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Sammanfattning
Undersökningens syfte är att kartlägga och analysera förekomsten av personer med
invandrarbakgrund i Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna.
Huvudfrågeställningarna är:
• Hur stor andel personer med invandrarbakgrund förekommer i de ovan
nämnda programmen?
• Vilka är dessa personer?
• I vilket eller vilka sammanhang förekommer de?
Undersökningsperioder är 12–18/2 och 12–18/3 2001.
Frågeställningarna har besvarats utifrån de fyra programmens inrikesmaterial. Utrikesnyheterna ingår inte i underlaget för analysen.
Några resultat:
■ Sammantaget har endast var tionde aktör invandrarbakgrund i de fyra granskade

nyhetsprogrammen. Den dominerande andelen aktörer i inrikesnyheterna, det vill
säga källor och omnämnda personer, saknar invaderarbakgrund. Andelen invånare
med utländsk bakgrund i det svenska samhället är 20 procent.
■ Den största kategorin personer med invandrarbakgrund i Rapport och Aktuellt

är vanliga människor, det vill säga enskilda personer som på något sätt berörs av de
händelser som inslagen rapporterar om. Sammanlagt utgör de 80 procent av samtliga aktörer med invandrarbakgrund. Motsvarande andel bland övriga aktörer är 15
procent. Här utgör politiker, tjänstemän, företagare och experter de största kategorierna. Det officiella Sverige representeras i undersökningsmaterialet alltså huvudsakligen av aktörer som saknar invandrarbakgrund.
■ Sammanlagt medverkar 42 av de 73 aktörerna med invandrarbakgrund i egen-

skap av källor, det vill säga drygt hälften. Av aktörerna som saknar invandrarbakgrund medverkar däremot nästan tre fjärdedelar i egenskap av källor. Personer med
invandrarbakgrund spelar därmed en mer passiv roll i nyhetsinslagen.
■ Av de sammantaget 42 källorna med invandrarbakgrund är knappt tre fjärdedelar

namngivna med både för- och efternamn. Av de övriga källorna presenteras nästan
alla, eller 97 procent, med båda namnen.
■ Andelen kvinnor är högre bland källor med invandrarbakgrund än bland de utan.

En tredjedel av källorna med rötter utomlands är kvinnor mot en knapp fjärdedel
av de övriga källorna.
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■ Både den lägre andelen för- och efternamn och könsfördelningen bland källorna

med invandrarbakgrund understryker att de i större utsträckning än övriga källor
uppträder i nyheterna i egenskap av privatpersoner.
■ Nationalitet eller ursprungsland meddelas för 19 av de sammanlagt 42 källorna

med invandrarbakgrund, det vill säga för färre än hälften.

■ Sammantaget medverkar 27 av 42 källor med utländsk bakgrund i nyhetsinslagen

på samma villkor som svenska källor. Något främlingskap eller ursprung i annan
kultur påpekas inte, inte heller i de fall där källan talar svenska med brytning eller
utseendemässigt skiljer sig från de flesta svenskar.
■ Flykting- och invandrarfrågor får relativt liten uppmärksamhet i Rapport och

Aktuellt sammantagna. Åtta inslag och 3,3 procent av inrikesnyheternas sändningstid upptas av dessa frågor, vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

■ Av inslagen där personer med invandrarbakgrund medverkar är det nyheter om

brott och brottslighet som får störst uppmärksamhet. I Rapport och Aktuellt tillsammans utgör dessa inslag 30 procent av sändningstiden. I det totala nyhetsutbudet är motsvarande andel 11 procent. Nyheter som handlar om brott och rättsväsende är överrepresenterade i inslagen med invandraranknytning, både i förhållande
till Rapports och Aktuellts övriga inslag och till andelen brott som begås i Sverige
av personer med rötter i annat land. Enligt brottstatistiken är ca 20 procent av
samtliga brottslingar som lagförs i Sverige av utländsk härkomst.
■ I hälften av alla inslag med invandraranknytning i Rapport och Aktuellt, och cir-

ka hälften av sändningstiden, saknas invandrarperspektiv. Det vill säga att nyheterna inte har sin utgångspunkt i frågor som specifikt rör etniska minoritetsgrupper
eller vinklar på att källorna och de omnämnda personerna inte är infödda svenskar.
I hälften av inslagen medverkar personer med invandrarbakgrund med andra ord
på samma villkor och av samma anledning som övriga aktörer.
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Personer med utländsk bakgrund - vilka, hur ofta och hur?
Frågan om vem som framträder i televisionens stora rikstäckande nyhets- och faktaprogram är mycket angelägen. Rapport och Aktuellt medverkar på nationell nivå
kanske mer än några andra medier till att sätta dagordningen för den svenska samhällsdebatten. De frågor och ämnen som tas upp och personer som syns i dessa
nyhetssändningar uppfattas också av medborgarna som de som är viktiga att uppmärksamma och debattera. Omvänt tenderar de frågor och de personer som inte
uppmärksammas att i många avseenden föra en undanskymd eller näst intill osynlig
tillvaro i samhället.
Nyhetsprogrammen bidrar till att skapa en bild hos medborgarna av hur verkligheten ser ut och normer för hur den ska tolkas och problematiseras.
Mot denna bakgrund är bilden av flyktingar och personer med invandrarbakgrund
som nyhets- och faktaprogrammen ger avgörande ur integrationssynpunkt. Många
människor bildar sig en uppfattning om dessa minoritetsgrupper och deras möjligheter att integreras i det svenska samhället endast genom medierna.
Syftet med denna undersökning är att kartlägga och analysera förekomsten av personer med invandrarbakgrund i Sveriges Televisions nyhets- och faktaprogram.
Undersökningens tre huvudfrågeställningar är:
• Hur stor andel personer med invandrarbakgrund förekommer i de ovan
nämnda programmen?
• Vilka är dessa personer?
• I vilket eller vilka sammanhang förekommer de?

Avgränsningar och definitioner
En central utgångspunkt för undersökningen har varit att avgränsa och definiera
begreppet ”invandrarbakgrund”. På ett övergripande plan kan det definieras som
en egenskap hos personer som är bosatta i Sverige men själva födda i annat land
eller som har minst en förälder som är född i annat land än Sverige. Denna definition används bland annat i officiell statlig statistik. 1
Ett stort antal personer med utländsk bakgrund medverkar i de program som ingår
i undersökningen. De flesta framträder i utrikesnyheterna, det vill säga i de nyhetsinslag som saknar svensk anknytning. Utan referens till Sverige tappar emellertid
begreppet invandrarbakgrund sin betydelse i undersökningen. Därför har ett första

Riktlinjer för hur personer med utländsk bakgrund redovisas i statistiken. MIS 1996:5. Utgiven av SCB i samarbete
med Invandrarverket.
1
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steg varit att avgränsa analysen endast till inslag med svensk anknytning. Svensk
anknytning har de inslag som:
• handlar om eller relaterar till svenska förhållanden och/eller
• där någon svensk person, organisation, företag eller institution medverkar
och/eller
• där nyheter om händelser och förhållanden utomlands har en tydlig svensk
vinkel.
Avgränsningen fungerar väl när det gäller inrikesnyheter på lokal- och riksnivå.
Däremot kan den vara problematisk i samband med utrikesnyheter som har svensk
vinkel, särskilt när det gäller händelser och förhållanden inom EU. Per definition
har därför samtliga EU-nyheter som berör Sverige eller svenska förhållanden tagits
med i underlaget för analysen. Däremot ingår inte nyhetsinslag där svensk medverkan endast kommer till uttryck genom det svenska ordförandeskapet. Ett förtydligande exempel: Nyhetsinslag som handlat om att utrikesminister Anna Lindh
medlat i konflikten mellan Israel och Palestina ingår inte i underlaget för undersökningen (Aktuellt och Rapport 13/3). Bedömningen är att hon i första hand medverkar i egenskap av representant för EU-parlamentet, inte i egenskap av svensk
politiker.
I undersökningen har klassificeringen av personer med invandrarbakgrund gjorts
med utgångspunkt i de uppgifter som framkommer i nyhetsinslagen. Klassificeringen har
utgått från om personen:
• presenteras i nyhetsinslaget som invandrare eller flykting i Sverige och/eller
• har ett utländskt namn och/eller
• har ett utseende som skiljer sig från det typiskt svenska (nordiska) och/eller
• talar annat språk än svenska eller svenska med tydlig brytning.
Med brytning menas ett uttal som antyder utländsk härkomst, till skillnad från dialektalt uttal som antyder härkomst från annan svensk ort.
Kombinationen av dessa fyra kriterier gör det möjligt att i analysen fånga upp alla
de personer
• där etnisk tillhörighet uttryckligen anges genom namn eller nationalitet,
• som har svenska namn men ett utseende som skiljer sig från det typiskt
svenska (nordiska)
• som har svenska namn och ett typiskt svenskt (nordiskt) utseende men talar
annat språk än svenska, eller svenska med brytning.
Fortfarande lämnar klassificeringen av personer med invandrarbakgrund emellertid
ett visst mått av osäkerhet. Vad är till exempel ett typiskt svenskt eller nordiskt utseende? Här måste naturligtvis klassificeringen göras med försiktighet och ett visst
mått av subjektivitet kan förekomma.
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Det kan vidare förekomma personer i nyhetsinslagen som har utlandsfödda föräldrar – och som enligt den definition som bland andra SCB använder i sin statistik
därför har utländsk bakgrund – utan att detta framkommer, samtidigt som inga av
ovanstående kriterier uppfylls. Dessa personer fångas då inte upp i analysen. Sannolikt rör det sig om ett ytterst litet antal personer, och de påverkar därför undersökningsresultatet endast marginellt.
Det kan också vara problematiskt att bedöma invandradbakgrund utifrån enskilda
personers namn. Hur ska till exempel Ines Uusman eller Pierre Schori behandlas
om de dyker upp i urvalet? Båda har utländska namn men knappast invandrarbakgrund i den betydelse som är aktuell här.
Personer som Uusman och Schori, kända för en bred allmänhet som svenska medborgare och representanter för Sverige och svenska intressen, har i analysen klassificerats som svenskar. Hit räknas till exempel också en person som Jan Guillou.
För övrig har ett sätt att minska osäkerheten varit att skilja ut de personer där endast namnet antyder utländsk härkomst. Namn räknas som en svag indikator på
invandrarbakgrund. Den förstärks däremot om ytterligare kriterier tillkommer, som
nationalitet eller etnisk tillhörighet, att utseendet inte är typiskt svenskt eller att talet
har en tydlig brytning.

Urval av program:
I undersökningen ingår Kulturnyheterna kl 19-19.10, Rapport kl 19.30-20, Aktuellt
kl 21-21.30 och Sportnytt kl 21.50-22.05.
Tidigare svenska undersökningar som gjorts av invandrare i svenska medier har
nästan utan undantag varit kvantitativa. Oftast har det handlat om att kartlägga i
vilken utsträckning nyheter rapporterar om flykting- och invandrarfrågor samt om
hur ofta personer med invandrarbakgrund förekommer i nyhetsrapporteringen som
källor och intervjupersoner.2
Merparten av dessa studier har analyserat nyhetsprogrammen under relativt långa
tidsperioder men endast utifrån ett fåtal variabler. I vissa fall har analysen inte utgått från själva programmen, utan från redaktionernas egna dagen-efter-listor eller
liknande korta skriftliga sammandrag av inslagens innehåll. Det rör sig därför inte
om några fördjupande studier.
I detta sammanhang syftar undersökningen däremot till att ge en mer detaljerad
bild av hur personer med invandrarbakgrund framträder i nyhets- och faktaprogrammen. Ett stort antal variabler används i analysen.
2

Se till exempel Media Monitor 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 och Asp 1998.
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Av tidsmässiga skäl har en sådan fördjupande studie genomförts på ett begränsat
material. Undersökningsperioden omfattar en vecka i februari och en i mars 2001.
Under ingen av de båda veckorna inträffade någon stor händelse som särskilt berörde flykting- och invandrarfrågor. Programmen har analyserats under följande
dagar:
Rapport
12-18/2 och 12-18/3 2001 - måndag till söndag
Aktuellt
12-18/2 och 12-18/3 2001 - måndag till söndag
Sportnytt
12-16/2 och 12-16/3 2001 - måndag till fredag
Kulturnyheterna 12-16/2 och 12-16/3 2001 - måndag till fredag

Analyserade inslag
Sammanlagt omfattar undersökningsmaterialet 700 nyhetsinslag och 14 timmar 11
minuter sändningstid, inklusive kortnyheter som löpsedlar och telegram samt
matchtabeller i Sportnytt.3 Med inslag menas i den fortsatta redovisningen alla typer
av nyhetsrapporter, inklusive kortnyheter och feature, om inte annat anges.
Tabell 1: Antal inslag och analyserad sändningstid.
KulturRapport
Antal inslag
Analyserad sändningstid

Aktuellt

Sportnytt

nyheterna

240

245

122

93

5 tim 1 min

5 tim 25 min

2 tim 20 min

1 tim 25 min

Tabell 2: Utrikes- och inrikesnyheter, antal inslag och sändningstid
Rapport
utrikes inrikes
Antal inslag
Andel av samtliga inslag
Sändningstid*
Andel total sändningstid

79

161

Aktuellt
utrikes
inrikes
84

161

Sportnytt
utrikes inrikes
25

97

33%
67%
34%
66%
20%
80%
82 min 219 min 100 min 225 min 32 min 109 min
27%

73%

31%

69%

23%

77%

Kulturnyheterna
utrikes
inrikes
25

68

27%
19 min

73%
66 min

23%

77%

* avrundat till minuter

3

Endast ett mindre bortfall har förekommit, utan nämndvärd betydelse för undersökningens resultat:
• Löpsedlarna i Kulturnytt 13/3
• Sista 4 minuterna på Sportnytt 13/3
• Löpsedlarna och början på första inslaget i Aktuellt 14/3
• Början på första löpsedeln på Aktuellt 15/3
• De två första löpsedlarna på Sportnytt 15/3
• Löpsedlarna i Aktuellt 17/3, därav ett löp om kurddemonstrationen mot polisvåld i Malmö
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Utrikesnyheterna upptar mellan en femtedel och en tredjedel av inslagen i de analyserade programmen. Störst är andelen i Aktuellt, minst i Sportnytt. Här har alla inslag som handlar om Champions League och NHL-hockey per definition räknats
till utrikesnyheter, även om svenska spelare nämns.
Den fortsatta redovisningen utgår endast från inrikesinslagen.

Aktörer i nyhetsinslagen
Nyhetstexter bygger i allmänhet på någon källuppgift. Vilka källor som är tillgängliga och som medverkar i inslagen har avgörande betydelse för hur nyheterna vinklas
och för den bild de ger av händelser och förhållanden. ”Verkligheten” så som den
återges i nyheterna är inte neutral utan återgiven ur någons perspektiv, och sedan
bearbetad av journalister. Källorna är emellertid inte nyheternas enda aktörer. De
uttalar sig ofta om någon, de omnämnda. Tillsammans präglar källor och omnämnda den bild av samhället och dess invånare som nyheterna ger.
Tabell 3: Aktörer i inrikesnyheterna, procent
Rapport Aktuellt Sportnytt Kulturnyheterna Totalt
Svenska aktörer

79,2

86,9

76,9

90,7

82,6

Aktörer med invandrarbakgrund
Utländska aktörer

10,6
10,2

6,3
6,3

19,0
4,1

6,7
2,7

10,2
7,1

Vag, okänd aktör
Summa
Antal aktörer

0

0,4

0

0

0,1

100
284

100
237

100
121

100
75

100
717

Den dominerande andelen aktörer i inrikesnyheterna är svenska. Sammantaget har
endast var tionde aktör invandrarbakgrund i de fyra granskade nyhetsprogrammen.
Högst andel har Sportnytt där nästan en femtedel av alla aktörer har invandrarbakgrund, vilket är knappt dubbelt så mycket som i Rapport och tre gånger så mycket
som i Aktuellt och Kulturnyheterna.
Inget exakt mått eller norm finns för hur stor andel personerna med invandrarbakgrund bör utgöra av samtliga aktörer i nyheterna för att ge en korrekt och sanningsenlig bild av det svenska samhället och dess invånare. Ett enkelt jämförelsemått är dock att omkring 20 procent av Sveriges befolkning i dag har utländsk bakgrund.4 Detta är en dubbelt så hög andel som aktörerna i nyheternas inrikesinslag.
Utifrån den enkla jämförelsen är personer med invandrarbakgrund underrepresenterade i tre av de fyra undersökta programmen.
4

www.scb.se, 2001-05-08.
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Vilka är då personerna med invandrarbakgrund som medverkar i nyhetsinslagen?
Tabell 4: Antal aktörer med invandrarbakgrund i Rapport och Aktuellt
Rapport

Aktuellt

Enskild berörd person

26

Enskild berörd person

11

Företagsrepresentant
Läkare

1
1

Myndighetsrepresentant
Läkare

1
1

Övrig expert/forskare

1

Ekonom

1

Brottsling
Totalt antal aktörer

1
30

Övrig expert/forskare
Totalt antal aktörer

1
15

Sammanlagt medverkar 73 personer med invandrarbakgrund i de fyra undersökta
programmen. Flest aktörer med invandrarbakgrund har Rapport och Sportnytt. I
Rapport medverkar 30 personer med utländsk härkomst antingen som källor eller
omnämnda, vilket är dubbelt så många som i Aktuellt. I Kulturnyheterna är motsvarande antal fem personer under de granskade veckorna. För två av de medverkande i Rapport identifieras invandrarbakgrunden endast genom deras namn, och
därför räknas den i analysen som något svagare än för de övriga aktörerna.5
Den klart dominerande kategorien personer med invandrarbakgrund är vanliga
människor, det vill säga enskilda personer som på något sätt berörs av de händelser
som inslagen rapporterar om. De utgör fyra femtedelar av samtliga aktörer i Rapport och Aktuellt tillsammans. Bland dessa finns åtta flyktingar i Rapport, men inga
i Aktuellt. Även brottslingar och brottsoffer har förts till denna kategorin.
Flertalet av aktörerna i tabell 4 medverkar alltså inte i nyheterna som representanter
för någon befattning eller yrke, till skillnad från aktörer som saknar invandrarbakgrund. Bland de svenska aktörerna utgör enskilda berörda personer endast 15 procent av alla aktörer.6 Politiker, tjänstemän, företagare och olika experter tillhör de
kategorier som är vanligast i Rapport och Aktuellt. Även flera tidigare undersökningar har visat att en klar majoritet av nyhetsprogrammens aktörer tillhör någon
form av politisk, administrativ, ekonomisk, idrottslig eller konstnärlig elit. Vanligast
är politiker på höga poster. Inte många personer med utländsk härkomst tillhör
dessa grupper i samhället.
Också i det urval som ingår i denna undersökning kan man konstatera att det officiella Sverige huvudsakligen representeras av aktörer som saknar invandrarbak-

5
6

Roland Blanche, ägare av Ericssonaktier, Claude Marcus, läkare.
Se tabell A i bilaga.
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grund. Personer med invandrarbakgrund uppträder nästan uteslutande i egenskap
av privatpersoner i Rapport och Aktuellt.
Tabell 5: Antal aktörer med invandrarbakgrund i Sportnytt och Kulturnyheterna
Sportnytt

Kulturnyheterna

Idrottsutövare

23

Kulturperson, konstnär

5

Totalt antal aktörer

23

Totalt antal aktörer

5

Något annorlunda ser det ut i Sportnytt. Samtliga aktörer med invandrarbakgrund
är idrottsutövare, vilket också drygt 90 procent av de övrigt medverkande är. Hos
knappt en tredjedel av de med rötter i annat land än Sverige identifieras denna
egenskap endast genom namn.7 Det handlar huvudsakligen om personer som
nämns i samband med olika matcher och tävlingar.
I Kulturnyheterna medverkar fem personer med invandrarbakgrund i sammanlagt
två inslag. Fyra av dem är representanter för hiphop-kollektivet Blao, den femte är
filmaren Josef Fares. Också bland de aktörer som saknar invandrarbakgrund utgör
kulturpersoner och konstnärer en kraftig majoritet, nästan tre fjärdedelar. Men här
förekommer dessutom journalister och politiker, vilka helt saknas bland aktörerna
med invandrarbakgrund.8

Källor i nyhetsinslagen
I analysen kan de personer som medverkar i nyheterna uppträda antingen som källor eller som omnämnda. Särskilt vikt har lagts vid källorna. Olika källor upplever
händelser och förhållanden på olika sätt och ger medvetet eller omedvetet skilda
bilder av ett och samma händelseförlopp. Man kan därför säga att källornas medverkan i nyheterna är mer aktiv än de omnämnda aktörernas. Källorna får själva
framföra erfarenheter, synpunkter och ställningstaganden och präglar därigenom
den bild av händelser och skeenden som förmedlas. Direkt och indirekt är de med
och påverkar samhällsopinionen genom sin medverkan i nyhetsprogrammen.
Som källor räknas alla personer som lämnar någon uppgift i inslagen, antingen direkt i uttalanden eller intervjuer eller genom att refereras.

Jan Huokko, källa. Peter Luksic, Radek Hamer, Juha Rihijärvi, Mika Kohonen, Goran Samacic, Jassim
Merksu, omnämnda.
8 Se tabell B i bilaga.
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Tabell 6: Antal källor med invandrarbakgrund
Rapport

Aktuellt

Enskild berörd person
Flykting

13
6

Enskild berörd person
Expert/forslare

3
3

Expert/forskare

3

Brottsling

2

Företagsrepresentant
Totalt antal källor

1
23

Myndighetsrepresentant
Totalt antal källor

1
9

Andel källor av alla aktörer

76% Andel källor av alla aktörer

Sportnytt

60%

Kulturnyheterna

Idrottsutövare

6

Kulturperson/konstnär

4

Totalt antal källor

6

Totalt antal källor

4

Andel källor av alla aktörer

26% Andel källor av alla aktörer

80%

Sammanlagt medverkar 42 av de 73 aktörerna med invandrarbakgrund i egenskap
av källor, det vill säga drygt hälften. Av aktörerna som saknar invandrarbakgrund
medverkar däremot nästan tre fjärdedelar i egenskap av källor. Personer med invandrarbakgrund spelar därmed en mer passiv roll i nyhetsinslagen genom att i
större utsträckning än de övriga aktörerna vara omnämnda utan att själva komma
till tals.
Skillnaderna är emellertid stora mellan de fyra programmen. I Kulturnyheterna är
fyra av fem aktörer källor, i Sportnytt endast en dryg fjärdedel. I detta programmet
är merparten av aktörerna med invandrarbakgrund omnämnda, huvudsakligen i
samband med matcher och tävlingar, de framträder inte själva.
I Rapport är tre fjärdedelar av aktörerna med utländsk bakgrund källor. De allra
flesta framträder i egenskap av privatpersoner. I Aktuellt är andelen källor något
lägre, knappt två tredjedelar. Här framträder emellertid hälften av källorna med invandrarbakgrund i egenskap av representanter för någon befattning eller yrke. I
Sportnytt och Kulturnyheterna är samtliga källor idrottsutövare respektive kulturpersoner och konstnärer.

Namngivna och icke-namngivna källor
Av de sammantaget 42 källorna med invandrarbakgrund är knappt tre fjärdedelar
namngivna med både för och efternamn. Av de övriga källorna presenteras nästan
alla, eller 97 procent, med båda namnen. Endast ett ytterst litet antal av dessa medverkar utan något namn eller endast med förnamn. Bland källorna med invandrarbakgrund presenteras en fjärdedel endast med förnamn eller utan något namn alls.
Samtliga källor med endast förnamn är barn och ungdomar.
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Både i Rapport och Aktuellt förekommer källor som inte namnges och några som
endast anges med förnamn. I Sportnytt har alla källor med invandrarbakgrund både
för- och efternamn, i Kulturnyheterna ingen. De fyra medlemmarna i hiphopbandet Blao presenteras med namnen Kiboy, Jackie, Sublime PH och Mali.
Tabell 7: Nämngivning av källor, procent
Källor med
Övriga
invandrarbakgrund källor
För- och efternamn anges

73,8%

95,7%

Endast förnamn anges
Namn saknas

19,1%
7,1%

1,3%
3,0%

Summa

100%

100%

42

467

Antal källor

Den lägre andelen för- och efternamn hos källor med invandrarbakgrund understryker att dessa i mindre grad än övriga källor representerar samhällets offentliga
sfär. De uppträder i nyheterna huvudsakligen som privatpersoner, det vill säga i
mindre officiella sammanhang.

Kvinnliga och manliga källor
Andelen kvinnliga källor är högre bland de med invandrarbakgrund än bland de
utan. En tredjedel av källorna med invandrarbakgrund är kvinnor mot en knapp
fjärdedel av de övriga källorna.
Tabell 8: Kvinnliga och manliga källor, procent
Källor med

Övriga

invandrarbakgrund

källor

Kvinna

33,3

24,3

Man

66,7

75,7

Summa
Alla källor

100
42

100
467

I Rapport är könsfördelningen av källor med invandrarbakgrund mest jämställd där
fyra av tio källor är kvinnor. I Aktuellt är skillnaden mellan manliga och kvinnliga
källor med invandrarbakgrund däremot störst av de fyra jämförda programmen.
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Endast en knapp fjärdedel, två av nio källor, är kvinnor. I Sportnytt är var tredje
källa kvinna, i Kulturnyheterna en av fyra.9
Tidigare analyser av nyhetsprogram i tv visar en klar övervikt för manliga källor.
Det är männen som dominerar på höga poster i samhället och det är dessa källor
som är de mest eftertraktade i nyheterna. I den mån kvinnor medverkar är det oftare i egenskap av enskilda berörda personer. Skillnaderna i könsfördelning är därmed
mindre ojämlik bland källor med invandrarbakgrund, men understryker återigen att
dessa källor i betydlig högre utsträckning än övriga medverkar i egenskap av privatpersoner, snarare än representanter för den offentliga samhällssfären.

Nationalitet och etnisk bakgrund
Nationalitet eller ursprungsland meddelas för 19 av de sammanlagt 42 källorna med
invandrarbakgrund, det vill säga något färre än hälften. Den vanligaste nationalitetsangivelsen är svensk. I fyra fall påpekas att källan är svensk även om andra kriterier anger utländsk bakgrund. För övrigt syftar nationalitetsbestämningarna huvudsakligen till länder utanför Västeuropa.
Tabell 9: Nationalitet hos källor med invandrarbakgrund, antal källor
Källor med
invandrarbakgrund
Sverige

4

Kosovo
Iran

3
3

Turkiet
Finland

2
1

Bosnien

1

Serbien
Albanien

1
1

Chile

1

Irak
Syrien

1
1

Totalt
Totalt antal källor

19
42

Dessutom framgår det vid sammantaget nio tillfällen i Rapport och Aktuellt vilken
etnisk tillhörighet invandrarkällorna har. Sex är kurder, en från Irak, två från Turkiet och tre utan specifik nationalitet. Tre källor är albaner från Kosovo.

9

Se tabell C i bilaga
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I Rapport anges nationalitet och/eller etnisk tillhörighet sammanlagt för 15 av 23
källor med utländsk bakgrund, i Aktuellt för fem av nio källor, i Sportnytt för två av
sex källor och i Kulturnyheterna inte alls.
I vilken utsträckning nationalitet och etnisk tillhörighet bör anges är svårt att säga. I
samband med vissa frågor är dessa uppgifter nödvändiga för nyhetsinslagets begriplighet, som till exempel när det handlar om albanska flyktingar från Kosovo, i andra
fall kan de däremot underblåsa fördomar och invandrarfientlighet, till exempel i
samband med brottslighet.

Olika slag av medverkan hos källor med utländsk bakgrund
Personer och källor med utländsk bakgrund kan medverka i nyhetsrapporteringen
på olika sätt. I huvudsak kan man skilja på om de medverkar i egenskap av främlingar i det svenska samhället och den svenska kulturen eller utifrån samma förutsättningar och på samma villkor som infödda svenska invånare.
Hur personer med invandrarbakgrund medverkar i nyhets- och faktaprogrammen
har sannolikt betydelse för deras möjlighet att integreras i det svenska samhället.
Massmedierna skapar opinioner. Om främlingskapet ständigt framhålls och upprepas i nyheterna kan detta i förlängningen skapa negativa opinioner kring flyktingar
och invandrare som kommit till Sverige och försvåra deras möjligheter att integreras i det svenska samhället.
När det i nyhetsinslagen betonas att källor med utländsk bakgrund är flyktingar, har
invandrat till Sverige eller ursprungligen är hemmahörande i någon annan kultur än
den svenska, har detta särskilt noterats i analysen.
Tabell 10: Typ av medverkan hos källor med invandrarbakgrund, antal
källor
KulturRapport Aktuellt Sportnytt nyheterna Totalt
Samma villkor som svenska källor
Invandrare

10
8

7
2

6
0

4
0

27
9

Flykting

5

0

0

0

5

Totalt antal källor

23

9

6

4

42

Sammantaget medverkar 27 av 42 källor med invandrarbakgrund, det vill säga nästan två tredjedelar, i nyhetsinslagen på samma villkor som svenska källor. Något
främlingskap eller ursprung i annan kultur påpekas inte, även i de fall där källan talar svenska med brytning eller har ett utseende som skiljer sig från det typiskt
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svenska. Var femte källa medverkar i egenskap av invandrare och drygt var tionde i
egenskap av flykting.
I Sportnytt och Kulturnyheterna medverkar samtliga källor på samma villkor som
de utan invandrarbakgrund. Här står andra frågor i centrum än deras etniska eller
utländska ursprung. I Aktuellt medverkar drygt tre fjärdedelar av källorna på liknande villkor, i Rapport knappt hälften. Störst betoning på främlingskap hos källorna med invandrarbakgrund har detta program.
Källornas typ av medverkan hänger naturligtvis samman med nyheternas innehåll.
Det vill säga de ämnen och frågor som nyheterna väljer att bevaka och rapportera
om.

Flykting- och invandrarfrågor i Rapport, Aktuellt och Kulturnyheterna
Återkommande mätningar av Rapports och Aktuellts nyhetsinslag under första
hälften av 90-talet visar ett relativt sett ökat utrymme, mätt i sändningstid, för flykting- och invandrarfrågor. Som lägst var andelen två procent i Rapport 1990 och
Aktuellt 1994, som högst sex procent i Rapport 1992 och 1993.10
Att dessa frågor fick särskild uppmärksamhet under 90-talets första hälft bekräftas i
Kent Asps studie av Rapports nyhetsbevakning 1979-1998.11 Mellan 1991 och 1994
hade Rapports huvudsändningar i genomsnitt 9,4 inslag i månaden om flyktingoch invandrarfrågor. Under tjugoårsperioden som helhet var motsvarande andel 2
inslag i månaden. Den övergripande tendensen är att flykting- och invandrarfrågornas andel av nyhetsinslagen steg från 2,8 per månad i början av 80-talet till 8,5 i slutet på 90-talet. Sammantaget hörde flykting- och invandrarfrågorna till de fem samhällsfrågor som fick mest uppmärksamhet, mätt i antal inslag, mellan 1979 och
1998.

10
11

Media Monitor 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
Asp 1998.
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Tabell 11: Huvudsakligt ämne i Rapport och Aktuellts nyheter, procent
av sändningstid
Rapport

Aktuellt

Näringsliv, företagsekonomi
Brott, rättsväsende

11,3
10,4

Näringsliv, företagsekonomi
Brott, rättsväsende

14,0
12,1

Sport

9,8

Jordbruk, skogsbruk, fiske

8,7

Sociala frågor
Flykting-/invandrarfrågor

7,0
6,4

EU-frågor
Sysselsättning

7,9
6,1

Jordbruk, skogsbruk, fiske

6,1

Kultur

6,1

Utrikes, internationella frågor
Sysselsättning

5,7
4,9

Energifrågor
Sport

5,0
4,9

Offentlig ekonomi
Vårdfrågor

4,2
4,1

Olyckor
Miljöfrågor (yttre miljö)

4,6
4,3

EU-frågor

3,9

Arbetslivsfrågor

4,1

Energifrågor
Vetenskap, teknik, medicin

3,3
2,6

Krig, inbördeskrig, oroligheter
Partifrågor

3,7
3,4

Kultur
Arbetslivsfrågor

2,2
2,2

Sociala frågor
Utrikes, internationella frågor

3,1
2,3

Kuriosa

2,2

Offentlig ekonomi

2,0

Miljöfrågor (yttre miljö)
Partifrågor

2,0
1,4

Vetenskap, teknik, medicin
Försvarsfrågor

1,1
1,0

Försvarsfrågor

1,1

Vårdfrågor

0,7

Olyckor
Krig, inbördeskrig, oroligheter

0,6
0,0

Kuriosa
Flykting-/invandrarfrågor

0,3
0,2

Övrigt
Summa

8,4
99,8

Övrigt
Summa

4,5
100,1

Antal sekunder

13485

Antal sekunder

13140

Tabellen visar att flykting- och invandrarfrågornas andel av sändningstiden i Rapport i denna undersökning är den samma som vid mitten av 90-talet, och att frågorna ingår bland de fem ämnen som fått störst uppmärksamhet mätt i andel av
sändningstid. Under de analyserade veckorna uppmärksammar programmet vid två
tillfällen visumtvånget som införts i samband med Schengenavtalet. Redaktionen
sänder även ett inslag om anhöriginvandring och ett om albanska flyktingar som
skickas tillbaka till Kosovo.
I Aktuellt är flykting- och invandrarfrågornas andel däremot betydligt lägre och de
prioriteras mycket lågt i nyhetsurvalet. Av de 22 innehållskategorier som rangordnas i tabell 11 hamnar flykting- och invandrarfrågorna på sista plats i Aktuellt.
Mätt i antal inslag gör Rapport sju och Aktuellt ett inslag under de två granskade
veckorna om flykting- och invandrarfrågor. I det senare programmets fall handlar
det om ett kort telegram om att en irakisk kvinna nekats anställning. I Rapport
handlar det om två löpsedlar och fem nyhetsinslag. I detta programmet är mängden
inslag jämförbar med eller rent av något högre än det genomsnittliga antalet inslag
per månad i slutet på 90-talet. I Aktuellt är den betydligt lägre.
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Flykting- och invandrarfrågor får relativt liten uppmärksamhet i de två nyhetsprogrammen sammantagna under de granskade veckorna och har minskat både i antal
inslag och andel av sändningstid jämfört med tidigare år.. Ett visst förbehåll bör
göras för den korta mätperioden. Samtidigt jämförs de båda nyhetsprogrammen
under samma veckor och siffrorna antyder därmed delvis olika nyhetsvärdering
mellan Rapport och Aktuellt under perioden.
Kulturnyheterna innehåller under de granskade veckorna ett inslag som berör flykting- och invandrarfrågor. Det är ett telegram om en ny bok om flyktingar. Sportnytt innehåller inga inslag om flykting och invandrarfrågor under mätperioden.12

Nyhetsinslag med invandraranknytning
Inslag som handlar om flykting- och invandrarfrågor är endast ett mått på hur
mycket och vilken uppmärksamhet personer med invandrarbakgrund får i nyhetsprogrammen. I vissa avseenden är det dessutom ett osäkert mått. Det kan förekomma inslag om dessa frågor där ingen person med invandrarbakgrund själv
medverkar. Omvänt kan de medverka i nyhetsinslag som tar upp helt andra frågor.
Ett annat sätt att mäta är därför att utgå från de inslag där personer med invandrarbakgrund medverkar som källa eller aktör.
Tabell 12: Antal inslag och sändningstid där personer med invandrarbakgrund medverkar
Rapport Aktuellt Sportnytt Kulturnyheterna
Antal inslag där invandrare medverkar
Andel av inrikesinslag

20
12%

13
8%

9
9%

3
4%

Andel av sändningstid inrikesnyheter

19%

13%

19%

7%

Antal inrikesinslag

161

161

97

68

Nyheter där personer med invandrarbakgrund medverkar – som källa, omnämnd
och/eller i bild – upptar som mest 19 procent av inrikesinslagens sändningstid i
Rapport och Sportnytt och som minst 7 procent i Kulturnyheterna. I Aktuellt är
motsvarande andel 13 procent.
I Sportnytt, där inget inslag rapporterar om flykting- och invandrarfrågor, medverkar ändå personer med invandrarbakgrund i nästan vart femte inslag. Det handlar

12

Se tabell D och E i bilaga.
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här om idrottsmän med utländsk bakgrund som är bosatta i Sverige.13 I tre av
Sportnytts inslag identifieras invandrarbakgrunden hos de medverkande endast genom deras namn. Det rör sig om en intervju med ishockeyspelaren Jan Huokko
och omnämnanden av hockeyspelarna Juha Rihijärvi och Radek Hamer och handbollsspelaren Peter Luksic. I dessa inslag är invandraranknytningen, i enlighet med
resonemanget som förts på sidan 2, relativt svag.
Liknande invandraranknytning finns i ett Rapportinslag, där en aktieägare med utländskt namn, Roland Blanche, uttalar sig och i Kulturnyheterna där endast regissören Josef Fares omtalas i ett inslag, utan att förekomma i bild eller att hans nationalitet nämns. I de övriga inslagen uppfylls minst två eller fler av de kriterier som
ställts på invandraranknytning.
I vilka frågor eller sammanhang medverkar då personer med invandrarbakgrund i
nyhetsprogrammen?
Tabell 13: Ämnen i Rapport- och Aktuelltinslag där personer med invandrarbakgrund medverkar
Rapport

antal
inslag

% av
sändningstid

Flykting-/invandrarfrågor

7

33,0

Brott, rättsväsende
Näringsliv, företagsekonomi

4
2

17,0
11,7

Arbetslivsfrågor

2

Sysselsättning
Sociala frågor

1
1

Vårdfrågor
Energifrågor

1
1

antal
inslag

% av
sändningstid

Brott, rättsväsende

5

42,4

Energifrågor
Jordbruk, skogsbruk, fiske

1
2

18,6
13,5

10,7

EU-frågor

1

9,0

7,7
6,7

Näringsliv, företagsekonomi
Sport

1
1

7,7
7,4

6,1
6,1

Flykting-/invandrarfrågor
Total antal inslag/summa

1
12

1,4
100

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1

1,0

Total antal inslag/summa

20

100

Aktuellt

Rapport och Aktuellt visar tillsammans 32 inslag som har invandrarvinkel eller där
personer med invandrarbakgrund medverkar. I nio av inslagen kommer ingen person med utländsk bakgrund själv till tals. De medverkar endast i egenskap av omnämnda personer. I tre av inslagen är det fråga om löpsedlar i början på nyhetsprogrammen, i fem av inslagen är det fråga om kortare nyhetstelegram.

13

Ett problem i analysen av Sportnytt har varit att förhålla sig till det mycket stora antal spelare som omnämns, i bland i rasande tempo, i samband med matchreferat. Av dessa har endast spelare med utländsk
bakgrund som upprepade gånger nämns eller framhävs i samma inslag klassificerats i analysen.
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Sammanlagt i de båda programmen är det nyheter om brott och brottlighet som får
störst uppmärksamhet i inslagen med invandraranknytning. I Aktuellt upptar de
hela 42 procent av sändningstiden, i Rapport 17 procent. Till denna kategori av
ämne har både inslag där personer med invandrarbakgrund begått brott eller utsatts
för brott räknats. Båda redaktionerna rapporterar bland annat om polisens dödsskjutning av en kurdisk flykting i Jönköping och den demonstration som anordnades efter händelsen. Båda har också inslag från rättegången mot de två iranska män
som misstänks ha begått ett så kallat hedersmord på sin i Sverige bosatta brorsdotter. Aktuellt gör dessutom ett längre reportage om kriminalvården där huvudsakligen interner med invandrarbakgrund intervjuas och medverkar i inslaget, även om
inslagets egentliga vinkel är att yngre interner borde skiljas från äldre på landets
fängelser.
Också i det totala nyhetsutbudet under de granskade veckorna upptar frågor som
rör brott och rättsväsende en relativt stor andel av sändningstiden, 11 procent, (se
tabell 11), dock långt mindre än när det handlar om inslag med invandraranknytning. Ett resultat av analysen är därför att nyheter som handlar om brott och rättsväsende är överrepresenterade i inslagen med invandraranknytning, både i förhållande till Rapports och Aktuellts övriga inslag och till andelen brott som begås i
Sverige av personer med rötter i annat land. Enligt brottstatistiken är ca 20 procent
av samtliga brottslingar som lagförs i Sverige av utländsk härkomst. Majoriteten
brottslingar är således svenskar.14 Att nyheterna med invandraranknytning i så stor
utsträckning berör frågor som handlar om brott och brottslighet påverkar den bild
av personer med invandrarbakgrund som Rapport och Aktuellt förmedlar till tittarna och i förlängningen samhällsopinionen kring dessa frågor.
Största enskilda ämnet med invandraranknytning i Rapport handlar om flyktingoch invandrarfrågor. En tredjedel av både inslagen och sändningstiden ägnas dessa
frågor. Som redan nämnts, rapporterar programmet om visumtvånget som införts i
samband med Schengenavtalet och flyktingar som skickas tillbaka till sina hemländer. I huvudsak framstår flyktingarna som offer för de svenska – och europeiska –
myndigheternas hårda och avvisande flyktingpolitik. Direkt och indirekt beskrivs
det svenska regelverket som inhumant och okänsligt för individuella behov.
Att flyktingarna utsätts för någon form av orättvisa eller övermakt understryks genom de sätt de avbildas. Sammantaget förekommer 15 bildmotiv på personer med
invandrarbakgrund i inslagen om flykting- och invandrarfrågor i Rapport.15 Fler än
hälften, nio motiv, visar personer som gråter, är förtvivlade eller upprörda. Genomsnittet för denna typ av känslosamma bildmotiv i samtliga nyheter med invandrar-

Lindgren 2001.
Bildmotiv definieras något förenklat som enskilda bildsekvensers innehåll. Varje gång en bildsekvens
byter innehåll, det vill säga att personer och/eller miljöer ändras, noteras detta i analysen som nytt bildmotiv.
14
15
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anknytning är 27 procent. Det enda inslag i Aktuellt som rapporterar om flyktingoch invandrarfrågor visar inga personer i bild.
Några nästan identiska inslag med invandraranknytning återkommer i både Rapport
och Aktuellt. Det rör sig dels om ett reportage om elavbrottet i Rinkeby i mars
(ämne: energifrågor) och om ett telegram om en tysk medborgare som vanvårdar
sina djur på den gård han äger i Sverige (ämne: jordbruksfrågor).
Med undantag för de nyheter som handlar om flykting- och invandrarfrågor samt
brott och rättsväsende finns ingen specifik vinkling mot invandrare eller invaderarperspektiv i nyhetsinslagen. Det innebär att ungefär hälften av alla inslag med invandraranknytning, och cirka hälften av sändningstiden, i Rapport och Aktuellt
saknar denna vinkel. I hälften av nyhetsmaterialet medverkar personer med invandrarbakgrund på samma villkor som övriga aktörer. Det görs med andra ord ingen
poäng av att de inte är infödda svenskar.
Ingen sådan vinkling förekommer heller i Sportnyheterna. Där handlar samtliga
inslag med invandraranknytning om tävlingar, matcher och idrottsprestationer i
olika grenar. Invandrarbakgrund och nationalitet nämns i dessa nyheter nästan inte
alls och samtliga aktörer medverkar på lika villkor, det vill säga endast i egenskap av
idrottsutövare.
Tabell 14: Frågor i inslag i Sportnytt och Kulturnyheterna där personer
med invandrarbakgrund medverkar
antal
inslag

sändningstid

Ishockey
Basket

2
2

33,3
22,4

Volley

1

15,3

Handboll
Innebandy

1
1

12,3
11,0

Skidåkning

1

4,2

Boxning
Total antal inslag/summa

1
9

1,6
100

Sportnytt

% av

antal
inslag

sändningstid

Schengensamarbete
Populärmusik

1
1

47,7
43,4

Film

1

8,9

3

100

Kulturnyheterna

Total antal inslag/summa

% av

I Kulturnyheterna, som sammanlagt endast har tre inslag med invandraranknytning,
alla för övrigt visade den 16 februari, finns ett där inga aktörer med utländsk härkomst medverkar, men där inslaget ändå har invandraranknytning. Det handlar om
en kommentar av Anders Enmark om Schengensamarbetets stängning av Europas
gränser i relation till kulturens gränslöshet. I de övriga två inslagen, om populärmusik och film, nämns och medverkar personer med invandrarbakgrund på samma
villkor som övriga aktörer.
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Tabellbilaga
Tabell A: Svenska aktörer i Rapport och Aktuellt
Rapport
Aktuellt
antal aktörer procent
antal aktörer procent
Politiker
49
21,8
Politiker
55
26,7
Enskild berörd person
40
17,7
Tjänsteman
34
16,5
Fackman/expert
33
14,7
Företagsrepresentant
31
15,0
Tjänsteman
27
12,0
Enskild berörd person
26
12,7
Företagsrepresentant
18
8,0
Fackman/expert
23
11,2
Idrottsrepresentant
17
7,6
Kulturperson/konstnär
10
4,9
Polis/rättsväsen
13
5,8
Idrottsrepresentant
9
4,4
Kulturperson/konstnär
8
3,6
Polis/rättsväsen
7
3,4
Journalist/medieperson
8
3,6
Facklig företrädare
4
1,9
Facklig företrädare
7
3,1
Journalist/medieperson
3
1,5
Präst
2
0,9
Militär
2
1,0
Militär
1
0,4
Präst
1
0,5
Övrig aktör
1
0,4
Vag, okänd aktör
1
0,5
Vag, okänd aktör
1
0,4
Totalt antal aktörer
206
100
Totalt antal aktörer
225
100

Tabell B: Svenska aktörer i Sportnytt och Kulturnyheterna
Sportnytt
Kulturnyheterna
antal aktörer procent
antal aktörer
Idrottsrepresentant
89
95,7
Kulturperson/konstnär
50
Journalist/medieperson
4
4,3
Journalist/medieperson
8
Totalt antal aktörer
93
100
Politiker
5
Enskild berörd person
2
Tjänsteman
1
Fackman/expert
1
Övrig aktör
1
Totalt antal aktörer
68

Tabell C:

procent
73,5
11,8
7,4
2,9
1,5
1,5
1,5
100

Antal kvinnliga och manliga källor med invandrarbakgrund i
respektive program
Kvinna
Man
Totalt antl källor

Rapport Aktuellt Sportnytt Kulturnyheterna
9
2
2
1
14
7
4
3
23
9
6
4
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Tabell D:
Frågor i Kulturnyheternas inslag,
procent av sändningstid

Tabell E:
Frågor i Sportnytts inslag, procent av sändningstid
Sportnytt
Ishockey
Längdskidåkning
Handboll
Basket
Bandy
Fotboll
Volley
Damfotboll
Innebandy
Bordtennis
Tyngdlyftning
Friidrott
Simning
Bob
Simhopp
Skidskytte
Övrigt
Total
Antal sekunder

Kulturnyheterna
Teater

13

Film
Opera

12
9

Skulptur

8

Museer
Populärmusik

8
7

Skönlitteratur

6

Barntidningar
Tryckfrihetsbrott

5
4

Schengensamarbete
Skivindustrin

3
3

Klassisk musik

3

Licensavgifter
Oscarsnomineringar

2
2

Dans

1

Barn/ungdomslitteratur
Restaureringar

1
1

Grafik
Invandrarfrågor allmänt

1
1

Videokonst

1

Tecknade serier
Ståuppkomik

1
1

Övrigt
Total
Antal sekunder

6
99
3965
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29
23
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
5
100
6524
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