera menar att de positiva nyheterna som skrivs har mycket lägre läsarstatistik. En av 

intervjupersonerna sa att när nyheter ligger i en topplista på webbtidningen så blir det en 

starkare belysning på det negativa, gentemot om det är i papperstidningen då en artikel om ett 

brott i det utsatta området kan ligga bredvid en artikel om en marknad i samma område, 

vilket i sig kan ge en balans för läsaren. Intervjupersonen trodde att det kunde bidra till att 

bilden av de utsatta områdena uppfattades som sned än vad den egentligen är.  

 

“När det är en skottlossning då lever den där på webben och det är liksom det där som 

toppar. Det är inget annat som är med i spelet, det blir så massivt. Så man upplever ju 

rapporteringen från (området) som oerhört våldsam och dramatisk och det beror delvis på 

att det sker över nätet.” 

 

Ett typexempel som flera nämnde var att de på grund av språkbrist har svårare att få kontakt 

med källor eller vittnen till brottshändelser. Önskan om att göra journalistik med mer 

substans var framträdande när reportrarna nämnde detta. De menade att det kanske gick att 

göra ändå, att få kontakt med de människorna, men att arbetet för att nå fram till samma 

resultat var mer krävande än om språkproblemen inte funnits. Möjligheten att ha en tolk är 

också resurskrävande menar man.  
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“Man ser fler delar av samhället och har lättare att få kontakt med fler delar av samhället 

plus att man har språkkunskaper som vi saknar. Vi har ingen på redaktionen som kan 

arabiska vilket är jättebrist. Det hade vi behövt ofta.” 

 

Några av journalisterna menade att de ville göra mer för att rapportera på andra sätt, medan 

andra hade synen att de gjorde så gott de kunde och visste inte riktigt hur det skulle kunna 

ändras. Många ansåg att redaktionernas ansträngda ekonomi var den största anledningen till 

att rapporteringen ser ut som det gör. De trodde att om det skulle gå att anställa fler 

journalister som hade utländsk bakgrund så skulle problemet med gestaltningen bli bättre. 

Det eftersom att reportrar med rötter i andra länder kanske kan de språk som talas av folk i de 

utsatta områdena, vilket flera menade skulle vara en enklare väg in.  

Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 

Den tidigare forskningen visar att rapporteringen om invandring till största del är negativ, 

vilket också stämmer överens med det som journalisterna i vår studie säger. Även om deras 

ambition är att ge en sådan balanserad bild som möjligt så är deras syn på rapporteringen av 

de utsatta områdena att det mest är de negativa nyheterna som dominerar. Varför det blir så 

kan förklaras på olika sätt, men gestaltningsteorin menar att reportrar skriver om nyheter 

utifrån sina egna referensramar, vilket sedan också antas av läsarna. Studiens resultat tyder på 

att också detta kan vara översättningsbart till intervjupersonernas syn på hur omedvetna 

fördomar påverkar rapporteringen av de utsatta områdena. Eftersom att intervjupersonerna 

inte kommer från området och inte har något naturligt kontaktnät där så är de inte en del av 

vardagslivet och därmed bildar egna uppfattningar om hur det är där. Vissa respondenter 

menade att det kan komma att förstärka fördomar och stereotyper om de utsatta områden hos 

läsarna. 

 

Etnocentrismen går hand i hand med detta. Att flera respondenter sagt att de missar saker i 

rapporteringen om de utsatta områdena och saknar kunskap om andra kulturer än sin egen 

stämmer överens med etnocentrismen, där fokus ligger på den egna kulturen och synen på 

andra kulturer ses genom de subjektiva linserna. Det är ingen av respondenterna som sagt att 

de vill skildra Norrby, Vivalla eller Gottsunda negativt eller orättvist, men de har synen att 
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rapporteringen blir negativ ändå. Vissa journalister hade synen att deras fördomar kunde 

förmedlas via deras rapportering, omedvetet. Det stämmer också överens med etnocentrismen 

som menar att etnocentrism sker omedvetet. Även Stuart Hall pekar på det fenomenet i 

representationsteorin, då rasismen och de omedvetna fördomarna förmedlas via media 

omedvetet då de tankarna är så inarbetade i vår kultur. Det kan i sin tur resultera i att 

förstärka känslan av “vi och dom”, något som respondenterna också antytt i sina svar. Att 

prenumeranterna oftast inte bor i de utsatta områdena utan i områden som beskrivs av 

respondenterna som “vita medelklassområden” kan utifrån etnocentrismen göra att 

etnocentriska idéer blir underblåsta och att uppfattningen om andra kulturer blir bedömd 

utifrån den egna. Andelen låga prenumeranter från de områdena stämmer också överens med 

tidigare forskning som visar att invånare som är bosatta i miljonprogram i utsatta områden 

oftast inte läser morgontidningen eller tar del av utbudet på SVT eller SR (Nord & Nygren, 

2002). 

 

Det som representationsteorin menar, att svarta blir negativt representerade i nyheterna, tyder 

också journalisternas svar på, även om det gäller flera olika minoriteter och inte är en 

homogen grupp. Reportrarna menade att den negativa gestaltningen kunde göra att folk får fel 

uppfattningar om personer med utländsk bakgrund, vilket också representationsteorin menar 

blir ett resultat av negativ representation av svarta i nyhetsrapporteringen. Om man jämför 

intervjupersonernas synsätt med exempelvis Leicester Mercury så finns det skillnader. 

Leicester Mercury hävdade att man sadlade om till mångfaldsrapportering (fastän de inte 

riktigt använder det begreppet längre) med begränsade ekonomiska resurser genom att aktivt 

bygga kontaktnät bland de olika grupperna i Leicester (Kianzad & Sandström, 2008). Där är 

skillnaden dock språket. På Leicester Mercury påpekar man att språket inte är ett hinder för 

kommunikation då i stort sett alla talar engelska (Kianzad & Sandström, 2008). För 

redaktionerna här ser situationen annorlunda ut, vilket de också påtalat, tillsammans med 

tidigare forskning i ämnet. Flera journalister hänvisar till att språket är ett problem då de 

menar att det inte finns resurser att sitta och hjälpa en journalist från t.ex. Syrien som ska 

försöka jobba vidare i sitt yrke här. De menar att svenskan är ett svårt språk att skriva.  
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2. Hur ser journalisterna på att redaktionerna är homogena? 

När vi ställde frågan hur mångfalden såg ut på redaktionen så insåg vi att svaren varierade 

beroende på kön. Männens första tanke var att det fanns en brist på journalister med etnisk 

bakgrund medan kvinnornas första tanke var fördelningen av könen. Alla intervjupersoner 

var entydiga i sina svar med att det råder en brist på antalet anställda journalister med 

invandrarbakgrund. En stor majoritet av intervjupersoner föll in i kategorin homogen. Det var 

anställda med svensk bakgrund vilket i denna studie innebär att man har en eller två föräldrar 

som är födda och uppvuxna i Sverige. Alla var bosatta i liknande områden vilket var 

medelklassområden och ingen var från något utsatt område. En minoritet av de intervjuade 

hade en förälder som kom från ett annat land. Bland de svaren vi fick av intervjupersonerna 

så kunde vi se att det skilde sig i tänkandet mellan den minoriteten och resterande 

redaktionsmedlemmar. Bland de tre redaktionerna kunde man även se en skillnad. En utav de 

tre reaktionens tankar kring den etniska mångfaldsfrågan på redaktionen var på en annan 

nivå, det vill säga att de hade en annan förståelse för problemet samt att de förklarade att det 

skadade tidningen och på vilka sätt. De såg det från medborgarnas perspektiv från det utsatta 

området och förklarade att det påverkar dem och hur. Medan flera intervjuade inte tyckte att 

det skapade så stora dominoeffekter. Man menade att man var tillräckligt kunnig på det man 

gjorde att man täckte in alla områden ändå. 

 

“Ibland kan jag tycka att vi riktar in oss mycket på medelklassens problem och glömmer 

arbetarklassen ibland och etnisk mångfald och arbetarklass går lite hand i hand, samtidigt så 

det handlar också om vilka våra läsare är. Vi har ju extremt få prenumeranter på (området) 

och (området) och vilka skriver vi för? Vi skriver för läsarna men hur lockar vi läsare från de 

områden? Vi måste kanske skriv om de här sakerna. Så att aa, det finns ett stort problematik 

här.” 

 

I en av redaktionerna trodde intervjupersonerna att den bristfälliga etniska mångfalden kunde 

bero på att det inte fanns några som sökte en anställning på deras redaktion som hade en 

annan etnisk bakgrund.  
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En annan stor faktor som alla redaktioner nämnde handlade om den ekonomisk frågan. Man 

menade att nedskärningar på mediehusen gjorde att man hade anställningsstopp, vilket 

innebar att de anställda som jobbat längre var de som blev kvar medan andra blev varslade. 

Detta ledde till en kvarstående homogen redaktion som inte går att ändra då de menade att de 

som var yngre och kanske hade ett annat ursprung blev uppsagda i och med LAS-regler.  

 

Några intervjupersoner trodde att språket kunde vara ett problem och anledning till att 

minoritetsjournalister inte anställdes men då hänvisade de till första generationens invandrare 

och nyanlända.  

 

Intervjupersonerna förklarade att resultatet av en homogen redaktion leder till en skev 

gestaltning av samhället, där delar av samhället inte fångas upp i rapporteringen. 

 

“Vi har ingen journalist som bor där och som lever sitt liv där, vi missar vad som sägs i 

kvarteren”. 

 

Flera intervjupersoner menade att det leder till att invånare på det området inte känner sig 

representerade eller som en del av samhället. 

 

“Jag tror att de inte blir lika delaktiga i samhället. Lokaltidningen är mångt och mycket en 

community också på nått sätt, en samhörighet. Har man lokaltidningen så är man med i det 

dagliga samtalet i kafferasten om vad som händer i vår omvärld. Det kanske inte är på 

samma sätt som man inte är en del av den community och det inte finns perspektiv som 

träffar mig om jag bor i (området)”. 

 

De flesta redaktionerna hade ingen mångfaldspolicy. Nyhetscheferna beskrev 

anställningsprocessen som att de inte aktivt letar efter personer med annan etnisk bakgrund. 

De menade att de söker efter journalister som fyller de kraven en skribent ska göra och om 

den personen som söker då har en annna bakgrund så är det ett plus. 

 

“De ska försöka sovra i den här ansökningsfloden som kommer, så försöker dom ju hitta 

någon som har alla dom här delarna och om man till exempel söker en sportreporter där alla 
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är män och ingen har invandrarbakgrund så kanske om det då dyker upp någon som kan 

sport, är bra på att skriva, har invandrarbakgrund och som dessutom är tjej. Då skulle jag 

säga att den personen säkert får jobbet bara för att alla ingredienserna stämmer liksom.” 

 

Ett annat resultat som framkom från undersökningen är att det är väldigt låg hushållstäckning 

i Norrby, Vivalla och Gottsunda, det vill säga att majoriteten av prenumeranterna bor i andra 

områden. De flesta respondenterna hade inte någon förklaring på varför det är så, förutom att 

språket kanske var ett hinder, medan andra intervjupersoner menade att representationen och 

hur området gestaltades i media kunde vara en möjlig anledning till att folk inte köpte 

tidningen eller kände sig manade att själva jobba med journalistik.  

 

Då reportrarnas syn var att redaktionerna föll in i kategorin “vit medelklass” så förklarade 

man att man går miste om kunskap och förståelse i hur olika kulturer och seder utöver den 

svenska fungerar, likaväl gällande religioner. 

 

“Vi blir alltid överraskad att det blir ramadan igen. Även om vi såklart kan se det i kalendern 

idag, men det är ju sådär. Vi blir ju väldigt i en viss grupp. Vi ser det som händer i våra 

områden och inte det i andra områden. Vi bor ju i väldigt klassiska vita 

medelklassområden.” 

 

En intervjuperson menade att en anledning till att personer med utländsk bakgrund inte söker 

sig till redaktionen kan vara att det saknas förebilder med den bakgrunden som visar att det 

går att jobba som journalist och ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.  

 

“Det handlar om förebilder ehm.. att människor i de här områdena kan se att det går att 

hamna på en tidningsredaktion eller en radioredaktion eller på en tv-redaktion även om man 

har de efternamnen eller kommer därifrån så att säga. Det tror jag att det är väldigt viktigt, 

att det finns, att vi visar att det faktiskt går.” 

Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 

Forskning från Nord och Nygren (2002) visar att det är låg hushållstäckning bland förorternas 

miljonprogram vilket också stämmer överens med journalisternas syn på vem som 
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prenumererar på deras lokaltidningar. De som prenumererar bor inte i Norrby, Vivalla eller 

Gottsunda, utan enligt respondenterna i huvudsak i vita medelklassområden. Vad det beror på 

ger respondenterna olika förklaringar till. De förklaringar som handlar om att människorna i 

de områdena inte känner sig representerade i nyheterna och som gör att de inte heller vill läsa 

om vad som skrivs kan ses i ljuset av representationsteorin. Eftersom representationsteorin 

både handlar om vilka nyheter som skrivs, men också hur och av vem så finns flera 

paralleller att dra här.  

 

Kenix (2011) belyser även att minoriteter inte känner sig representerade eller 

felrespresenterade i nyhetsrummen då det inte finns personer som kan representera dem. Med 

andra ord, om person från en minoritet inte finns representerad på redaktionen kommer det 

perspektivet saknas i nyhetsflödet. Om en grupp från Mellanöstern eller Afrika inte känner 

sig korrekt representerade i nyhetsrapporteringen, som förklaringen från respondenterna var, 

så kanske det kan leda till att man väljer bort den kanalen. Om människorna på redaktionerna 

inte heller har rötter från det specifika området eller mer kunskap om kulturen människorna i 

området kommer ifrån kan det utifrån representationsteorin innebära att personer med 

utländsk bakgrund antingen väljer bort att söka jobben, eller att de blir utsållade. Ingen av 

respondenternas svar tyder dock på det sistnämnda. 

 

Hur ett område som präglas av mångkultur skildras i media har forskning flera gånger visat 

på brister. Medieutredningen är en av de rapporter som härleder problemen till bristen på 

etnisk mångfald på landets redaktioner (SOU, 2016). Respondenterna delar i stort den synen. 

Ur ett annat forskningsperspektiv, det om positiva exempel, så behöver inte bristen på etnisk 

mångfald på redaktionen vara ett problem bara man vet hur man ska jobba mot det. Det var 

dock något som de flesta av intervjupersonerna inte nämnde. Kanske kan det bero på 

etnocentrismen, att de egna kulturella glasögonen sitter på och är svårt att ändra. 

Etnocentrismens motsats, kulturell relativism, som kräver att personer aktivt tar till sig 

kunskap om andra kulturer är något som flera respondenter pekat på brister. Kunskapen om 

muslimska högtider är ett sådant exempel på vad den med kulturellt relativistiska glasögon 

skulle kalla etnocentrism, särskilt eftersom det är en kulturell vana som ofta sker omedvetet.  
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En homogen grupp som i denna studies fall är vit medelklass har som respondenterna ofta 

påtalat en typ av synsätt, vilket enligt gestaltningsteorin skulle innebära att 

nyhetsrapporteringen blir påverkad av deras egna uppfattningar av något vilket då leder till en 

skev rapportering av en verklighet som inte riktigt stämmer, men utifrån etnocentrismen 

rapporterar man utifrån den egna kulturens perspektiv. Eftersom man inom etnocentrismen 

också pratar om eurocentrism, där det västerländska perspektivet är i fokus så kan man se det 

i relation till hur svenska lokala medier rapporterar om muslimska högtider. En respondent 

menade att kunskap saknas om varför muslimska högtider firas, vilket enligt eurocentrism 

och etnocentrism innebär att den västerländska synen påverkar rapporteringen om dessa 

högtider. Enligt representationsteorin kan det betyda att muslimer eller andra minoriteter inte 

känner sig representerade i nyhetsflödet vilket också minskar benägenheten att söka sig till 

det journalistiska yrket.   

3. Hur har polisrapporten påverkat redaktionernas rapportering? 

Alla intervjupersoner kände till polisen rapporten från 2017 över utsatta områden, de visste 

om att det området de bevakade fanns med på listan över särskilt utsatta områden. Alla 

redaktioner hade skrivit om eller nämnt att “deras” utsatta område var med på listan. De flesta 

tyckte inte att den påverkade det journalistiska arbetet. En reporter beskrev det som att just 

eftersom att området fanns med på listan så bekräftade det vad man redan visste om stället. 

En annan reporter tyckte att den påverkade synen på den utsatta stadsdelen.  

 

“Det är klart, den slår ju liksom fast att (området) är en utsatt stadsdel och det påverkar 

säkert vår syn på (området) på något vis, det gör det ju.”  

 

Enligt de så ansåg man att det endast påverkade nyhetsflödet i den benämningen då rapporten 

påverkade samhället. Med det menades att samhället har försökt arbeta för att få bort 

respektive område från den specifika listan. 

 

En reporter nämnde att hen hade en konversation med en polis där de just diskuterade 

rapporten och kom fram till att dessa rapporter oftast resulterar till något negativt då det 

utsatta området får en negativ “stämpel” på sig. 
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“När det kommer och när det finns en lista, då blir det ju alltid tydligt. Vår rapportering tror 

jag inte har påverkats så mycket, men jag satt faktiskt med polischefen och han tyckte en 

sådan här lista ofta förstör.”  

 

Flera respondenter menade att polisen var deras främsta källa när det kom till 

nyhetsrapporteringen om Vivalla, Norrby och Gottsunda. Vissa menade att det var negativt, 

då de ligger “i händerna” på polisernas välvilja att dela information med dem. Men också att 

de är beroende av att informationen de får är korrekt. Några av reportrarna såg det som att de 

hela tiden fick ha en dialog mellan varandra om vad polisen sagt, om det kunde stämma att ett 

stort tillslag gjorts och så vidare, då polisen i vissa fall kan ha ett intresse av att deras arbete 

framställs som handlingskraftigt. Andra reportrar menade att särskilda artikelserier då de 

försökt gå mer på djupet med de kriminella problemen i staden, inte bara i det specifika 

området, uppskattats av traktens poliser.  

 

En intervjuperson menade att den bristfälliga etniska mångfalden var ett samhällsproblem 

och att hela samhället hade ett ansvar för att ändra på det. Hen tog upp att det finns flera 

chefspositioner i samhället som är tillsatta av människor med etnisk svensk bakgrund och när 

de ska ställa en ansvarig till svars så finns inte inte någon med invandrarbakgrund på det 

planet. 

 

“Jag menar i Borås finns det en polis som pratar arabiska, en polis. Det finns ingen 

mångfald inom polisen så att jag menar alla har ett ansvar.” 

Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 

Poliskåren har precis som journalistkåren problem med bristande etnisk mångfald inom 

organisationen. Nyligen kom rapporter om att personer med rötter i länder utanför Sverige av 

någon anledning blir bortsållade i antagningsprocesserna (TT/Omni, 2018). De kopplingar 

man kan dra mellan journalisternas syn är att polisen påverkar gestaltningen av polisiära 

ärenden i egenskap av källa. Det kan enligt representationsteorin också vinkla gestaltningen 

på ett icke-representativt sätt för de utsatta områdena. Etnocentrism är också en aspekt att titta 

på när det kommer till polisens eventuella syn på personer med utländsk bakgrund som begår 

kriminella handlingar eller bor i utsatta områden. Enligt polisens HR-chef så skulle en ökad 
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etnisk mångfald inom kåren göra att de kan möta personer på ett annat sätt, inte minst om det 

finns en språklig mångfald (TT/Omni, 2018) vilket är samma princip som journalisterna i vår 

studie menar.  

 

En annan aspekt, som kan vara relevant att nämna är det faktum att de personer som författat 

polisrapporten om utsatta områden består av en majoritet med etnisk svenska namn. Utifrån 

gestaltningsteorin skulle det betyda att också de har referensramar som de skriver utefter och 

som de som läser rapporten sedan kan anta. Etnocentrismen spelar också sin roll här, dels 

eftersom språket ses som en maktfaktor, men också för att en homogen, till synes etnisk 

svensk grupp tar på sig uppgiften att skriva en rapport om utsatta områden med en stor etnisk 

mångfald bland befolkningen. Media, likväl som myndigheter anses inom etnocentrismen 

besitta en stor makt. Särskilt när det sker från ett västerländskt perspektiv som 

eurocentrismen menar att en stor del av kunskaps och informationsspridningen gör.  

 

Utgår man från representationsteorin så påverkar denna sorts rapportering samhället då den 

har utförts utifrån en vit perspektiv, med det menas att den gruppen involverad i rapporten är 

en homogen grupp som har en svensk etnisk bakgrund. Eftersom ingen av de involverade 

personerna har en utländsk bakgrund så kan det bli att rapporten skrivs utifrån ett homogent 

perspektiv och det är ett perspektiv som riskerar att inte representera invånarnas. 

4. Hur ser sambandet ut mellan det låga antal anställda journalister med utländsk 

bakgrund och hur utsatta områden gestaltas? 

Utifrån de svar vi fick av intervjupersonerna på frågeställningarna: 1. Hur ser redaktionen på 

deras rapportering av utanförskapsområden? och 2. Hur ser redaktionerna på att de är 

homogena?, så kan vi konstatera att det finns ett samband mellan det låga antal anställda 

journalister med utländsk bakgrund och hur de utsatta områdena gestaltas. 

 

Respondenterna menar att den låga eller obefintliga etniska mångfalden på redaktionerna 

påverkar deras val av källor och nyheter. Även om de inte vill att det ska bli så, är det ändå 

verkligheten vilket syns i rapporteringen av de negativa nyheterna, men också i avsaknaden 

av vardagsskildringar. Bristen på etnisk mångfald på redaktionen påverkar dels redaktionens 
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kompetens, men även förståelsen när det kommer till andra kulturer. Skillnaden finns i 

kulturdelen, då “kultur är kultur” oavsett vem som skapar den.  

 

Respondenterna menar att om de var fler på redaktionen som kunde andra språk, bodde i det 

utsatta området eller hade rötter i andra länder så skulle det göra att de hade enklare att få 

nyhetstips, lättare att komma i kontakt med folk på platsen, helt enkelt ha samma typ av 

kontaktnät som de har för andra områden. Med andra ord så menar respondenterna att den 

bristande etniska mångfalden på redaktionen påverkar hur utsatta områden gestaltas som då i 

sin tur påverkar invånarna ur ett integrationsperspektiv. 

 

Det fanns en skillnad mellan vissa nyhetschefer och reportrar, där nyhetscheferna på några 

redaktioner upplevdes som att de försökte skönmåla problematiken och komma med 

bortförklaringar. Reportrarna var däremot oftast mer rakt på sak och beskrev tydligt hur det 

såg ut på dels redaktionen samt hur gestaltningen av de utsatta områdena såg ut. 

 

“Ja, men det är klart att det, jag uppfattar det som att, vi gör allt för att väga upp, balansera 

rapporteringen, men det som händer, media är ju ändå så idag, det är ju händelserna av 

skottkaraktär, upplopp, mord, det är ju det som folk får till sig”.  

Vad betyder detta ur ett teoretiskt perspektiv och utifrån tidigare forskning? 

Den syn som reportrarna uttrycker är den att representationen är viktig men att den brister, 

särskilt när det kommer till etnisk mångfald. Precis som representationsteorin menar så anser 

man att bristande etnisk mångfald på redaktionerna leder till en skevare bild av hur 

minoriteter skildras i medierna. Det stämmer också överens med exempelvis 

Medieutredningen som anser att representationen av nationella minoriteter är för låg på 

landets redaktioner och att det leder till en sämre rapportering som kan befästa folks fördomar 

om minoriteterna (SOU, 2016). Hur utsatta områden gestaltas menar flera journalister kan 

härledas till hur personer med utländsk bakgrund är lågt representerade eller inte 

representerade alls på redaktionen. Detta stämmer även in med den tidigare forskning som 

gjorts internationellt, vilket Kenix nämnde i sin forskning, att man i en intervjustudie med 

minoritetsjournalister kom fram till att minoriteter inte kunde relatera till nyheterna som 

skrevs då de inte kände sig representerade. Man menade om flera minoritetsjournalister var 
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anställda och aktiva inom nyhetsrumen så skulle nyhetsflödet se annorlunda ut (Kenix 

2011:76).  

 

När representationen inte finns på redaktionen så bidrar det till att nyhetsrapporteringen enligt 

gestaltningsteorin blir skev. Sättet de utsatta områden skildras blir utifrån ett vitt perspektiv 

vilket stämmer överens med eurocentrismens syn på det västerländska perspektivet i media.  

Slutsatser  

Resultatet visade att den etniska mångfalden på redaktionerna var låg eller obefintlig. 

Samtliga redaktioner hade synen att redaktionerna var homogena gällande etnisk mångfald. 

De flesta resonerade kring att det behövde ändras och de menade att en ökning behövdes, 

främst då de tyckte att de missade att rapportera om det vardagliga livet i de utsatta 

områdena. De flesta menade att de behövde ha en bättre närvaro i området än vad de hade i 

nuläget. Intervjupersonerna tyckte att det var en negativ gestaltning av de utsatta områdena. 

De var tydliga med att poängtera att den negativa gestaltningen berodde på att det faktiskt 

hände negativa händelser på områdena och att journalisterna måste rapportera om det som 

händer. De ansåg inte att man svartmålade det utsatta området vilket intervjupersonerna 

berättade var medborgarnas syn på deras rapportering om området. Däremot tyckte 

majoriteten att det kunde bli ett mer balanserat nyhetsflöde. Alla förklarade det som att det 

var svårt att få kontakt med medborgarna i området då man inte kom därifrån. De förklarade 

att det resulterade i att det blev en skev rapportering av området. 

 

Generellt så fanns det en skillnad mellan nyhetschefer och reportrar gällande deras svar. 

Vissa nyhetschefer uttryckte sig på det sättet att det upplevdes som att de skönmålade 

problematiken samt kom med bortförklaringar kring etnisk mångfald. Man menade att 

rapporteringen inte såg så negativ ut, men sedan så kom de ändå fram till att det var så längre 

fram in i intervjun. 

 

Det fanns även en skillnad mellan redaktionerna. Alla var medvetna kring problematiken men 

en redaktion hade en större medvetenhet eftersom att de var mer öppna i sina svar. Den 
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redaktionen jobbar även aktivt med motverka problemen genom att till exempel starta projekt 

där möjligheten att ta del av nyheter på andra språk än svenska skulle finnas. 

 

Resultatet visar att de tre lokalredaktionernas syn stämmer överens med det som tidigare 

forskning också visat på. Nämligen det att gestaltningen av utsatta områden främst är negativ, 

däremot så ansåg journalisterna inte att det var en riktigt sådan obalans som forskningen 

menar att det är. Det som är samma både i forskningen och i vår studie är synen på etnisk 

mångfald på redaktionen, då både tidigare forskning och våra resultat visar på en låg, eller 

obefintlig etnisk mångfald på redaktionerna (Asp, 2007) . Våra slutsatser visar att det 

fortfarande råder en brist av minoritetsjournalister på dagens lokala medieredaktioner. Det 

visar även att gestaltningen av utanförskapsområdena främst är negativ. Det betyder att de 

problem som tidigare forskning visar på finns inom riksmedia och lokala TV4 redaktioner 

också är ett problem bland dessa lokala tidningsredaktioner (Strömbäck & Nedlund & 

Andersson, 2017).  

 

Från ett teoretiskt perspektiv visar resultaten att etnocentrismen på flera sätt påverkar och 

genomsyrar redaktionernas syn på hur utsatta områden gestaltas. Inte minst genom att 

kunskap om människorna som bor där och deras kulturer på flera sätt saknas, vilket 

journalisterna själva belyser att det gör. Representationen av nyheter beskrivs också som 

ond/god, då det är de negativa nyheterna de rapporterar om mest, av olika anledningar. Enligt 

representationsteorin skulle det betyda att homogeniteten på redaktionerna, alltså avsaknaden 

av etnisk representation i sin tur påverkar hur minoriteter gestaltas, representeras negativt i 

medierna, även om intentionen inte är att det ska bli så.  

 

Studiens resultat är inte generaliserbart då det är en fallstudie på tre lokalredaktioner.  
 

Med hjälp av studien fick vi reda på svar som vi inte har hittat i tidigare forskning vilket var 

att en redaktion ansåg att de inte fick några ansökningar från minoritetsjournalister på grund 

av att journalister med en invandrarbakgrund sökte arbete i större redaktioner i större städer.  

De undersökningar som gjorts har heller inte gällt lokala tidningsredaktioners syn på dessa 

frågor, utan lokala TV4 redaktioner, men främst riksmedier. Så det är en ny koppling vi gjort, 

att se att liknande problematik finns även på lokala tidningsredaktioner som på större 
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nationella medieredaktioner. Det visar vidden av att det är ett strukturellt problem med 

bristen på etnisk mångfald bland journalistkåren och hur utsatta områden gestaltas.  

 

Eftersom mycket forskning finns på området så är det inte mycket som saknas. Däremot vore 

det intressant att gå in mer på beteende, kunskap och kultur. Ett förslag vi har är att ha 

fokusgrupper med journalister, där hälften har annan etnisk bakgrund än svensk, och andra 

hälften är etniskt svenska. Fokusgrupperna skulle ske först separat, då den gruppen med rötter 

i andra länder diskuterade för sig och den andra för sig. Sedan tillsammans för att se 

eventuella skillnader och likheter i deras syn på etnisk mångfald på redaktionen och 

gestaltningen av utsatta områden. En viktig del är att ta reda på är hur mycket kunskap 

journalisterna har om rasism, historia och postkolonialism, för att på så utgrunda om 

okunskapen i dessa frågor kan leda till en skevare rapportering om ämnen som rör de 

frågorna.  

Homogen polisrapport 

Efter att en av intervjupersonerna uttryckte det som att det är ett helt samhälles ansvar att 

motverka den bristfälliga etniska mångfalden så nämnde även hen att det fanns en bristfällig 

etnisk mångfald inom poliskåren. Vi kollade igenom polisrapporten för att se vilka som stod 

bakom den och det visade sig vara en till synes homogen grupp. Det var en stor majoritet som 

hade svenskklingande för- och efternamn på poliser och professorer som hade utfört 

rapporten. Frågan är då om våra teorier kan tillämpas även här, om än lätt. En homogen 

grupp som skriver om en heterogen grupp skulle enligt representationsteorin betyda att den 

bristande etniska representationen inom polisen skulle påverka den syn som de har på 

människorna som bor i de utsatta områdena och därmed informationen som ges ut till media 

och allmänheten. Enligt etnocentrismen skulle det innebära att informationen ges ut med ett 

eurocentriskt perspektiv vilket enligt gestaltningsteorin skulle betyda att de som läser 

rapporten påverkas av de västerländska referensramarna. Detta är högst spekulativt, men ändå 

värt att nämna då reportern som sa det belös det hen menade var ett strukturellt problem som 

finns i hela samhället, inte bara inom journalistkåren.  
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Diskussion  

Det är väldigt intressant att se att samtliga redaktioner såg ett problem med den bristfälliga 

etniska mångfalden. De allra flesta var medvetna och kunde formulera på vilket sätt det 

påverkar deras skildring av det utsatta området men även samhället i stort. Både reportrar och 

nyhetschefer har en medvetenhet kring den frånvaron men det som är ännu mer intressant är 

att det inte görs något åt det. Man tänker så klart att det handlar om en resursfråga och 

eftersom så få arbetar på dessa lokaltidningar blir den homogena redaktionen kvar. Det vi 

märkte var att de flesta av respondenterna i första hand tänkte på personer som var födda 

utomlands när det kom till frågan om etnisk mångfald. Den grupp som är födda i Sverige som 

har rötter i andra länder nämndes nästan inte alls. Det är anmärkningsvärt eftersom att den 

gruppen inte har något problem med svenskan och därför inte borde ha problem att jobba på 

en redaktion.  

 

Problematiken här är att man ser det som ett problem utan lösningar. Man har förslag eller 

rättare sagt tankar om hur det eventuellt skulle kunna lösas men man agerar inte på det. Om 

man redan har inställningen att “vi måste vara två när vi åker ut till området”, “det finns ett 

gäng killar som ogillar oss” eller “vi blir förvånade varje gång det blir ramadan” så är det en 

självklarhet att problemet aldrig kommer lösas eftersom att man inte kan se andra perspektiv. 

Likt etnocentrismen så ser man saker och ting utifrån sin kultur och man agerar utifrån det 

man själv vet och är. Flera nämnde att de borde vara mer på plats och även ta kontakt med 

invånare för att få dem att förstå att man kan jobba som journalist. Men hur ska det fungera 

när det inte finns någon som representerar den minoriteten på redaktionen?  

 

Vår mening är att redaktionerna kan göra stora förbättringar om de ändrar sitt arbetssätt i hur 

de rapporterar om de utsatta områdena, genom att göra vardagsskildringar, samt en mer 

nyanserad rapportering om de negativa händelserna. Men om problemet med bristande etnisk 

mångfald på redaktionen inte försvinner så kommer rapporteringen aldrig nå den kvalité som 

den skulle göra om alla etniska grupper i samhället var representerade på redaktionen. Det 

blir i slutändan ett demokratiskt problem, särskilt med tanke på den makt media besitter. 

Särskilt eftersom folk i allmänhet inte har speciellt mycket kunskap kring rasism, 
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post-kolonialism och socioekonomisk utsatthet. Där har media, om den gör rätt i sin 

rapportering gällande dessa ämnen, en enorm potential att utbilda allmänheten så att de 

förstår att orättvisorna i samhället beror på komplexa problem som går långt tillbaka i tiden. 

 

Bara för att det är lokalmedia betyder det inte att problemen är isolerade till en plats, utan om 

man som journalist kan koppla ihop dessa problem och förklara dem så att människor förstår 

kan media bidra till en klokare allmänhet. En skjutning är inte en isolerad händelse utan ett 

symtom på ett rasistiskt, segregerat samhälle där de som är offer för rasismens struktur ger 

uttryck för smärta och missnöje. Om människor inte förstår att det är på det sättet kommer 

våldet att fortsätta. Utan kunskap om dessa frågor kan man heller inte handla rätt för att 

rasismen och ojämlikheten i samhället ska försvinna. Den okunskapen går igenom hela 

samhället och det beror mycket på att det är det vita perspektivet som styr. Är du vit är du 

inte offer för rasism och då har du privilegiet att förneka dess existens. Och så kan det 

rasistiska systemet fortsätta. Om lokalmedia kan utbilda sig själva i dessa frågor så kommer 

rapporteringen bli bättre. Men om de anställer personer med rötter i andra länder kommer 

rapporteringen bli representativ och därmed kan tolkningsföreträde ges till dem som också 

har mest kunskap i frågan.  

 

Men vi ser även att redaktionerna försöker lösa problemen på andra sätt. En av redaktionerna 

satsar på att komma i kontakt med personer med invandrarbakgrund genom att anordna 

SFI-luncher och för att prata om deras yrke. De har även ett projekt på gång där tanken är att 

starta en verksamhet där möjligheten finns att ta del av nyheter på sitt eget språk som till 

exempel arabiska. Redaktionen släppte även ett reportage om hur invånarna såg på att deras 

förort fanns med på polisens lista över utsatta områden. Även om det här är en riktning åt rätt 

håll så kan man göra mer och större förbättringar. Då problematiken har funnits sen en lång 

tid tillbaka så behöver man ta tag i det ordentligt för att det ska ske en riktig förändring. 
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Bilaga 

Intervjuguiden 

(Gulmarkerade frågor ställs enbart till nyhetschef). 

Tema 1: Personliga frågor om Journalisten - Uppvärmningsfrågor 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Var är du född/uppvuxen? 

Vilken utbildning har du? 

Varför blev du journalist? 

Hur länge har du jobbat som journalist? 

 

Tema 2: På arbetet  
Hur många journalister jobbar på redaktionen? Till chefredaktören 

Hur ser sammansättningen av journalisterna ut på redaktionen?  

- Har ni journalister som har en anna bakgrund än svensk som jobbar hos er? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Vad upplever du som svårt? 

- Vad upplever du som tillfredsställande? 

 

Tema 3: Journalistik för samhället  

Vilken tycker du är din viktigaste uppgift som journalist?  

- Vilken typ av samhällsproblem är enligt dig viktigast att belysa som journalist?  

Tema 4: Mångfald redaktion  

Hur tänker du kring den etniska mångfalden på redaktionen?  

- Är den viktig eller oviktig?  
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- Varför, varför inte? (Hur då? / Kan du utveckla?) 

Upplever du att det finns en brist på journalister med annan bakgrund än den svenska 

hos er?  

- Om ja, och vad kan det isåfall bero på? 

- Hur tror ni det påverkar det journalistiska arbetet? 

- Varför ändras det inte? 

- På vilket sätt kan man förändra det? 

- Om nej, hur tror du det påverkar det journalistiska arbetet? 

Hur tänker ni när ni anställer nya journalister?- Till chefredaktören  

-  Tar ni hänsyn till etnisk mångfald? 

- Har ni en mångfaldspolicy?  

 

Tema 5: Mångfaldsjournalistik utsatta områden 

Hur upplever du att det utsatta områden gestaltas i er medierapportering?  

- Varför? 

- Borde det förändras? 

- På vilket sätt? 

- Hur skulle du beskriva området med egna ord?  

Vad får ni för respons av medborgarna ang. gestaltningen? 

- Vad beror det på? 

Hur tänker du kring utövandet av mångfaldsjournalistik?  

- Hur letar ni efter era nyheter? 

- Hur ser er kontakt med det lokala samhället ut?  

- Hur är er relation med medborgarna i området? 

Tema 6: Teman i artiklar  

Vad handlar en typisk artikel om för det specifika området? 

- Hur kommer det sig? 

- Vilket ämne anser du det rapporteras mest om för området?  

- Vilket ämne skulle du vilja rapportera mer om gällande området?  
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- Varför?  

Tema 7: Polisrapporten 
Hur ser eran relation med polisen ut?  

-  Påverkas er rapportering mycket av polisen? 

Vad vet du om polisrapporten från 2017 över utsatta områden? 

- På vilket sätt har polisrapporten påverkat er gestaltning av området?  

Avslutande frågor: 

Tror du att dina eventuella fördomar om området påverkar hur du rapporterar om 

det?  

Borde det ske en förändring av mångfaldsjournalistiken? 

- Varför?  

- På vilket sätt? 

Har du någon synpunkt som vi inte tagit upp som du vill säga?  
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