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Sweden is a multi cultural country, where almost twenty percent of the population come 

from another cultural background. This study examines to what extent people with a 

foreign origin appear in two local, Swedish newspapers, Barometern and Östra Småland, 

and what role they are given. Do they appear as foreigners or immigrants or do they 

figure as any Swede, irrespective of their origin background? 

       We have made a review by studying pictures of people with a foreign origin, based 

on name and appearance. During the time period, March 1
st
 – April 30

 th 
2010,  there were 

2206 articles with pictures of people where 189 of them did show people with a foreign 

origin. Although, only 22 of these persons occurred in their role as foreigner or 

immigrant, the remaining majority occurred due to personal character or competence. 

Thus, the origin background did not matter in the context.  
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1. Inledning – Invandraren i svensk press: 

Mitt under julruschen i december 2010 sker det första terrordådet i Sverige. Mitt i centrala 

Stockholm spränger en ung man sig själv och medierna exploderar av artiklar och nyhetsinslag om 

tragedin. Det skrivs om ”det nya Sverige” om extremislamister, jihad, Al Qaida och om 

självmordsbombaren som porträtteras som den hjärntvättade muslimen, maken och 

småbarnspappan, som valde att dö för sin religion och dess upprättelse. Aldrig förr tycks klyftan 

ha varit större mellan ”vi” och ”dem” än när flera invandrarmän berättar om de sneda, 

misstänksamma blickarna som de fått från sina svenska medmänniskor efter dådet.  

       Samma år hölls en hel stad som gisslan när någon under hösten gick omkring i centrala 

Malmö och sköt på invandrare. Scenariot var skrämmande likt det då Lasermannen under tidigt 

nittiotal satte skräck i Sveriges invånare genom att skjuta på invandrare för att påvisa sitt starka 

missnöje både mot invandrarna och den svenska invandringspolitiken. 2010 var också året då 

Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen. 

         Alla ovanstående fall är exempel på när invandrare och andra personer med utländsk 

bakgrund fick ett stort utrymme i medierna, men som just invandrare, muslimer etcetera och i sin 

roll som detta..  I medierna blir en terrorist en av ”dem” medan en person som blir skjuten genom 

sitt fönster förefaller sig vara precis som ”vi”. Medierna spelar en stor roll i åsiktsbildandet. Idag 

får vi huvuddelen av vår information om samhället och politiken från olika medier. Samma medier 

som brukar kallas „den tredje statsmakten‟ och som sägs spegla verkligheten och eftersträva 

objektivitet. Sverige är idag de facto ett mångkulturellt land, men är det den bild vi får när vi 

bläddrar i en svensk dagstidning, och vilken bild är det egentligen vi får av ”icke-svensken”? 

        Zanyar Adami var en av dem som inte tyckte att det mångkulturella Sverige fick synas och 

slog därför ett slag för integrationsjournalistiken genom att starta gratistidningen Gringo. Han 

menar att det råder “en journalistik som idag skildrar utifrån och uppifrån. När fick Abdul eller 

Manuela från förorten senast komma till tals?” (Sandström 2004, s.23) Visst finns det tillfällen då 

både Abdul och Manuela får vara med i tidningen, men varför får de vara med? Lyfts de fram som 

någon som skiljer sig från det ”svenska”, någon som är en del av det, eller kanske både och? 

        Istället för att fördjupa oss i  tidigare forskning som visar att invandrare ofta förekommer i 

artiklar som rör brott (Hultén 2009 m.fl), vill vi undersöka de artiklar där invandrare och personer 

med utländsk bakgrund är med på bild; där de kommer till tals och där tyngdpunkten ligger på 

dem. Är de med i dessa artiklar i rollen som utländsk, eller skulle de kunna bytas ut mot vilken 

svensk som helst?  
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1.1 Frågeställningar 

– I vilken utsträckning förekommer personer med utländsk bakgrund i bildsatta artiklar? 

– I vilket sammanhang och i vilken roll förekommer de? Är det i rollen som ”utlänning” eller som 

vilken medborgare som helst? 

– Skiljer sig utrymmet de här personerna ges mellan den moderata dagstidningen Barometern och 

den socialdemokratiska dagstidningen Östra Småland? 

 

1.2 Syfte 

Vi vill undersöka hur ofta personer med annan etnisk bakgrund än svensk förekommer på bilder i 

två lokaltidningar i Kalmar län. Vi vill undersöka i vilket sammanhang de här personerna 

förekommer och i vilken roll; är det i rollen som ”utländsk” eller hade de kunnat vara med 

oberoende av sin etniska bakgrund? 

         En intressant jämförelse att ha med sig i bakhuvudet är om förekomsten procentuellt sett 

någorlunda stämmer överens med antal invånare i länet med annan etniskt bakgrund. 

 

1.3 Bakgrund 

Den här rapporten beskriver en studie av två svenska lokaltidningars framställning av det icke-

svenska, eller snarare de icke-svenska; de människor som bor i Sverige men har utländsk 

bakgrund. De studerade tidningarna är Barometern och Östra Småland som båda täcker Kalmar län 

och har sina huvudredaktioner i Kalmar.  

Barometern är Smålands största lokaltidning. Det är en moderat sexdagarstidning som 

grundades 1841 och 2009 hade en upplaga på 43 000 exemplar. Tidningen ges ut i Emmaboda, 

Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås och på Öland. Barometern 

ingår sedan 2003 i Gota media (www.ne.se).  

Östra Småland (även kallad Östran) är en mindre, socialdemokratisk tidning som grundades 

1928. Det är en sexdagarstidning som 2009 hade en upplaga på 9 300 exemplar. Östra Småland ges 

ut i Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Torsås och på Öland (www.ne.se).  

 

Befolkningsstatistik 

I denna undersökning går vi på namn och utseende för att utröna vem som har utländsk bakgrund 

och räknar därmed in betydligt fler än de som ryms i Statistiska centralbyråns (SCB) definition, där 

11,6 procent av den totala folkmängden i Kalmar län räknas in i kategorin utländsk bakgrund. Till 

skillnad från SCB:s definition inkluderas även de som är födda i Sverige med en utrikes född 
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förälder, liksom de som exempelvis har den utländska farfaderns efternamn. Vid en jämförelse 

mellan den här studiens resultat och befolkningsstatistiken nedan är det därför viktigt att poängtera 

att definitionerna är olika. Den högra stapeln i diagrammet nedan är med andra ord betydligt lägre 

än vad den borde vara, om Statistiska centralbyrån hade använt samma definition av ”utländsk 

bakgrund” som vi har gjort under den här studien.  

 

Befolkningsstatistik i Kalmar
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 Källa: Statistiska centralbyrån. 

Personer med utländsk bakgrund är personer som är antingen utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. De 24 334 

personerna motsvarar 11,6 procent av den totala folkmängden i Kalmar län. 

 

1.4 Disposition 

Efter det inledande första kapitlet, där studiens inriktning har presenterats, följer en genomgång av 

den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studien. Här definieras begreppet utländsk 

bakgrund, i den mening som det har använts här. Vidare följer ett avsnitt om invandringens historia 

i Sverige, där det blir synligt hur de olika flyktingströmmarna har givit upphov till svenskans 

invandrarbegrepp. Det refereras till två stora namn inom det här teoriområdet, Hultén och Brune, 

vilka berättar hur begreppet invandrare har spridits via journalistiken och hur ordets innebörd och 

medierapporteringen kring det har förändrats under andra halvan av 1900-talet.  

Kapitlet leds sedan in på ”Vi och dem”-begreppet, som skapas i medierapporteringen kring 

utländska personer och kan få negativa konsekvenser för desamma. Några tidigare studier som 
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pekar på det här tas upp, innan vi går in på stereotyper och dess roll i skapandet av ”Vi och dem”. 

Teorikapitlet övergår sedan i att fokusera på invandrares medieanvändning och deras syn på 

svenska medier. Tidigare studier visar bland annat att antalet prenumeranter sjunker betydligt i 

invandrartäta områden och att många invandrare inte känner igen sig i mediernas bevakning. 

Slutligen följer en genomgång av identitetsbegreppet. 

När de grundläggande teoretiska bitarna är på plats går vi in på själva undersökningen. I 

kapitel 3 redogörs för metoden, från begreppsdefinition via urval, insamling av data och definition 

av variabler tills avslutningsvis eventuella felkällor. I kapitel 4 presenteras empiri och resultat, 

både i text, diagram och tabeller. Resultaten analyseras utifrån tidigare teorier och metodval, och 

analysen fördjupas i det sista kapitlet, 5, slutdiskussionen. Här blandas den med våra egna tankar 

kring studien och fältet innan vi avslutar med några idéer till framtida forskning.   
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2. Teori – Forskning kring ”de andra” 

Journalisten och forskaren Ylva Brune är en framstående forskare inom detta område, och har 

utfört flera studier kring hur invandrare framställs i medierna. Eftersom vi har refererat en hel del 

till hennes forskning i vårt teoriavsnitt känns det väsentligt att inledningsvis berätta vilka två 

teoretiska utgångspunkter hon utgår ifrån: 

 

1. Nyheter ur det medie- och nyhetslogiska perspektivet: Det här innebär de 

speciella kommunikationsformer som (nyhets) medierna använder när de 

införskaffar, presenterar och överför information. Det medielogiska perspektivet tar 

fasta på hur olika slag av formkrav, rutiner, regler, ideal och begränsningar i den 

journalistiska verksamheten kommer att bestämma de journalistiska texternas form 

och innehåll och deras samspel med samhället och läsarna. 

2. Nyheter som ritual: Det här handlar om mediernas rituella funktioner; hur de skapar 

mening i världen med budskap och berättelser som utgår från grundläggande 

kulturella och ideologiska antaganden. 

 

2.1 Invandrare och medier 

Invandrare   

Ett av problemen med begreppet “invandrare” är att det inte tar hänsyn till skillnader mellan de 

individer som invandrat till Sverige. Det är skilda etniska grupper med skilda religioner och språk 

som kommer från olika bakgrunder med olika kulturer och traditioner. Ylva Brune (2004) menar 

att de invandrare som nämns i medierna är till stor del en produkt som nyhetsjournalistiken skapat, 

där dessa människor sammanfogas till en stereotypisk kategori utan att ta hänsyn till deras 

grundläggande skillnader. 

I denna studie har vi därför valt att använda begreppet ”utländsk bakgrund”. I detta ingår 

både invandrare och personer med utländskt ursprung (även om de själva inte invandrat). I 

teoriavsnittet används båda begreppen, eftersom olika forskare har valt att beteckna dem olika. 

Men både i vår undersökning och resultatdel går samtliga in under benämningen utländsk 

bakgrund. 

 

2.1.1. Invandringens historia i Sverige 

Från exotiskt till främmande 

Under perioden 1945 till 2000 har antalet utrikes födda i Sverige nästan tiofaldigats från 120 000 
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till en miljon. (www.scb.se). Det var när statens invandrarverk bildades 1962 som ordet 

“invandrare” föddes, och ersatte då den tidigare benämningen “utlänningar”. Den nya 

benämningen fick redan från början ett stort genomslag inom journalistiken som spred det vidare. 

1975 hade begreppet helt slagit igenom och blivit ett allmänt vedertaget ord. (Hultén 2009) Enligt 

Nationalencyklopedin är en invandrare en person som flyttar från ett land till ett annat för att 

bosätta sig där en längre tid. I Sverige är det enligt folkbokföringen minst ett år. 

 

Första flyktingströmmen 

Fram till 1975 hade Sverige främst tagit emot flyktingar från europeiska länder, men på 

hösten samma år anlände drygt 1500 personer, de flesta assyrier-syrianer från Turkiet, vilka 

alla fick tillstånd att stanna i landet. Allteftersom kom det fler och i mars 1976 började det 

anlända ett par hundra flyktingar i veckan. Ord som “massinvasion” och en “våg” av 

flyktingar florerade i medierna. Men det skrevs också flera reportage i tidningar som berättade om 

flyktingarnas historia. Det skrevs om deras kristna tro, deras bakgrund i Turkiet och deras 

starka familjesammanhållning på ett engagerande och igenkännande sätt. (Brune 2000) 

”‟Assyrierna‟ framstod som en förföljd folkspillra med stolta anor från en mytisk tid, varmt 

kristna och omgivna av brutala „muhammedaner‟” (Brune 2000 s.11) 

         Brune beskriver att det å ena sidan skrevs kritiska artiklar om flyktingarna som helt baserades 

på den problembild som de svenska myndigheterna framhöll, å andra sidan skrevs det om Sverige 

som ett drömmarnas land som med välvilja skulle ta hand om människorna som flytt från kulregn, 

bomber och förstörelse. ”Journalisterna trycker på att flyktingarna är förväntansfulla, arbetssugna, 

ambitiösa och anpassningsvilliga” (Brune 2009 s.13) 

 

Andra flyktingströmmen 

Mellan 1984 och 1985 ökade flyktinginvandringen till Sverige med det dubbla och antalet 

beräknas till uppåt tiotusen flyktingar per år, de flesta från Iran, Irak och Libanon (Brune 

 2000). Då en stor del av flyktingarna kom via hamnarna i Skåne var det främst poliser och 

tulltjänstemän som uttalade sig i flyktingfrågan och det dök upp ord som ”människosmuggling”, 

“profitörer” och “falska visum” i nyhetsrapporteringen. 

          Brune menar att det fanns stora skillnader i rapporteringen i jämförelse med den under den 

första flyktingströmmen. Nu förekom reportage om flyktingar som människor, individer med 

tillhörande bakgrund, tro etcetera inte alls i samma utsträckning som då. “Ensidigheten i 

nyhetsförmedlingen 1984-1985 har sannolikt flera slags orsaker, men en viktig orsak är att 

ensidighet skapar ensidighet. När de flesta stora nyhetsmedier använder samma källor och utgår 
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från samma perspektiv i sin rapportering så etableras en offentlig sanning, som sedan andra 

debattörer, journalister och politiker använder sig av som plattform” (Brune 2000 s.15). 

        1980 hade ordet “invandrare” fått negativa associationer eftersom det alltmer förekom i 

samband med problem av olika slag. Invandrarna hade gått ifrån att i medierna beskrivas som 

välbehövd arbetskraft på 50- och 60-talet till att kallas “snyltgäster” som utnyttjade den svenska 

välfärden. “Från och med 80-talet skildras invandringen snarare som ett samhällsproblem, ett hot 

mot välfärden och som en belastning för kommunerna. Därmed utmanar också invandringen 

„svenska‟ normer, värderingar och jämställdhetsideal” (Hultén 2009 s.69) 

 

2.1.2. ”Vi och dem” – hur invandrare kategoriseras i medierna 

Diskurser om invandrare skapas och återskapas i medierna. De särskiljer svensken från ”den 

andre” och upprätthåller en positiv självbild av svensken. Genom detta skapas ett ”vi och dem”. 

(Brune 2004) Brune menar att det här är en följd av medielogiken, där kategorier och 

personifiering används för att tala till läsarens färdiga förståelsemallar. Personifierade invandrare 

gestaltas som exempel på en redan definierad problematik – eller som ett undantag från en sådan – 

och framställs som företrädare för hela ”invandrargruppen”. Hultén (2006) uttrycker det såhär: ”I 

journalistiken fortplantas nationen i skildringar om exempelvis det framgångsrika Sverige eller 

gemensamma minnen, vilka handlar om att väcka kollektiva vi-känslor.” (Hultén 2006, s.44)  

          En lång rad studier (av bland annat Allan 1999; Hall 1990; Löwander 1998) har visat att 

etniska minoriteter ofta skildras som problem eller hot i medierna. Dessutom kommer de till tals 

mindre ofta och mindre utförligt än majoritetsgrupper. (Hultén 2006, s.18).  

Vi är intresserade av hur det här ser ut i Kalmar läns lokaltidningar, och har dessutom 

undersökt i vilken roll de förekommer när de väl kommer till tals. Studier visar nämligen att 

personer med utländsk bakgrund ofta omnämns i egenskap av just detta. Ett tydligt exempel är 

Zlatan Ibrahimovic. Forskaren Agneta Furuvik har analyserat tidningstexter om honom, och 

kommit fram till att han ständigt kopplas till Rosengård (trots att han inte bott där sedan han var 

nio år). Detta är, enligt Furuvik, en del i mediernas utmålning av honom som en ”annan”. 

(Furuvik, 2004) Även konstnären Jefer Taoun tycker att tidningarna har en konstig syn på 

invandrarna. Varje gång han blivit omskriven i Sydsvenskan har det varit som exilirakier eller 

invandrare: ”Jag trodde att tidningarna skulle skriva om mig som konstnär. Jag är ändå 

representerad på en rad internationella utställningar. Men i Sydsvenskan är jag alltid exilirakiern.” 

(Sandström 2004, s.31) 

          En förklaring till den sneda bilden kan som tidigare nämnt vara medielogiken - det faktum 

att medier, på grund av tidsbrist och begränsat utrymme, använder sig av kategorier och 
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personifiering, där en person ur en grupp får representera hela gruppen. Brune är en av många 

medieforskare som hävdar att invandrare objektifieras som en kategori och att de tillskrivs vissa 

egenskaper. Ord som ”invandrargäng” och ”invandrarförort” framkallar associationer: ”Mina 

slutsatser är att nyhetsjournalistik rutinmässigt bygger upp skillnader mellan sin tänkta läsekrets 

och ‟invandrare‟ och att den därigenom bekräftar och konserverar en förlegad syn på nation och 

folk” (Brune, 2004, s.60).  

Det blir ett ”vi och dem” i medierna när ord som ”invandrare” används. Här följer några 

exempel på där det redan i rubriken sätts en ”vi och dem”-stämpel. Brune menar att rubriker 

skapar ordning i läsandet i enlighet med etablerade tolkningsmönster: 

 

Exempel på nyheter som bygger på undersökningar som särskiljer invandrare: 

“Invandrare lever farligt i trafiken” Svenska Dagbladet 2000-05-13 

“Invandrare ger mer än de får” TT/Aftonbladet 2000-12-20 

“Invandrare risk i trafiken” Dagens Nyheter 2003-0815 

(Borevi, Strömblad 2004) 

 

De här exemplen är samtliga hämtade från rikstäckande medier. Denna studie rör mindre och 

lokala tidningar och det är därför tveksamt att det ser ut på samma sätt här. En gissning är att 

rikstäckande medier generaliserar mer, då de har ett större område att täcka.  

En tidigare studie som är närliggande denna är en granskning av 8000 artiklar i LO-tidningen 

(Mulinari, Neergaard 2004). Den visade att invandrare inom facket ofta framställs som ett 

problem, och att de artiklar där de framställdes som vanliga arbetare och inte som invandrare var 

få. Forskarna använder begreppet ”rasifiering” och ”kulturrasism” för att förklara hur ”vi och 

dem” skapas. De menar att tonvikten i dag ligger på nya former av rasism, som inte är baserade på 

biologiska raser utan på föreställningar om kultur som något fast kopplat till etnicitet och nation. 

Av de människor som blir omskrivna i lokalpressen är 95 procent av svensk härkomst, enligt en 

undersökning bland fem lokaltidningar, fyra svenska och en norsk, år 2004 (Andersson Odén 

2005). I rapporten Publicistiskt bokslut har han analyserat 2311 artiklar från fyra svenska och en 

norsk lokaltidning, och resultatet visar alltså att endast 5 procent av de omskrivna personerna har 

invandrarbakgrund. Andersson Odén har analyserat de fall där en huvudperson har kunnat urskiljas 

och där etnicitet framgått.  

En svårighet som vi delar med Andersson Odén är att jämföra siffror med siffror från hur 

befolkningen ser ut i verkligheten. Detta eftersom det inte finns någon klar statistik över antalet 

människor med utländsk bakgrund, med den begreppsvidd som vi använder. ”Hur stor andel som 
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är första eller andra generationens invandrare kan inte utläsas i integrationsverkets statistik. 

Tidigare siffror från Statistiska centralbyrån brukar dock nämna siffror kring 20 procent, vilket 

närmast är det tal som Publicistiskt boksluts statistik bör jämföras med.” (Andersson Odén 2005, 

s.47) 

 

2.1.3. Stereotyper 

I avhandlingen ”Nyheter från gränsen – tre studier i journalistik om invandrare, flyktingar och 

rasistiskt våld” diskuterar författaren Ylva Brune fenomenet stereotyper gällande invandrare. 

Hon menar att medierna själva till stor del har skapat stereotyper såsom ”invandrarkillar och –

tjejer” som har blivit laddade med egenskaper och associationer. För att ta några exempel; en 

”invandrartjej” framstår inte sällan som offer för våld, rasism, religion och patriarkalt förtryck eller 

beskrivs i samband med svårigheter med krockar och konflikter mellan kulturer. (Brune 2004) 

Enligt en undersökning i Göteborgspressen, om hur ungdomar med invandrarbakgrund framställs i 

medierna, kom man fram till att begreppet ‟invandrarkvinnor‟ är delad i två idealtyper; offret och 

den starka aktiva kvinnan. Författarna Berggren och Lindblad skriver i sin sammanfattning ”Den 

‟vanliga‟ invandrarkvinnan framträder som offer och associeras med muslimsk kultur. ‟Den starka 

aktiva‟ kvinnan är ofta en kändis och hon framstår som det sensationella undantaget som har kastat 

loss från traditionens bojor och blivit integrerad och modern.” (Brune 2004 s.218) Brune skriver 

vidare att då ”Invandrarkillen” förekommer är det i en tredjedel av fallen i samband med brott, 

men han porträtteras ändå som offer ”för sin bakgrundskultur och sociala marginalisering” (Brune 

2004) Det handlar antingen om brott han har begått eller brott han kommer att begå, på grund av 

den bakgrund han bär med sig. Inte sällan har även dessa invandrares påstådda kvinnosyn och syn 

på sexualitet varit huvudtema.   

          ”Mediernas invandrare uppstår i korsningen mellan myndigheternas diskurser, 

nyhetsmakandets villkor och tekniker och generella föreställningar.” (Brune 2004 s.213)  

Men hon trycker på det faktum att det inte finns skäl att anta att invandrare skulle vara på något 

annat vis än svenskar och understryker att termen från början bara är till för att beteckna att någon 

är född utomlands men som lever i Sverige. ”Men begreppet invandrare skapar också sätt att se, ett 

slags diskursernas blickar, i nyhetsmedierna, där man lyfter fram egenskaper som antas förena 

invandrarna och formulerar sig kring för vad som är typiskt för invandrare” (Brune 2004 s.214) 

            Det finns mycket att läsa om varför dessa stereotyper skapas och om det finns ett faktiskt 

behov av dem. Behrang Kianzad tar i sin bok ”Sanningens många nyanser” (2007) upp vikten av 

att ha en mångfald i journalistkåren då det krävs en förförståelse för dessa utländska personers 

bakgrund för att rättvist kunna beskriva dem. För den journalisten som inte har det med sig krävs 
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det tid och resurser som inte finns för att kunna sätta sig in i det. Han tar upp ett exempel som 

gäller islam: ”Nyhetstexter kring islam, muslimsk kvinnosyn och vissa brott blir bara begripliga 

om man godtar att nyheter, som produceras snabbt och rutinmässigt och ska kunna konsumeras 

ännu snabbare, utgår från och använder sig av välkända symboler, stereotyper och tankemönster.” 

(Brune 2000 s.19) Brune ställer sig dock frågande till varifrån dessa antaganden om hur invandrare 

är och vad de gör kommer ifrån och menar att det är en kunskap som medierna själva har byggt 

upp. ”Nyhetsjournalistiken som arbetar med begreppet ‟invandrare‟ rör sig alltså med ett från 

början mångtydigt begrepp, som journalistiken bidrar till att ge innehåll” (Brune 2004 s.215). 

Brune menar at stereotyperna ger upphov till att stärka det “vi och dem”-fenomen som har uppstått 

mellan “svenskar” och “invandrare” genom att de tillskrivs egenskaper som pekar på våra 

olikheter, fast att vi i grunden är mer lika än olika.    

 

2.1.4. Invandrares medieanvändning 

Hultén, Brune och flera andra forskare har studerat dolda mönster i tidningarnas rapportering. ”De 

har visat hur kloka, toleranta och demokratiska journalister av ren obetänksamhet (och rädsla) 

producerar journalistik som kan få rasistiska konsekvenser” (Sandström 2004, s.9). 

         I boken ”Rosengård i medieskugga” har journalisten Lasse Sandström intervjuat invandrare i 

Rosengård i Malmö om varför de inte prenumererar på morgontidningar. De personer som 

Sandström har intervjuat menar att de inte känner igen sig i tidningsutbudet; att de varken får 

synas eller höras. Vidare menar de att när tidningarna väl skriver om invandrare handlar det nästan 

uteslutande om problem, vilket är en uppfattning som stöds av många tidigare studier. 

Organisationen Quick Response granskade 2005 alla inrikesnyheter som innehöll ordet ´förort‟ i 

de digitala arkiven Presstext och Mediearkivet. De fann drygt 100 artiklar där en stor majoritet 

handlade om problem, framför allt kriminalitet och fattigdom (Hultén 2009). 

Många tidigare studier syftar på invandrare som grupp, men denna studie ser mer på 

invandrare som individer, vilket gör det intressant att se om teorierna i den tidigare forskningen 

om brott och problem får någon täckning i resultatet. 

         Personer som bor i invandrartäta förorter läser sällan dagstidningar, och är 

underrepresenterade bland prenumeranterna, skriver Sandström (2004): ”Förhållandet går att läsa i 

morgontidningarnas upplagesiffror. De fyra stora – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan – har som regel tillsammans runt hälften av hushållen som 

prenumeranter i Stockholm, Göteborg respektive Malmö” (Sandström 2004, s.14) I Södertälje, där 

nästan hälften av de 80 000 medborgarna har utländsk bakgrund, prenumererar 5 procent på DN, 

skriver Sandström och hänvisar till upplagesiffror från Tidningsstatistik. 



 

  15 (48) 
 

Dagstidningars hushållstäckning är alltså betydligt lägre i invandrartäta områden, än i 

områden där det bor mycket svenskar. ”Högst andel regelbundna läsare återfinns bland personer 

uppvuxna i Sverige med två svenska föräldrar. Lägst andel finns bland första generationens 

invandrare som är uppvuxna utanför Europa. Det är också i denna grupp som andelen icke-läsare 

är som störst.” (Andersson 2005) Flera tidningar har gjort satsningar för att locka invandrare till att 

läsa tidningen, bland annat genom att anställa ”invandrarredaktörer”. Under 1998 och 1999 

rekryterade Dagens Nyheter åtta journalister med invandrarbakgrund, men ingen av dem är kvar i 

dag. (Mäkinen 2004) Behovet av invandrade journalister ansågs inte väga upp eventuella 

språkproblem och andra kompetensbrister. (www.journalisten.se) I sin magisteruppsats från 

Göteborgs Universitet har Valpuri Mäkinen intervjuat finländare och iranier om deras inställning 

till Borås Tidning. Intervjupersonernas uppfattning är att invandrare enbart nämns i negativa 

sammanhang och att de beskrivs som en belastning för samhället: ”Respondenterna var eniga om 

att Borås Tidning inte speglar det samhälle som de bor i. Tidningens redaktion består av nästan 

enbart svenskar och har därför ett väldigt begränsat kontaktnät, vilket syns i tidningens innehåll. 

De använder inte de resurser som stadens invandrare innebär och rapporterar inte om händelserna 

som ligger utanför den stereotypa svenska vardagen. Iranierna efterlyser en nära kontakt mellan 

journalister och invånare i Borås.” (Mäkinen 2004, s.35) Vidare ansåg respondenterna att 

invandrare inte syns i medierna, och att när de gör det är det i samband med negativa nyheter. De 

upplever ointresse från medierna och anser att utbudet är för anpassat till en homogen svensk 

publik som inte är verklig. 

Hösten 2001 gjordes en undersökning om hur ofta invandrare förekom i tidningen 

Sydsvenskan, som är Sveriges fjärde största morgontidning (Sandström, 2004). Endast omkring 10 

procent av de som förekom var invandrare, vilket kan jämföras med att nästan 50 procent av 

invånarna i Malmö har utländsk bakgrund. I Kalmar län bor det betydligt färre med utländsk 

bakgrund (11,6 procent enligt Svenska centralbyråns statistik), vilket var intressant att veta för att 

se om statistiken i den här studien är lika oproportionerlig som den i Malmö. ”Också det uteslutna 

är en del i journalistikens meningsskapande. Det är således inte enbart tidningarnas urval som har 

betydelse för opinionsbildning, även bortfallet är uttryck för självbilder och kulturella 

värderingar.” (Hultén 2006, s.217) 

           Mäkinen (2004) tar i sin magisteruppsats upp två forskare, Lithner och Elliot, som menar 

att tidningsläsning och upplevd delaktighet i samhället påverkar varandra ömsesidigt. På samma 

vis som integration och upplevd delaktighet stimulerar till tidningsläsning påverkar även 

tidningsläsandet hur delaktig man känner sig. Dessa forskare menar att om tidningarna utesluter en 

stor grupp människor får det allvarliga konsekvenser för integrationen. 

http://www.journalisten.se/
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2.2 Identitetsbegreppet 

Identitet: personers eller gruppers egen identifikation tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp 

eller nation. Man talar således om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet 

(www.ne.se). 

 

Det finns många olika typer av begreppet identitet. Enligt medieforskaren Jostein Gripsrud (2002) 

kan en persons identitet delas in i en personlig identitet – relationen mellan jaget och omgivningen 

- och en kollektiv eller social identitet. Den sociala identiteten får vi genom hur vi uppfattas av 

andra och genom de kollektiva sammanhang vi ingår i, var vi har vuxit upp, ålder, kön, utbildning 

och intressen. Andras uppfattningar om oss bidrar till vår egen självbild eller identitet. 

Identitetsskapandet är en flexibel process som är öppen för påverkan. I dagens mediesamhälle 

kommer den här påverkan alltmer från de moderna massmedierna och de nya 

kommunikationsteknikerna (Gripsrud 2002). Inom kultur- och socialantropologin tar man upp 

några andra former av identitet, vilka vi tycker är intressanta för vårt forskningsområde: 

 

Nationell identitet: I en föränderlig tid fungerar medierna som den stora berättaren av den 

nationella identiteten genom att definiera etniska svenskar som goda skattebetalare med anständig 

moral och icke-etniska som tvivelaktiga, belastande element med avvikande moraluppfattning, 

vilket är negativt vid skapandet av båda gruppers identitet (Ur utredningen Det blågula glashuset 

(2005), som tar upp diskriminering ur ett strukturellt perspektiv). 

 

Etnisk identitet: Kallas även etnicitet och innebär identifikation med och känsla av tillhörighet till 

en etnisk grupp. En nutida definition ser etnicitet som en aspekt av en social relation mellan 

grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper. 

Gruppers självidentifikation är föremål för förändring i relation till historiska, ekonomiska, sociala 

och politiska processer. En grupps etniska identitet kan förstärkas genom upplevelsen av ojämlika 

förhållanden, som exempelvis en nationalstat, genom känsla av utanförskap. (www.ne.se) Charles 

Westin, professor i internationell migration och etniska relationer, menar att den etniska identiteten 

ofta får för stor roll i Sverige, vilket leder till utanförskap för personer med utländsk bakgrund: “I 

vardagligt tal hänför sig ordet “svensk” mindre till medborgarskapet och medlemskap av den 

svenska staten och mer till den etniska identiteten (...) En viktig uppgift är att finna sätt att „tilldela 

svenskhet‟ till alla svenska medborgare oavsett kultur, tro, hudfärg eller språk” (Borevi Strömblad 

2004, s.226). 
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Identitetsutveckling inom postkolonialismen: Vår identitet blir synlig först när den avgränsas i 

förhållande till något annat, som är skilt från oss. Att konstruera en grupp människor som ”de 

andra” innebär att ta fasta på det som skiljer ”dem” från ”oss”. ”De” är det som ”vi” inte är. ”Vi” 

är, enligt statsvetaren Kristina Boréus, normkategorin vilket innebär att det är inom våra 

referensramar som definitionen sker. (Brune 2004) 

 

I en studie av Britt Hultén (2006) har dagstidningar från år 1945 och framåt undersökts, ur 

perspektivet hur invandring och invandrare skildrats över tid i Sverige. Hon talar mycket om 

identitet i sin studie. Hon menar att journalistiken kan ses som en samhällelig institution som 

hjälper till att upprätta en delad kultur som får betydelse för uppfattningar om identitet och 

nationell tillhörighet. ”Kulturmöten aktualiserar frågan om identiteten. En människas många olika 

grupptillhörigheter reduceras ofta i journalistiken till en kategori – kön, yrke, klass, etnicitet – som 

sedan utgör medietextens tolkningsram.” (Hultén 2006, s.47) 

Hulténs studie pekar på en positiv trend: ”I materialet från de senare undersökningsåren 

1995, 2000 och 2005 blir det vanligare att personer med ett utländskt klingande namn förekommer 

i artiklar om allehanda ämnen där deras ursprung inte nämns.” (Hultén 2006, s.34) Hennes studie 

visar dock att invandrare i tidningarna bidrar till att skapa en kollektiv identitet, där läsaren 

identifierar personen som medlem i en särskild grupp (t.ex. ”invandrarna”) medan de personliga 

egenskaperna ofta hamnar i bakgrunden. Hon menar att strävan är riktad mot att de integreras i det 

svenska samhället, men att de fortfarande betraktas som främlingar, ”de andra”, i medierna.  
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3. Metod 

Studien är en kvantitativ innehållsanalys av bildsatta artiklar i lokaltidningarna Barometern och 

Östra Småland, där länssidorna (de kommuner som finns med i båda tidningarna) ingår, i alla 

tidningar mellan den 1 mars och 30 april, 2010. Syftet är att granska hur ofta det förekommer 

personer med utländsk bakgrund på bilderna för att utifrån texten avgöra i vilken roll som de 

figurerar i artikeln. Är det som medborgare eller som invandrare? Är de omskrivna för att de 

exempelvis talar om hur svårt det är att lära sig svenska eller för att de vill uppmana kommunen att 

bygga en moské? Eller är de omskrivna för att de bor i Kalmar och därför är en röst som vilken 

annan medborgare som helst? 

 

3.1 Definitioner av begrepp 

Artiklar - Alla texter som ingår i studien går under benämningen artiklar, för att underlätta 

läsandet. Reportage, nyhetsartiklar och personporträtt räknas därför alla in i ”artiklar”. 

 

”Utländsk bakgrund”: Sedan 2002 omfattar begreppet, i den officiella statistiken, de som är 

utlandsfödda och de som är svenskfödda med två utländska föräldrar. Innan 2002 räckte det med 

att ha en utlandsfödd förälder för att inkluderas. 

För att denna undersökning ska vara möjlig blir vår definition en annan. Utländsk bakgrund, 

i den här studien, har alla de som har ett utländsktklingande namn eller ett tydligt icke-svenskt 

utseende. Det krävs en enkel klassificering, för att kunna utläsa ur artikeln huruvida personen har 

utländsk bakgrund. Det finns alltså inte möjlighet att ta hänsyn till om personen tillhör första, 

andra eller tredje generationens invandrare. Inte heller till de personer som har bytt namn i 

samband med giftermål – såvida det inte står tydligt i artikeln vilken nationalitet personen har. De 

som i den här studien räknas in i kategorin ”utländsk bakgrund” är följande:  

 

 De som har utländska namn (exempelvis Ahmed, Sirkka eller Smith) 

 De där deras utländska härkomst står angiven i texten (t.ex. Mark Anderson från USA) 

 De som har ett tydligt icke-svenskt utseende.  

 

Endast de personer som bor i Sverige inkluderas. Utesluts gör därför exempelvis en japan som är 

här på semester, en tysk rockstjärna som är här på turné och en etiopisk lärare som är här på 

utbyte.  

 



 

  19 (48) 
 

3.2 Urval 

I svensk journalistikforskning är storstadstidningarna väl representerade medan 

landsortstidningarna är väsentligt mindre utforskade, vilket även gäller rapporteringen om 

invandrare. Landsortspressen har en stark och stabil ställning bland läsekretsen vilket ger den en 

betydelsefull roll i opinionsbildningen. (Hultén, 2006) Därför är det intressant att studera 

landsortstidningar, även om misstanke finns om att rapporteringen om ”invandrare” är mindre än i 

storstadstidningar som bevakar invandrartäta förorter. Valet föll på Östra Småland och Barometern 

eftersom de har samma geografiska spridningsområde. Det gör att nyhetsutbudet för de båda 

tidningarna är snarlikt. De artiklar som ingår i studien är bildsatta artiklar på länssidorna, det vill 

säga de sidor som spänner över Kalmar, Mönsterås, Nybro, Torsås och Öland och som är 

gemensamma för de båda. Detta för att ”smörgåsbordet” av nyheter här är detsamma för de båda 

tidningarna. Det är dessutom på de här sidorna som man finner tidningarnas egna nyheter, till 

skillnad från på inrikessidorna där mycket tas från TT. Sportsidorna har valts bort eftersom det där 

ofta förekommer idrottsmän och kvinnor som endast vistas i Sverige under en kortare period. Av 

samma anledning är inte heller nöjessidorna intressanta. Fokus ligger istället på lokala nyhetssidor 

och de människor som får synas och höras där. 

           Den valda perioden är mars-april i år, för att undvika en period tätt inpå valet och på så sätt 

minimera riskerna för att resultatet påverkas av debatten kring Sverigedemokraterna. Att välja 

tidningar från i år underlättar dessutom vårt insamlande av data, eftersom Östran och Barometern 

låter oss låna tidningar från det senaste året. På så vis undviker vi att hänvisas till digitala 

mediearkiv, där det inte är säkert att allt material finns med – exempelvis frilansmaterial, av 

upphovsrättsliga skäl. I användandet av digitala arkiv är det dessutom svårare att få en 

övergripande bild av hur stor plats en viss artikel får ta i tidningen. 

           Endast de artiklar där människor är med på bild undersöks och kodas, vilket gör att urvalet 

smalnas av rejält. Intresset ligger på när personer med utländsk bakgrund lyfts fram i tidningen och 

är med på bild. Därigenom utesluts alla polisnotiser där personer ofta reduceras till ett kön och en 

ålder. På samma vis utesluts artiklar som inte kompletteras med bild, och de där tillhörande bilder 

visar annat än människor, eller inte fokuserar på människor. Exempelvis utesluts en text om ett 

nytt skolbygge, där bilden visar arbetsplatsen, även om människor kommer till tals i texten. En 

genrebild på ett torg med en folkmängd utesluts också, då den inte fokuserar på någon.  

           Det är inte alltid lätt att identifiera om en artikel handlar om en person med utländsk 

bakgrund. Kodningen utgår från vad som anges i text och bildtext; namn i kombination med 

angiven nationalitet och identitetsmarkörer på bilden såsom exempelvis slöja, hudfärg eller tydligt 
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utländskt utseende. De två valda tidningarna har en uttalad politisk inriktning. Vi är intresserade av 

att undersöka om det går att se någon skillnad mellan en socialdemokratisk och en moderat 

tidning, vad gäller hur ofta invandrare får synas. Förhoppningen är att det här urvalet kan ge ett 

material med bästa möjliga förutsättningar för att kunna ge en representativ bild av hur personer 

med utländsk bakgrund medverkar i Kalmar läns stora lokaltidningar. Detta med hänsyn tagen till 

en snäv tidsram. 

 

3.3 Insamling av data 

Samtliga bilder med personer på räknas, men bara bilder vilka utländska personer förekommer på 

analyseras. Vi studerar tidningarnas kommunsidor noggrant för att utröna om någon av personerna 

på bild har utländsk bakgrund. När detta är fallet läser vi artikeln noggrant, plockar ut relevanta 

fakta och för in dem i form av koder vid rätt variabler i ett protokoll. Noteras gör även 

nationaliteten för de personer som förekommer i rollen som utländsk. Dessutom antecknas hur 

många bildsatta artiklar det finns på länssidorna i varje tidning, för att det ska gå att räkna ut hur 

stor del av dem som har utländska personer på bild. De bilder där ingen utländsk förekommer 

kommer bara att bli en siffra i protokollet, för att det ska gå att jämföra och räkna ut hur stort 

utrymme som ges åt utländska personer jämfört med svenskar. Här går vi inte in djupare, eftersom 

vi inte är intresserade av hur svenskar framställs. Spaltcentimeter för analyserade artiklar räknas 

och här inkluderas även faktarutor. Bildstorleken, räknat i antal spalter, förs också in i protokollet. 

 

3.3.1 Definition av variabler 

Kodningsschemat (se bilaga.1) är utformat med hjälp av Åsa Nilssons kapitel om kvantitativ 

innehållsanalys i ”Metoder i kommunikationsvetenskap” (2010). Vi har dock själva utformat 

variabelvärdena, utifrån vad vi finner intressant för våra frågeställningar. Vad gäller 

variabelvärdena till variabeln ”Ämne” har vi influerats av GMMP (Global Media Monitoring 

Project) och dess analysmall (www.whomakesthenews.org). Vi har valt att använda oss av deras 

huvudkategorier utan att gå in närmare på underkategorierna. Själva ämnet är inte huvudfrågan i 

vår studie varför det inte finns något behov av att vara mer specifika. Huvudfrågan är, som tidigare 

nämnt, huruvida den utländska personen är med i tidningen i sin roll som just utländsk, eller om 

han eller hon hade kunnat vara en röst för vilken medborgare som helst. I de fall där personen 

förekommer som utländsk/invandrare antecknas däremot vad artikeln handlar om, mer specifikt. 

Exempel på ämnen som enligt GMMP går under de olika rubrikerna: 

Politik och Myndighet - politik, tal, myndigheter, militära processer, FN etc. 
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Ekonomi - Affärer, strategier, handel, arbetarfrågor, anställningar, konsumentfrågor etc. 

Vetenskap och Hälsa - Vetenskap, teknik, forskning, handikappfrågor, epidemier, miljö etc. 

Samhälle och Lagar - Utbildning, dagis, samhällsutveckling, religion, kultur, rättsväsendet, 

flyktingar etc. 

Kriminalitet och Våld – Brott, krig, terrorism, demonstrationer etc. 

Kändisar, konst och media – Fritid, evenemang, sport, underhållning, kändisar etc. 

 

Under variabeln Placering kodas det in vilken plats som den bildsatta artikeln får på sidan. Enkäter 

kodas som Spalt även om spalten ibland är lagd i botten. När en artikel kodas som Uppslagets 

dragarbild (största bilden på uppslaget) betyder det att en av artikelns bilder är dragarbild. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara den bild där den utländska personen är med. Det här motiverar vi 

med att det är den plats som artikeln ges, och en liten bild som hör till en dragarbildsartikel får mer 

uppmärksamhet än om den vore intryckt i en liten spalttext.  

         Under variabeln Funktion i berättelsen är ett variabelvärde Yrke/sportposition. Här går 

exempelvis en innebandyspelare in, eller en flicka som har vunnit en bowlingtävling. Om det 

däremot handlar om en vinst i en skolturnering kodas personen som Student/elev. Politiker har vi 

valt att klassa som Yrke och inte som Talesperson. Talesperson är däremot den man som säger ”Vi 

muslimer tycker si” eller ”Vi i Greenpeace vill göra så”. Subjekt är den person som talar utifrån 

sina personliga erfarenheter och åsikter, som är där som sig själv och inte i rollen som skolelev, 

yrke, talesperson eller något annat av alternativen. Vi valde även att ta med Barn som ett 

alternativ, eftersom vi snabbt upptäckte att många dagisbarn förekom på bild. 

Vad gäller Roll i artikeln så finns det tre alternativ; huvudroll, biroll och ingen, då det har 

förekommit att det är fokus på en person på bilden utan att denne nämns i texten. Variabelvärdet 

blir då Ingen. Huvudroll är den person som texten handlar om, och det kan finnas flera 

huvudpersoner i samma artikel. Som biroll klassades de personer som nämns i en liten del av 

texten, som en roll bland många. 

 

3.4 Metodkritik och felkällor 

Nedan följer några anledningar till svårigheter med kodningen som i slutändan eventuellt kan ha 

påverkat resultatet: 

 

 Något som till viss del är problematiskt med vår metod är att avgöra vem som är svensk 

och vem som har utländsk bakgrund. Då vår studie är kvantitativ kan det ses som lite 
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kontraproduktivt att urvalskriterierna är baserade på personliga definitioner. Det här gör det 

svårt för någon annan att upprepa en identisk studie. Ett annat problem är det faktum att vi 

saknar referenspunkt till resultatet. Då vi inte har studerat artiklarna där etniska svenskar 

framställs på bild kan vi inte veta om de utländska personerna förekommer i mindre 

utsträckning i artiklar som rör ekonomi, eller om de mer sällan är med som huvudperson 

eller yrke.  

 

 Vissa har kodats som personer med utländsk bakgrund, enligt vår motivering utländskt 

klingande namn eller tydligt utländskt utseende, även om de i folkmun inte klassas som 

det. Elsa Johansson, en ung flicka med asiatiska drag, kan vara helt ”svensk” i den 

bemärkelsen att hon har två svenska adoptivföräldrar, har gått i svensk skola och inte har 

någon som helst anknytning till sitt födelseland. På ett liknande sätt har det säkert hamnat 

personer från tredje eller fjärde generationens invandrare i vår statistik, som av allmänheten 

helt klassas som svenska, men där vi ändå motiverar det med att det i många fall ändå finns 

ett kulturellt arv och en koppling till ett annat land. 

 

 När det gäller att klassa namn som svenska eller utländskt klingande, är vi medvetna om att 

det finns utrymme för felmarginal åt båda hållen. Ett svenskt, ovanligt namn kan låta 

utländskt och vice versa. Ett tydligt exempel på detta är en av reportrarna på Barometern, 

Monika Vass, som vi vet är född i och inflyttad från Transsylvanien. Hennes namn är 

ungerskt och har en ungersk betydelse men det fungerar lika bra på svenskaste svenska. En 

sådan person räknas som svensk, fast hon ju faktiskt har utländsk bakgrund.  

 

 I både Östran och Barometern är det flera personer som återkommer upprepade gånger. Det 

kan vara en så kallad följetong under ett par veckor eller en uppföljning av en tidigare 

artikel, ibland i båda tidningarna. Därför kan flera av de kodade artiklarna gälla en och 

samma person som figurerat mycket i tidningen. Ett exempel är Linnéuniversitets rektor 

Stephen Hwang som står för 14 av de 189 artiklar som går under personer med utländsk 

bakgrund. Viktigt att anmärka på är dock att detta fenomen också gäller de med svensk 

bakgrund. 
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4. Resultat och Analys 

Undersökningen baseras på två månader av lokaltidningarna Östra Småland och Barometern: 1 

mars till och med 30 april, 2010. De tidningssidor som har ingått är de kommunsidor som är 

gemensamma för båda tidningarna: Kalmar, Öland, Nybro, Emmaboda, Torsås och Mönsterås. I 

hela det här materialet finns 2206 bilder som fokuserar på människan. Personer med utländsk 

bakgrund förekommer på 189 av dessa, vilket motsvarar 8,6 procent.  

Dessa 189 artiklar består av både korta, medellånga och långa sådana (23 procent, 38 procent 

och 39 procent). Män förekommer i större utsträckning än kvinnor vilket inte är överraskande; 37 

procent av bilderna föreställer flickor eller kvinnor, medan 57 procent föreställer pojkar eller män. 

De övriga 6 procenten är bilder som föreställer båda könen på samma bild. I materialet har det inte 

funnits något fall där könet inte har gått att avgöra. 

 

4.1 Andel personer med utländsk bakgrund 

I materialet från Barometern fanns 1233 bilder med fokus på människor. Av dessa föreställde 1125 

enbart svenskar medan 108 av bilderna föreställde personer med utländsk bakgrund (antingen 

ensamma på bilden eller tillsammans med svenskar). I Östra Småland fanns 973 bilder på 

människor, varav 81 föreställde personer med utländsk bakgrund. Det här är det totala materialet, 

från båda tidningarna: 

 

Fig.1. 
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Överlag hade Barometern som sagt betydligt fler bilder än Östra Småland under de här två 

månaderna, både med svenska personer och personer med utländsk bakgrund. Men procentuellt 

sett såg fördelningen mellan svenskar och utländska personer väldigt snarlik ut i de båda 

tidningarna: 
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Fig.2. 

 

En förklaring till varför Barometern har fler bilder än Östra Småland kan vara att antalet fotografer 

är betydligt fler i förhållande till antalet skribenter. I det studerade materialet har 21 av 

Barometerns 108 bilder (19,4 %) tagits av skribenten själv. I det studerade materialet från Östra 

Småland har hela 39 av 81 bilder (48,1 %) tagits av skribenten. Om en person ensam ska göra två 

personers jobb är det inte svårt att dra slutsatsen att inte lika mycket vikt läggs vid bilderna. 

 

4.2 Könsfördelning  

Som tidigare nämnt förekommer pojkar och män i betydligt större utsträckning än flickor och 

kvinnor i materialet: 
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Fig.3. Baserat på ett totalt material av 189 bilder. 

 

Figuren ovan visar att bilderna på pojkar och män är betydligt fler än bilderna på flickor och 

kvinnor. Kategori ”Båda” innebär att det är både kvinnor och män med utländsk bakgrund med på 

bilden. Ett exempel är en artikel i Östra Småland som handlar om en somalisk flyktingfamilj som 

behöver hjälp med att hitta ett större boende. På bilden finns alla 12 personerna i familjen med, 

både kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett annat exempel är en bild på en grupp dagisbarn, 

varav två syskon, en flicka och en pojke, har utländsk härkomst. Vi lägger ingen vikt vid ifall det 

finns svenskar med på bilden, och inte heller vad de har för kön.  

Både i materialet från Östra Småland och Barometern utgör bilderna med båda könen sex 

procent. Men könsfördelningen skiljer sig mellan tidningarna. Andelen flickor och kvinnor är fem 

procentenheter större i Östra Småland: 
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Procentuell andel kvinnor respektive män 

(när bilderna med båda könen är borträknade) 

 

 

37 % / 63 % 

 

42 % / 58 % 

Fig.4. Baserat på ett totalt material av 177 bilder. Övriga 12 i materialet föreställda båda könen. 

 

Faktum är att det är ungefär lika många flickor och kvinnor som är med i både Barometern och 

Östran (37 respektive 32 stycken, se tabellen ovan). Detta trots att bildmaterialet från Barometern 

är betydligt större än det från Östra Småland. Det som skiljer sig markant är antalet bilder som 

föreställer pojkar och män. I Barometern föreställer 64 bilder utländska pojkar och män, medan 

motsvarande siffra för Östra Småland bara är 44. Det skulle krävas ett betydligt större material för 

att kunna dra några slutsatser kring detta, men kan det vara så att Östra Småland har en mer jämlik 

könsfördelning på sina bilder? 

 

4.3 I vilken egenskap är personen med på bild och i artikeln 

En intressant fråga är på vilket vis som de utländska personerna förekommer i artiklarna; om det är 

i sin roll som yrkesperson, som expert, som subjekt eller kanske rent av som dagisbarn. Det visade 

sig att det såg relativt lika ut i de båda tidningarna, där yrke/sportutövare är det överlägset mest 

förekommande alternativet, följt av subjekt och student/elev i olika ordningar: 

 

 

Fig.5. Baserat på ett totalt material av108 bilder. 
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Fig.6. Baserat på ett totalt material av 81 bilder. 

 

En stor andel av personerna med utländsk bakgrund förekommer, som diagrammen ovan visar, 

som student/elev eller barn. Många av bilderna i vårt material föreställer just skolklasser eller 

dagisbarn, och på dessa bilder är ofta många personer med. Detta gör att chansen för att en person 

med utländsk bakgrund ska finnas med blir betydligt större, än på exempelvis ekonomisidorna där 

det ofta bara är en eller ett par personer med på bild. 

 

4.4 Storlek på bilderna där de utländska personerna förekommer 

Ytterligare en jämförelse mellan Barometern och Östra Småland handlar om hur stora bilder 

personerna med utländsk bakgrund är med på. Det är tydligt att Barometern har betydligt fler små 

bilder (små = upp till 1,5 spalt). Undersökningen visar att de i större utsträckning använder sig av 

enkäter och dessutom lägger de in små bilder på människor i texten. Östra Småland har fler stora 

bilder än Barometern (3,5 spalt och större). Antalet medelstora bilder (2-3 spalter) är snarlikt 

mellan de båda tidningarna: 
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Fig.7. Baserat på ett totalt material av108 bilder. 

 

Fig.8. Baserat på ett totalt material av 81 bilder. 

 

4.5 Ämnen där personerna med utländsk bakgrund förekommer 

Personerna med utländsk bakgrund förekommer överlägset mest i artiklar som handlar om 

Samhälle och lagar (36 procent av de 189 bilderna hör till artiklar som rör det här). Under den här 

kategorin ingår ämnen som utbildning, dagis, samhällsutveckling, religion, kultur och flyktingar. 

En förklaring till varför den här ämneskategorin är så stor är att en majoritet av den stora del 

undersökningspersoner som kodats som Student/elev och Barn går in under den här kategorin. 
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Undantag är exempelvis elever som på kvällstid anordnar en modevisning, vilket går in under 

Fritid, konst och media – den andra största ämneskategorin. Det av GMMP:s (Global Media 

Monitoring Project) ämnen som har allra minst täckning i resultatet är Kriminalitet och våld. 

Endast en artikel har klassificerats som detta och den handlade om ett par utländska män som 

blivit utsatta för bedrägeri på pizzerian de driver. Det här resultatet strider mot flera forskares 

teorier om att etniska minoriteter ofta skildras som problem eller hot i medierna (Allan 1999; Hall 

1990; Löwander 1998 m.fl). Det låga antalet artiklar i denna ämneskategori skulle kunna förklaras 

med att undersökningen endast gäller bildsatta artiklar, och därmed utesluter exempelvis 

polisnotiser eller andra artiklar som rör brott. Tidningar illustrerar sällan en artikel om brott med 

en bild på brottslingen ifråga. 

Det är svårt att dra några slutsatser kring ämnesfördelningen, eftersom vi inte har någon 

referenspunkt. Studien innefattar inte de bilder där svenskar förekommer, så det går inte att säga 

om fördelningen ser likadan ut där. Det är mycket möjligt att hela Barometerns och Östra 

Smålands bildsatta artikelutbud, på kommunsidorna, rör samhälle och lagar i betydligt större 

utsträckning än kriminalitet, ekonomi och vetenskap. Och att det är oberoende av om 

intervjupersonen heter Johan Andersson, Susan Smith eller Muhamed Ahmed. 

Fig.9. Baserat på ett totalt material av 189 bilder 
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4.6 Roll 

De personer med utländsk bakgrund som är med på bild har i de flesta fall huvudrollen i artikeln – 

antingen ensamma eller delad med någon annan. I 66 procent av undersökningsmaterialet i Östra 

Småland hade personen huvudroll, medan motsvarande siffra för Barometern var 55 procent.  

I Östra Småland hade de i större utsträckning ingen roll alls i artikeln. Ett exempel på det här 

är en artikel om skolväsendet i Kalmar där enbart politiker och myndighetspersoner uttalar sig i 

texten. Bilden visar dock några skolelever utanför skolan, varav en av dem är en flicka med slöja. 

I Barometern hade undersökningspersonerna i större utsträckning en biroll (43 procent 

jämfört med 27 procent i Östra Småland). Det här kan förklaras med att Barometern har betydligt 

fler bilder med människor på. Många artiklar ackompanjeras med flera bilder på personer, och om 

exempelvis bara en av fem bilder i en artikel föreställer en utländsk person är det mindre sannolikt 

att han eller hon har huvudroll i artikeln.  

Här skulle det också vara intressant att jämföra med vilken roll svenskar får i artiklar; hur 

ofta de har huvudroll, biroll eller ingen roll alls. Huruvida det ser likadant eller annorlunda ut kan 

vi bara spekulera kring. 

 

 

Fig.10. Baserat på ett totalt material av 108 bilder 
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Fig.11. Baserat på ett totalt material av 81 bilder 

 

4.6.1 Huvudroll – men i vilka ämnen 

Diagrammet nedan visar i vilka ämnen som personer med utländsk bakgrund figurerar som 

huvudroll. De har ofta just huvudrollen när det handlar om politik och myndighet, men mer sällan 

när det rör samhälle och lagar (jämför med ämnesfördelningen när de är med i vilken roll som 

helst, se fig.9).  
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En orsak till skillnaderna kan vara att många av de som är med i artiklar som rör samhälle och 

lagar är studenter, elever och barn. Majoriteten av dessa artiklar rör skola och förskoleverksamhet 

och här är det ofta många personer på artikelns bilder, vilket gör att en person sällan har 

huvudrollen. 

Det kan också bero på fusionen av lärosätena Kalmar högskola och Växjö universitet, vilket 

skapade Linnéuniversitetet i januari 2010. Månaderna efter detta figurerade universitetets nya 

rektor, Stephen Hwang, mycket i Kalmars lokaltidningar; han var med på bild i 14 artiklar. Han 

har asiatiskt ursprung och har därför ingått i vårt material. Utan honom hade diagrammet ovan 

visat en mindre andel av ämnet Politik och myndighet. Det här är dock något som är svårt att 

undvika när man studerar tidningsartiklar, och som vi inte heller vill försöka komma undan då det 

skulle ge en förvrängd bild. Ibland är nyhetsstrålkastarna riktade mot ett visst politiskt parti och då 

intervjuas ofta samma personer flera gånger under en viss period. Nu handlade det om 

Linnéuniversitetet och andra gånger kan det handla om en familj som ska utvisas och hur det går 

för dem, eller om ett visst köpcentrum som ska byggas och vad centrumledaren anser om byggets 

fortskridande.  

 

4.7 Utländsk eller medborgare – det är frågan 

En av våra frågeställningar, och faktiskt den som vi var mest nyfikna på att besvara, är i vilken roll 

som personer med utländsk bakgrund förekommer. Är det i rollen som ”utlänning” eller som 

vilken medborgare som helst? Och med det sistnämnda menar vi att de hade kunnat bytas ut mot 

en svensk, att de inte är med i egenskap av att ha utländsk bakgrund. Resultatet är positivt: 

Fig.13. Baserat på ett totalt material av 189 bilder. 
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Fig.14. 

 

Det skiljer sig lite mellan Barometern och Östra Småland. I Barometern är de i större utsträckning 

med som medborgare än vad de är i Östra Småland – 90 respektive 86 procent. Totalt sett, i båda 

tidningarna, förekommer personen i rollen som utländsk/invandrare i 22 av de 189 fallen. Här har 

skribenten, medvetet eller omedvetet, valt att sätta fokus på personens ursprung. Nedan följer en 

lista på vad dessa 22 artiklar handlar om. En viktig anmärkning är att det i några fall handlar om 

samma personer, då de har förekommit i båda tidningarna eller upprepade gånger i en tidning 

(märkt med *). 

 

1. Fotbollsspelare, Bosnisk fotbollsturnering (B) 

                    *2. Kvinna som bor i Sverige röstar på sin bror i det irakiska valet (B) 

                    *3. Liten flicka ska utvisas till Kosovo (Ö) 

                    *4. Kvinna som bor i Sverige röstar på sin bror i det irakiska valet (Ö) 

5. Man från Kurdistan tar över korvkiosk (Ö) 

6. Tysk familj flyttar till Öland för att starta karamellfabrik (B) 

                    *7. Muslim bygger nya bänkar i svenska kyrkan (Ö) 

                    *8. Muslim bygger nya bänkar i svenska kyrkan (B) 

9. Nytt bidrag till flyktingar (Ö) 

10. Flykting från Tjetjenien målar för att glömma kriget (B) 
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                    *11. Irakisk flyktingfamilj väntar på besked om fadern ska släppas in i landet (Ö) 

12. Två killar bjuder klasskompisarna på hemlagad mat från Somalia (B) 

13. Dansk chef tycker att svenskar är ömtåliga (B) 

14. Flyktingar renoverar själva flyktingförläggning (Ö) 

15. Ny flyktingmottagning öppnas (B) 

16. Utländska skolbarn lär varandra om sina religioner (Ö) 

                    *17. Stoppad utvisning till Kosovo av liten flicka (Ö) 

18. Afrikansk man lär skolelever att dansa afrikanskt (B) 

                    *19. Flyktingfamiljs fader får komma (Ö) 

20. Sydamerikansk konstnär ställer ut sydafrikansk konst (B) 

21. Utländska elever får hjälp med svenska i skolan av man från Rotary (B) 

22. Flyktingfamilj (12 personer) från Somalia får inte hjälp med att hitta boende (Ö) 

 

En intressant iakttagelse är hur de båda tidningarna väljer att vinkla. Samma person kan 

förekomma i båda tidningarna, i artiklar gällande samma ämne, men där reportern har valt att 

vinkla annorlunda. Till exempel kan det i den ena tidningen vinklas mer på huvudpersonen och 

dess bakgrund eller ursprung medan den andra väljer att fokusera på själva händelsen och inte ens 

nämna att personen har utländsk bakgrund. Detta har gjort att vissa artiklar rörande samma person 

har kodats olika; ibland som utländsk bakgrund, ibland som medborgare. 

En bidragande orsak till att en så stor del av personerna förekommer som medborgare, kan vara 

den stora delen elever, studenter och barn i materialet. Av de 189 bilderna på personer med 

utländsk bakgrund är 51 stycken elever, studenter eller barn. Dessa artiklar ackompanjeras ofta 

med flera bilder och i många av fallen är flera personer med på bilderna. Det här gör att andelen 

bilder som rör skola och förskoleverksamhet blir stor, och att det är stor chans att personer med 

utländsk bakgrund ”råkar vara med”.  Dessa förekommer sällan i egenskap av att ha utländsk 

bakgrund i den här typen av artiklar, utan de är med som en student bland många, eller ett 

dagisbarn bland många. De tycks ha fastnat på bild mer för att de ”råkade” vara där och vara en 

del av klassen/gruppen, snarare än att de är speciellt utvalda för att vara med i tidningen. De hade 

absolut kunnat bytas ut mot en svensk. Det här bidrar till att en så tydlig majoritet av personerna 

förekommer i sin roll som medborgare. 

Att så få personer förekommer i rollen som utländska går hand i hand med det faktum att det 

inte har gått att finna ett tydligt ”vi och dem”-fenomen i materialet. Enligt Brune (2004) skapas det 

här fenomenet som en följd av medielogiken, när kategorier och personifiering används för att tala 

till läsarens färdiga förståelsemallar. Personifierade invandrare gestaltas som exempel på en redan 
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definierad problematik – eller som ett undantag från en sådan – och framställs som företrädare för 

hela ”invandrargruppen”. 

”Mediernas invandrare uppstår i korsningen mellan myndigheternas diskurser, 

nyhetsmakandets villkor och tekniker och generella föreställningar” (Brune 2004, s.213) 

Men ordet ”invandrare”, som brukar bidra till att förstärka ”vi och dem”, har inte använts i en enda 

av artiklarna i den här undersökningen. I det undersökta materialet har de flesta av personerna fått 

tala för sig själva, eftersom de är med på bild och har en viktig roll i artikeln. Då de får tala för sig 

själva skapas inte stereotyper på samma vis som då andra, exempelvis myndighetsföreträdare, talar 

för dem och om dem. 

 

4.8 Besvarande av frågeställningar 

– I vilken utsträckning förekommer personer med utländsk bakgrund i bildsatta artiklar? 

– I vilket sammanhang och i vilken roll förekommer de? Är det i rollen som ”utlänning” eller som 

vilken medborgare som helst? 

– Skiljer sig utrymmet de ges mellan den moderata dagstidningen Barometern och den 

socialdemokratiska dagstidningen Östra Småland? 

 

Liksom diagrammen ovan visar har vi fått svar på samtliga av dessa frågeställningar:  

– Personer med utländsk bakgrund förekommer på 8,6 procent av bilderna med människor på, i det 

totala materialet från Östra Småland och Barometern mellan den 1 mars och 30 april, 2010.  

 

– De ämnen där personer med utländsk bakgrund förekommer är främst Samhälle och lagar (36 

procent), Fritid, konst och media (19 procent) och Politik och myndighet (16 procent). Allra minst 

förekommer de i bildsatta artiklar som rör Kriminalitet och våld.  

När de har huvudrollen i artikeln är det vanligaste ämnet Politik och myndighet. Här utgör 

Samhälle och lagar endast 20 procent. 

Vårt resultat visar att de här personerna i en stor majoritet av fallen förekommer i tidningen som 

vilken medborgare som helst, och inte i sin egenskap av utländsk. I 12 procent av fallen ligger 

fokus på personens utländska bakgrund, men i 88 procent hade personen lika gärna kunnat bytas ut 

mot en svensk; vilken medborgare som helst. Det skiljer sig lite mellan de två tidningarna; i 

Barometern var de med som ”utländsk” i 10 procent av fallen, medan motsvarande siffra är 14 

procent för Östra Småland. 

 



 

  36 (48) 
 

– Utrymmet de ges i de båda tidningarna är mycket likvärdigt. I Barometern var de med på 108 

bilder av 1233 vilket motsvarar 8,8 procent. Motsvarande siffra för Östra Småland är 8,3 procent 

(81 av 973 bilder). Det visade sig alltså att det här utrymmet inte skiljer sig mellan den moderata 

och den socialdemokratiska tidningen.  

Det har dock gått att visa på några skillnader: 

 

 Bildstorlek – I Barometern förekommer de med utländsk bakgrund på betydligt fler små 

bilder, medan de förekommer på betydligt fler stora i Östran. (se fig.7 och fig.8) 

 Roll i artikeln – I Barometern förekommer de betydligt oftare som biroller, medan de 

förekommer oftare som huvudroll i Östra Småland (se fig.10 och fig.11) 

 Fördelningen mellan könen – Östran har en större andel flickor och kvinnor än vad 

Barometern har, som har betydligt fler pojkar och män på bilderna.  
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5. Slutdiskussion 

Överlag har studien givit ett resultat som skiljer sig lite från tidigare forskning. Enligt vår 

undersökning förekommer personer med utländsk bakgrund i större utsträckning än i tidigare 

gjorda studier. En bidragande orsak till detta kan vara att materialet baserats på namn och utseende 

vilket kan ge ett annat resultat än tidigare, då vi till exempel inte har tagit hänsyn till olika 

generationers invandrare utan har inkluderat dem alla. Det finns också risk för att svenskar som 

har ett mycket utländsktklingade svenskt namn och svenska kvinnor som har gift sig med 

utländska män och därför bär ett utländskt efternamn räknats med. 

Det går att dra vissa paralleller till tidigare studier som enbart fokuserar på invandrare. Men 

den här undersökningen skiljer sig lite eftersom vi har breddat begreppet ”invandrare”. Vi 

använder inte det begreppet, vilket flera forskare till tidigare studier har gjort, utan vi använder 

begreppet ”utländsk bakgrund”. Det rymmer alla människor med utländsk bakgrund, invandrare 

eller ej.  

I den inledande fasen av studien fanns det en föreställd bild av att personer med utländsk 

bakgrund i stor utsträckning förekommer i sin roll som just detta. Men den hypotesen visade sig 

vara felaktig. Enbart 12 procent av de med utländsk bakgrund i vårt material figurerar i tidningen 

som icke-svenskar; som invandrare eller med fokus på deras utländska bakgrund. Då tonvikten och 

fokus just har legat på deras ursprung betyder det att samma artikel inte hade kunnat skrivas om en 

svensk. Av de tolv procenten som medverkar i rollen som utländska personer är en stor del 

flyktingar, vilket innebär att de inte heller hade kunnat vara där som något annat än flyktingar då 

det här begreppet syftar mer på en officiell status, en situation, och inte något som rör varken 

person eller ursprung. 

Det finns en möjlighet att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om undersökningen gjorts 

om lokaltidningar i en större, eller i alla fall mer invandrartät, stad. I en undersökning från 2005, 

gjord av Quick Response, granskade de alla inrikesnyheter som innehöll ordet ”förort”. Av de 

drygt hundra artiklar som de fann handlade den överhängande delen om problem, framför allt om 

kriminalitet och fattigdom (Hultén 2009). I Kalmar län finns inte de så kallade invandrartäta 

förorterna som upprepade gånger nämns i tidigare forskning (Sandström 2004 m.fl). Gissningsvis 

är det dessa invandrarförorter som till stor del ger upphov till generaliseringar och 

stereotypifieringar. Detta kan vara en orsak till varför vårt resultat inte alls stämmer överens med 

flera forskares (Allan 1999; Hall 1990; Löwander 1998 m.fl) teorier om att etniska minoriteter ofta 

skildras som problem eller hot i medierna. Inte i någon av de artiklar som vi granskat har dessa 

personer framställts som hot eller problem. I några få fall, där personen är med i sin roll som 
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någon med utländsk bakgrund, har reportern snarare skildrat den problematiska situation som 

personen ifråga befinner sig i. Problemet är dennes och inte samhällets. I ett enda fall har den 

bildsatta artikeln kodats in under ämnet ”Brott och kriminalitet”. Det handlade då om ett par 

utländska män som drev en pizzeria, och som blivit utsatta för bedrägeri av en grupp gäster. 

Skillnaderna i resultatet i jämförelse med många andras skulle eventuellt kunna förklaras 

med att enbart artiklar med tillhörande bilder på personerna har granskats. Gissningsvis är det inte 

den här typen av artiklar som framställer utländska personer som ett samhällsproblem, då det 

skulle te sig konstigt att visa en bild på ”problemet ifråga”.  Får en person synas och höras i 

tidningen som just en person och inte som en sammanfogad grupp, finns det ingen anledning till 

att varken generalisera eller använda redan utslitna stereotyper. Samtidigt ges artiklar med bilder 

ett större utrymme och blir de facto med uppmärksammade än de utan, vilket ger resultatet tyngd. 

Många ”läser” tidningen genom att enbart titta på bilder och läsa bildtexterna (Karlsson och 

Koppfeldt 2008). I teoridelen står det om tidigare forskning som tar upp problematiken kring 

begreppet ”invandrare” och i den utsträckning det förekommer. Men faktum är att det här ordet 

inte en enda gång har observerats under den här studien. Inte i en enda av artiklarna har reportern 

använt det här ordet. Medierna både skapade och laddade detta begrepp med diverse egenskaper 

och fördomar (se teoridelen 2.1) och kanske vågar man hoppas att samma medier nu laddar ur det 

för att låta det gå tillbaka till dess egentliga betydelse: ”person som är född i ett annat land men 

som bor i Sverige” (Brune 2004 s.215). Däremot förekommer ordet flykting ett flertal gånger, men 

som tidigare nämnt är det inte ett negativt begrepp utan något som förklarar ett tillstånd, en formell 

status som förklarar en situation och som dessutom innehar vissa rättigheter. Därför är det inte att 

jämföra med det negativt klingande begreppet invandrare (som ofta används felaktigt, om personer 

som inte alls har invandrat utan kanske är barn eller barnbarn till människor som gjort det). 

         Istället för att likna den rapportering som Ylva Brune beskriver under den andra 

flyktingströmmen i mitten på åttiotalet, då dessa människor som kom till Sverige och fick epitet 

som lömska eller aggressiva tillskrivna både sig själva och begreppet invandrare, går resultatet 

snarare i linje med den nyhetsrapportering som Brune beskriver under den första 

flyktingströmmen.  Hon menar att journalisterna då ”tryckte på att flyktingarna var 

förväntansfulla, arbetssugna, ambitiösa och anpassningsvilliga” (Brune 2009 s.13). Några exempel 

på detta ur det insamlade materialet är den muslimske mannen som trots sin tro gärna arbetar med 

att renovera en svensk, kristen kyrka, flyktingarna som själva hjälper till att bygga om 

flyktingförläggningen och de utländska pojkarna som jobbar extra hårt i skolan för att lära sig det 

svenska språket. Resultatet strider också emot det som Brune tar upp i en tidigare studie då hon 

menar att ”personifierade invandrare gestaltas som exempel på en redan definierad problematik – 
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eller som ett undantag från en sådan – och framställs som företrädare för hela ‟invandrargruppen‟” 

(Brune 2004). 

Trots att siffrorna pekar på något positivt är det ändå en viss ”typ” av människor med 

utländsk bakgrund som förekommer i det undersökta materialet. I en stor majoritet av fallen 

handlar det om personer som har bott i Sverige länge. De talar bra svenska och är väl integrerade i 

det svenska samhället. De arbetar tillsammans med svenskar eller går i skolan tillsammans med 

svenskar. Personer med ett nyligen utskrivet uppehållstillstånd, som inte behärskar språket och 

som inte får jobb på grund av språkbrister, eller någon som berättar om sina första år i Sverige, 

lyser med sin frånvaro. Värt att nämna är också att i det undersöka antalet artiklar, det vill säga 

2206 stycken, var personerna på de tillhörande bilderna endast vid fem fall mörkhyade, där de i 

fyra av fallen var där som flyktingar. 

Det finns egentligen ingenting i varken denna undersökning, eller i de andra vi har stött på, 

som säger att det inte finns människor som lever i total medieskugga av olika tänkbara skäl. Hur 

ska de som inte ens behärskar språket göra sig hörda eller förstådda i svensk media när 

journalistkåren är så homogent svensk och svensktalande, och under en ekonomisk press där det 

inte finns utrymme för att finansiera en tolk? Under hela 1990-talet har det funnits ett ekonomiskt 

tryck på att rationalisera den journalistiska produkten, vilket har inneburit att mer utrymme i 

tidningar och sändningar ska fyllas av färre journalister. Dessutom hårdnar konkurrensen om 

publiken och annonsintäkterna vilket leder till att ekonomin styr på ett annat sätt än tidigare. 

(Nygren 2008). ”Snabbare publicering och höga produktionskrav gör det svårare att hinna med 

källkritiken och en allsidig rapportering” (Nygren 2008 s.28) Multireportrar, det vill säga 

journalister som behärskar olika moment såsom fotografering, skrivande, redigering et cetera, och 

det ökade tempot i journalistiken gör att fördjupning och källkritik inte hinns med i samma 

utsträckning som tidigare. Den svenska journalistkåren besitter inte heller den kunskap som skulle 

krävas för att rapportera rätt och riktigt till allas svenskars intresse, utländsk bakgrund eller ej. Och 

där sluts cirkeln eftersom det inte heller finns tid och resurser för att skaffa sig denna kunskap. 

Därför är journalistkåren i behov av en breddad mångfald, för att få kunskap om olika etniciteter, 

kulturer och religioner ”på köpet”. 

Hultén (2009) har i sin studie tagit upp att personer med utländsk bakgrund är lika osynliga 

både i nyhetsinnehållet som på redaktionerna som producerar det. Hon skriver om den svenska 

journalistkåren som till 95 procent består av svenskar och om branschens inställning till mångfald 

inom kåren; I en undersökning som gjordes bland svenska nyhetsföretag svarade hälften av 

företagen som ingick i undersökningen att fem procent eller färre av de anställda hade utländsk 
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bakgrund (Hultén 2009). Sexton procent av de svarande företagen uppgav att det inte fanns någon 

med utländsk bakgrund på redaktionen. Det, menar Hultén, är en tydlig underrepresentation då var 

femte svensk har utländsk bakgrund. Men i motsats till vad de här siffrorna visar, är företagen 

faktiskt positiva till mångfald på redaktionerna. De menar att det skapar ett bättre arbetsklimat, 

förbättrar den journalistiska produkten och gör det lättare att möta publikens behov. Dessutom 

anser medieföretagen att olika etniciteter ger både bättre konkurrenskraft och gott anseende.  

Frågan angående mångfalden har varit föremål för diskussion under mer än ett årtionde men trots 

det går förändringarna mycket långsamt, menar Hultén. 

Det har varit svårt att hitta statistik, som överensstämmer med vår definition, över personer 

med utländsk bakgrund. Statistiska centralbyrån definierar det här begreppet som de personer som 

är utrikes födda samt de som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 

Personer som har en inrikes- och en utrikes född förälder räknas in i kategorin Svensk bakgrund 

(sedan en förändring 2002), liksom personer med två inrikes födda föräldrar. I vårt material har vi 

gått på namn och tydligt utländskt utseende vilket gör att vi med all sannolikhet har inkluderat 

personer som endast har en utrikes född förälder, liksom personer som har utrikes födda far- och 

morföräldrar men inrikes födda föräldrar. Det här gör att det inte riktigt har gått att dra några 

liknelser mellan våra siffror med Statistiska centralbyråns siffror över personer med utländsk 

bakgrund. Deras statistik visar att 11,6 procent av de boende i Kalmar län har utländsk bakgrund. I 

vårt material har 8,6 procent av personerna på bild utländsk bakgrund, vilket kan ses som en 

relativt positiv representativitet om vi jämför med centralbyråns statistik. Här är det dock viktigt 

att inflika att denna siffra, 11,6, är betydligt lägre än vad den hade varit om den täckte in alla 

personer som vi definierar som personer med utländsk bakgrund. Andra och tredje generationens 

invandrare är inte synliga i den här siffran. Inte heller barn till en svensk och en utländsk förälder, 

som kanske har både ett utländskt namn och utseende och som därför har räknats in i vår 

definition. 

Andersson Odén (2005) har i sin studie ”2004 års publicistiska bokslut – Om tidningars 

redaktioner och innehåll” skrivit att det inte finns någon klar statistik över personer med utländsk 

bakgrund: ”Hur stor andel som är första eller andra generationens invandrare kan inte utläsas i 

integrationsverkets statistik. Tidigare siffror från Statistiska centralbyrån brukar dock nämna 

siffror kring 20 procent, vilket närmast är det tal som Publicistiskt boksluts statistik bör jämföras 

med.” (Andersson Odén, 2005, s.47)  

Om man ska ta detta i anspråk visar inte den här undersökningen på några fantastiska siffror, 

i jämförelse med hur många med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Som tidigare nämnt är det, 

på samma sätt som när det gäller svenskar, en klick människor som figurerar mer i tidningen än 
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andra. Det verkar inte som att det finns några skillnader mellan svenska och utländska elitkällors 

representation. Universitetsrektor Stephen Hwang är ett exempel på en elitkälla med utländsk 

bakgrund, som finns välrepresenterad i materialet och utgör en stor del av statistiken. Men så länge 

som elitkällorna uttalar sig om saker som inte rör invandrare spelar det mindre roll. Det är när 

elitkällorna pratar över huvudet på hela grupper och ”för deras talan” som generaliseringarna 

uppstår. Som Brune (2004) tar upp var det fallet under den andra flyktingströmmen till Sverige. 

Istället för att belysa dem som människor och höra deras berättelse byggde svenskarna sina 

uppfattningar om invandrare på uttalanden från polis, tulltjänstemän och myndigheter. 

Resultatet pekar på vissa skillnader mellan Östra Småland och Barometern. Det skilda 

utbudet mellan bilder och bildstorlekar går att förklara med de olika tidningarnas ekonomi. 

Barometern har fler anställda fotografer och verkar därför satsa på fler bilder på sina uppslag. 

Gissningsvis går det också hand i hand med det resultat som visar på att fler har biroller i 

Barometern eftersom det överlag förekommer fler bilder med personer i artiklarna. Troligtvis är 

det mycket som ligger till grund för att de båda tidningarna har olika ekonomiska förutsättningar. 

Barometern har betydligt större upplaga än Östra Småland vilket följaktligen leder till större 

annonsintäkter och högre omsättning. När det kommer till resultatet som rör fördelningen av kön, 

att det i Barometern förekommer betydligt fler män, kan vi inget annat göra än att hänvisa det till 

slumpen. Det undersökta materialet är för litet för att i detta fall kunna dra några generella 

slutsatser, men det känns ändå värt att understryka. 

         Under inläsningsfasen stötte vi på många både forskare och teorier som berörde 

identiteter och identitetsskapande som något av ett problem när det gäller integration och 

segregering. Identiteter pekar bland annat på våra lik- och olikheter vilket främjar detta 

återkommande ”vi och dem”-tänkande. Enligt Gripsrud (2002) har jaget dessa två olika 

identiteter; det sociala och det kollektiva. Den sociala identiteten, menar Gripsrud, skapas av 

andras uppfattning, och i många fall vad gäller till exempel invandrare skapar i sin tur andra 

sin uppfattning baserat på fördomar och de redan diskuterade stereotyperna i medierna. Den 

kollektiva identiteten får man bland annat utifrån var vi har vuxit upp, ålder eller intressen. 

Går dessa två identiteter hand i hand då människor kan skapa sig en uppfattning om en 

speciell grupp, i detta fallet invandrare, med liknande kollektiv identitet varpå deras 

uppfattning sedan bidrar till att skapa gruppens sociala identitet? Kanske blir det ett moment 

tjugotvå, om gruppen med samma kollektiva identitet blir något stereotypt som andra baserar 

sin uppfattning på och som återigen blir en del i skapandet av andra människors sociala 
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identitet. Kan det vara en orsak till att invandrare menar att de inte känner igen sig i den bild 

som presenteras i medierna; för att andra skapar en identitet som krockar med deras självbild? 

Sammanfattningsvis anser vi att undersökningen har givit ett i grunden positivt resultat där 

personer med utländsk bakgrund förekommer som vilka svenska medborgare som helst och inte 

mestadels som personer med utländsk bakgrund. Alltså framstår de betydligt mer som ett ”vi” än 

som ett ”dem”. Inte heller framställs de som ett problem, snarare tvärtom när journalisterna till 

synes jobbar för integrationen genom att belysa positiva nyheter om t.ex. invandrare som gör att vi 

likställer dem med ”vardagssvensken”.  Men frågan är om den här välviljan sker på bekostnad av 

de nyheter som bör uppmärksammas och har ett stort allmänintresse. Nyheter som har ett värde 

oavsett om de är både negativa och berör problem, men som väljs bort med motiveringen att de 

utökar en befintlig klyfta. För faktum är att det finns stora problem med integrationen i samhället. 

Det finns tydliga siffror som pekar på problem vad gäller hög arbetslöshet inom 

invandrargrupperna. Det finns problem med segregering och ett sådant missnöje hos de svenska 

medborgarna att ett främlingsfientligt parti väljs in i riksdagen och i vissa kommuner blir andra 

största parti. Det råder ett samhällsklimat där huvuddelen av väljarna i vissa städer och kommuner 

tycker att det är viktigare med en hårdare invandringspolitik än social- och ekonomisk välfärd. Det 

är ett problem. 

Det är nog svårt att komma undan den etnocentrism som råder i både samhället och 

journalistiken, men att ge en positiv rapportering om personer med utländsk bakgrund och 

invandrare är otroligt viktigt för att minska klyftorna i samhället och för att försöka rasera det ”vi 

och dem”-fenomen som uppstått av årtionden av vinklad journalistik, åt det ena eller andra hållet. 

Men det går inte att göra det här med skygglappar eller blunda för de konstaterade problem som 

finns, då det ännu mindre speglar den verklighet vi befinner oss i. ”Det är den dagliga 

journalistiken som ger människor deras bild av världen utanför den personliga erfarenheten, både 

bilden av det lokala samhället och den större världen” (Nygren 2008 s.29) En gissning är att om 

journalistiken vill ge en bild av att det inte finns några problem vad gäller integration, segregering, 

strukturell rasism et cetera, söker man följaktligen inte heller någon lösning. 

Kanske är nyckeln till framgång att, med en neutral rapportering utan den ständigt 

återkommande elitrepresentationen från myndigheter och politiker, uppmärksamma problemen. 

Detta för att folk över huvudtaget ska få en ögonöppnare. Men det är viktigt att göra det i jämvikt 

med den positiva bild som inte innehåller stereotyper, fördemar och generaliseringar. Istället för att 

öka glappet mellan ”vi och dem” håller det kanske på att skapas ett större ”vi”, ett ”vi” där det 

finns utrymme för olikheter. Där man inte måste ha den enda identiteten eller den andra utan 

tillhöra och dela med sig av flera. Det verkar som att även en god tanke omedvetet kan späda på 
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skillnaderna oss människor emellan. Både Östra Småland och Barometern skrev om den 

muslimske mannen som arbetade med att renovera kyrkan trots hans muslimska tro. Man kan 

fråga sig om det verkligen är av värde att lyfta fram att en man hjälper och arbetar tillsammans 

med någon som inte delar hans religion? I grunden är väl ändå både den muslimske snickaren och 

den kristne prästen människor och har betydligt fler likheter än skillnader. 

Att lågstadiebarnen som går i en svensk skola bjuder sina kamrater på mat från sina olika 

kulturer och delar med sig av sin kunskap om sina olika religioner och traditioner är fantastiskt. 

Men är det en nyhet? Det borde vara en självklarhet. 

 

5.1 Idéer till framtida forskning 

Vår studie har visat att Östra Småland har en jämnare könsfördelning än Barometern, där betydligt 

fler pojkar och män förekommer på bild. Materialet är dock för litet för att kunna säkerställa att 

Östra Småland verkligen har en jämnare könsfördelning. För att kunna göra det skulle det behövas 

en mer omfattande studie. 

           Det skulle vara intressant att göra en studie där enbart personer som förekommer i rollen 

som utländsk inkluderas. I vårt material var endast 22 personer med som detta, varav 11 i Östra 

Småland och 11 i Barometern. Bildmaterialet ur Barometern var dock större (10 procent förekom 

som utländska, jämfört med 14 procent i Östra Småland), varpå man kan fråga sig om det kanske 

är vanligare att fokus ligger på utländskt ursprung i Östra Småland? Med ett större material skulle 

det gå att undersöka detta, samt huruvida det tillför något att fokus ligger på personens ursprung. 

Nämns det här ibland i onödan, fast det inte alls fyller någon funktion för artikeln, och kan det i 

sådana fall bidra till att förstärka fenomenet “Vi och dem”? 

           En tredje idé är att undersöka hur utländska personer i Kalmar län själva ser på hur 

Barometern och Östra Småland skriver om dem. 8,6 procent av personerna på bild har utländskt 

ursprung. Hur ser personerna som det berör på representativiteten? Kvalitativa intervjuer skulle 

kunna besvara detta. 
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Kodschema: 

Analysenhet                      Variabel                             Variabelvärde                 Kod 
 

  Tidning  Östran  Ö 

    Barometern  B 

 

  Datum 

 

  Sektion  Kalmar  1 

    Öland  2 

    Nybro  3 

    Emmaboda  4 

    Torsås  5 

    Mönsterås  6 

  Skribent 

 

                                            Fotograf 

 

 

Tidningsartikel                    Placering                            Uppslagets dragarbild        11 

+ tillhörande                                                                   Sidtopp                    12 

bild / bilder    Sidmellan  13 

    Botten  14 

    Spalt  15 
 

                                                                                                                                            

                 

Spaltcentimeter Kort  21 

  Medel  22 

  Lång  23 

 

 

                                            Ämne                                 Politik och myndighet 31 

                                                  Ekonomi  32 

                                                                            Vetenskap och hälsa 33 

                                                Samhälle och lagar 34 

                                                Kriminalitet och våld 35 

                                                Fritid, konst och media 36 

                                                Annat              37 

 

 

Utländsk                              Kön                                   Kvinna or  41 

person i artikeln                                                             Man  män  42 

    Båda  43 

    Okänd  44 

 

  Antal på bild  Själv  51 

    Flera  52 
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    Själv med flera bilder 53 

    Flera med flera bilder 54 

 

                                            Är med som…                  Utländsk/Invandrare 61 

                                                                                      Medborgare  62 

 

 

                                            Roll i artikeln                      Huvudroll  71 

                                                                                        Biroll  72 

     Ingen  73 

 

Funktion i berättelsen          Subjekt  81 

                                                 Expert  82 

                                                 Talesperson  83 

                                                Boende  84 

     Förälder  85 

      Yrke/sportposition 86 

     Student/elev  87 

     Barn  88            

   

 

  Bildstorlek  Liten   91 

    Medel                       92 

    Stor                       93 

 

 

 

 


