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Inledning 
 
Följande rapport är en sammanfattning av en studie av hur man tänker på olika 
medieföretag kring mångfald och mänskliga rättigheter.  

Studien är framför allt baserad på en enkätundersökning till medieföretag/redaktioner i 
Sverige, som tar upp frågor kring vad företagen gör idag eller planerar att göra för insatser 
för att förbättra det egna utbudet när det gäller synlighet för olika underordnade eller 
utsatta grupper och frågor som berör mänskliga rättigheter i Sverige. 

Tankarna bakom undersökningen är följande: 
Tidigare medieforskning, framför allt av aktualitetsprogram i Sveriges Television, 

visar i korthet att personer med funktionshinder är osynliga som samhällsmedborgare i 
utbudet och att även frågor som specifikt rör funktionshindrades rättigheter är 
undanskymda. Tidigare forskning visar också att personer med funktionshinder framför allt 
förknippas med egenskaper som knyts till funktionshindret, när de väl representeras i 
medierna (Ljuslinder, 2002; Ghersetti, 2007; Amsen m. fl, 2007).    

De stora nyhetsmedierna kan antas ha en viktig roll, när det gäller att identifiera och 
definiera teman i det offentliga samtalet. Mediernas sätt att representera människor spelar 
en roll för hur ”vi”, mediernas publik, uppfattar och relaterar oss till människor (och 
grupper av människor) som vi inte har personlig kontakt med (Eide, 2007). 
Medierepresentationen av grupper som inte intar en självklar plats i offentligheten, kan 
alltså få betydelse både för hur individer behandlas i sitt vardagsliv och för hur 
gruppspecifika frågor behandlas i det offentliga samtalet (Nohrstedt & Camauer, 2006).  

Nyhetsmediernas rutinmässiga osynliggörande och samtidiga stereotypisering av 
grupper som på något sätt avviker från en underförstådd samhällsnorm, utgör ett 
demokratiskt problem. Kvinnor, människor som har invandrat eller har en 
funktionsnedsättning osynliggörs i olika grad och/eller synliggörs i sammanhang där de 
framstår som bristfälliga eller hotande (Brune, 2007). Medierna är en viktig arena för makt 
och inflytande och alla grupper, organisationer och institutioner är beroende av medierna 
för att nå ut med och få gehör för sina ståndpunkter och behov (Eide, 2007). 

Stora svenska nyhetsmedier som storstädernas morgontidningar och Public 
Serviceföretagen bekänner sig till en social ansvarsideologi, som säger att medierna ska 
utgöra en demokratisk arena och att medierna ska verka för pluralism och för att på ett 
rättvisande sätt ge tillträde till olika slags röster och perspektiv. De stora 
kvalitetsmediernas förtroendekapital hos medborgarna hänger delvis samman med hur väl 
de anses fullgöra sitt demokratiska uppdrag (Petersson m. fl., 2007). 

 Av bland annat den anledningen finns det olika slag av kvalitetskontroller inom 
medierna, när det gäller det egna utbudet. Inom Public Serviceföretagen och på större 
tidningar mäter man hur ofta och i vilka sammanhang män respektive kvinnor framträder i 
utbudet. Målet är en någorlunda jämn könsfördelning i utbudet, eftersom det inte ses som 
rimligt att vår tids viktiga frågor i huvudsak definieras av män och att de människor som 
syns i medierna i huvudsak är män, när samhället består i lika mån av män och kvinnor. 
Det tycks finnas en konsensus idag inom aktualitetsmedierna i Sverige att en någorlunda 
jämn könsfördelning inom den redaktionella personalen och i utbudet är viktig för att 
medierna ska kunna åtnjuta förtroende i ett samhälle som strävar mot jämställdhet mellan 
könen. ÄNDRAT! 

Liknande tankegångar dikterar de initiativ inom medierna som går ut på att förbättra 
bevakningen av Sverige som ett fleretniskt och flerreligiöst land. Också här handlar det i 
huvudsak om två slags initiativ: Att genom anställningspolicy arbeta för att det bland 
medarbetarna finns personer med erfarenhet av olika kulturer, språk, religioner samt att 
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uppmana medarbetarna att inkludera personer med olika etnisk bakgrund i bevakningen. 
Inom Public Serviceföretagen mäter man också det egna utbudet när det gäller etnisk 
mångfald. 

 
Inkludering av röster och perspektiv från olika grupper i samhället är något som de stora 
nyhetsmedierna säger sig eftersträva. En idealisk inkludering av låt oss säga 
funktionshindrade människor i nyhetsutbudet bör innebära dels att samhällsperspektiv som 
utgår från funktionshindrades speciella behov regelbundet lyfts fram och dels att personer 
med funktionshinder uppträder i en mångfald olika roller i nyhetsbevakningen; alltså inte 
enbart eller i första hand i texter där funktionshinder står i centrum. På motsvarande sätt 
innebär en idealisk inkludering av minoritetsgrupper både att de kommer till tals i en 
bevakning som rör allmänna samhällsfrågor och dels att representanter för minoriteterna 
deltar i att formulera gruppernas specifika erfarenheter och perspektiv.  

Inkludering i medierna har alltså två nödvändiga fasetter. En inkludering som bara tar 
fasta på att ge olika grupper en synlighet i medierna som motsvarar befolkningens 
sammansättning, riskerar att missa viktiga rättighetsfrågor som är kopplade till gruppen. Å 
andra sidan riskerar en bevakning som är ensidigt inriktad på gruppens  specifika problem i 
samhället att stigmatisera människor som redan utsätts för diskriminering. Om medierna 
reducerar personer med funktionshinder till att representera sina funktionshinder, så 
riskerar funktionshinder att bli ett stigma; den dominerade egenskap som utmärker 
personen eller gruppen (Brune, 2007, s 24).  

 
Trots att vissa ansträngningar görs inom de stora aktualitetsmedierna när det gäller att 

skapa ett utbud när det gäller kön och etnicitet som på något sätt motsvarar befolkningens 
sammansättning, så visar undersökningar från senare år att medieföretagen inte uppfyller 
sina mål. I de lokala nyhetsmedier som inte mäter det egna utbudet när det gäller kön, är 
ungefär var fjärde person som framträder kvinna. De medier som aktivt efterstävar en jämn 
könsfördelning och som regelbundet kontrollerar det egna utbudet når resultatet att var 
tredje person som syns är en kvinna (Andersson Odén, 2005). När det gäller synligheten 
för icke svenskfödda personer tycks olika lokala nyhetsmedier, oberoende av vilket 
utgivningsområde de arbetar inom, ha en likartad representation: Ungefär fem procent av 
dem som framträder som källor i utbudet har en tydlig icke svensk eller icke nordisk 
bakgrund (Andersson Odén, 2005; Brune, 2006 och 2007).  

Att människor med funktionsnedsättning är näst intill osynliga i medierna har 
knappast börjat ses som en fråga som på samma sätt som representationen av kön och 
etnicitet kräver en redaktionell policy. Bara inom Public Serviceföretagen planerar man att 
sätta upp mål också när det gäller synlighet för personer med funktionshinder och att 
granska det egna utbudet i detta avseende.  

Syftet med föreliggande studie var att få en bild av hur man arbetar inom olika 
medietyper i Sverige för en ökad mångfald i utbudet när det gäller vilka som inkluderas i 
bevakningen, samt hur man tänker kring frågor som rör diskriminering respektive 
rättigheter för minoritetsgrupper i Sverige.  
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Undersökningens uppläggning  
 
För att få en så bred och varierad bild som möjligt beslöt jag i samråd med Emil Erdtman 
på HSO att skicka ett frågeformulär till ett trettiotal medieföretag, som skulle kunna sägas 
vara representativa för dagspress och etermedier i Sverige idag. Svaren på frågeformuläret 
skulle ge en översiktlig bild av hur man tänker inom olika slag av medieföretag och 
enkätsvaren skulle följas upp med intervjuer med kontaktpersoner inom några företag; 
intervjuer som skulle ge en djupare förståelse för olika slag av strategier i 
förändringsarbetet. 

  
Följande medier kontaktades: 
Fyra storstadsmorgontidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska 
Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. 
Två kvällstidningar: Aftonbladet och Expressen. 
Sju lokala morgontidningar: Barometern, Dalarnas Tidning, Hallandsposten, 
Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen, Sundsvalls Tidning och 
Östgöta Correspondenten. 
En gratistidning: Metro. 
Public Serviceföretagen: Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. 
Fyra kommersiella TV-kanaler: TV 4, TV 3, TV 8 och Kanal 5. 
Två kommersiella radiokanaler: Rix FM och Mix Megapol. 
 

Eftersom det är lätt hänt att enkäter som skickas till företag inte når rätt person, så började 
min medhjälpare, magisterstudenten Andreas Jönsson, med att kontakta varje företag för 
att få fram namn på den person som var bäst lämpad för att fylla i enkäten. När det gällde 
de stora etermedieföretagen handlade det i vissa fall om att en centralt placerad person med 
ansvar för mångfaldsfrågor skulle vidarebefordra formuläret till ansvariga på olika 
redaktioner. När kontaktpersonerna var utsedda skickade Andreas Jönsson ett brev till 
dem, där han presenterade undersökningens syfte och aviserade den kommande enkäten. 
Detta skedde i början av mars 2008. En vecka senare skickades enkät och följebrev till 
kontaktpersonerna både per post (med frankerat svarskuvert) och per e-post, för att ge 
uppgiftslämnarna möjlighet att svara på det sätt de fann enklast.  

 

Brevet löd så här: 
 

Till Dig som på något sätt är ansvarig för mångfaldsfrågor i Ditt 
medium!  

 

Bifogade frågeformulär ingår i en undersökning på temat medier, 
mångfald, mänskliga rättigheter vid IKD, Högskolan i Kalmar. En 
tidigare rapport i projektet har publicerats av Delegationen för mänskliga 
rättigheter i Sverige (SOU 2007:102). I den gjorde jag en genomgång av 
forskning kring hur svenska nyhetsmedier framställer olika utsatta 
grupper i Sverige samt hur frågor med anknytning till mänskliga 
rättigheter gestaltas.   

Sammanfattningsvis visar den forskning som rör innehållet/utbudet i 
svenska nyhetsmedier att de grupper som riskerar att diskrimineras i 
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samhället också i olika grad är osynliggjorda och/eller ensidigt 
framställda i nyhetsmedierna. Detta gäller bland andra kvinnor, personer 
med funktionshinder eller HBT-orientering, romer, samer, muslimer, 
flyktingar och invandrare. Frågor som direkt berör mänskliga rättigheter 
i Sverige är undanskymda i utbudet (möjligen med undantag för 
jämställdhetsfrågor). 

Samtidigt finns en gemensam värdegrund i stora svenska 
nyhetsmedier, som handlar om att verka för pluralism och demokrati 
genom att spegla samhällets mångfald och olika gruppers perspektiv på 
rättvisande sätt. Bifogade frågeformulär handlar dels om vad Ditt företag 
faktiskt gör för att skapa ett utbud som inkluderar olika underordnade 
grupper i samhället och deras rättigheter, och dels om vilka åtgärder man 
inom Ditt företag uppfattar som önskvärda och genomförbara när det 
gäller att förbättra den egna verksamheten.  

Undersökningen är delvis finansierad av HSO, Handikappförbundens 
Samarbetsorgan, som en delstudie i projektet Med i medier. HSO:s mål 
är att människor med funktionshinder ska vara naturligt inkluderade i 
medieutbudet och att frågor som speciellt berör 
funktionshinder/tillgänglighet i samhället ska synliggöras mer. Den 9 
juni anordnar för övrigt HSO en konferens i Stockholm på temat Mätt 
och belåten, där medieforskare, företag och publik kommer att diskutera 
olika mätmetoder i syfte att förändra mediebilder. Läs mer och anmäl 
intresse på: http://mediebild.wordpress.com/ 

Ditt företag är utvalt för den här undersökningen tillsammans med ett 
trettiotal andra. Dina svar kommer om Du medger det, att följas upp med 
en telefonintervju. 

 

 
Själva frågeformuläret innehåller tre teman. I de två första frågorna ville jag att 
svarspersonerna skulle göra en ungefärlig skattning av hur ofta olika grupper syns i deras 
utbud och av hur ofta det egna mediet tar upp olika slag av rättighetsfrågor som kan 
förknippas med de olika grupperna. Syftet var att svarspersonerna skulle reflektera kring 
hur det egna utbudet faktiskt ser ut; vilka människor och vilka frågor som de facto är 
prioriterade och vilka som är undanskymda. 

Den tredje frågan handlar om vilka teman med anknytning till mänskliga rättigheter i 
Sverige man anser att det är viktigt att belysa i bevakningen, och svaren säger alltså ganska 
litet om vad medierna faktiskt gör. Jag tyckte att frågan var intressant, bland annat för att 
den kan fånga upp vilken prioritet medieansvariga anser att tillgänglighet för 
funktionshindrade har i bevakningen (med tanke på att frågorna faktiskt bevakas mycket 
sparsamt).  

Den fjärde frågan tar upp en rad olika åtgärder som medieföretag kan vidta för att 
förbättra sin bevakning när det gäller bland annat jämställdhet, etnisk mångfald, 
funktionshinder. Här ingår en genomtänkt anställningspolicy, interutbildningar, specifika 
mål när det gäller det egna mångfaldsarbetet liksom återkommande kontroller av det egna 
utbudet. Också praktiska redaktionella åtgärder som ett systematiskt kontaktnätbyggande 
med källor från grupper som inte automatiskt har tillträde till medierna liksom 
användningen av speciella kalendarier tas upp. (Centrum mot rasism har till exempel gett 
ut en mångfaldsalmanacka, som bland annat tar upp viktiga högtidsdagar i olika religioner 
och speciella FN-dagar för att minneshålla olika människorättsteman.) Frågan handlar om 
vilket eller vilka av de olika verktygen för ökad mångfald som företaget arbetar med idag. 
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Nästa fråga tar upp vilken eller vilka av samma åtgärder, som svarspersonen anser att 
det egna företaget bör och kan vidta. De två sista frågorna, 6 och 7, är avsedda att tvinga 
fram tydliga svar på om företaget har klart formulerade mål i förhållande till bevakningen 
av underordnade grupper och frågor som rör mänskliga rättigheter, samt om man mäter det 
egna utbudet på ett systematiskt sätt. Se Bilaga 1 för frågeformulärets utformning. 
 

 

Efter sex veckors tid och två påminnelser per telefon och e-post hade fem svar kommit in 
på enkäten. Efter ytterligare två veckor och två påminnelser kom tre svar till. De som 
svarade var: 

 
Chefredaktören på en storstadsmorgontidning. 
Chefredaktörer på två lokala morgontidningar. 
Informationschefen på en kvällstidning. 
En projektledare vid en redaktion på Sveriges Television. 
Kanslichefen på Sveriges Utbildningsradio. 
En kanalchef på en av Sveriges Radios lokala kanaler. 
En programansvarig på en av Sveriges Radios lokala kanaler. 
 

Jag kontaktade dem som hade svarat och bad om en telefonintervju och att de skulle ange 
lämplig tidpunkt för en sådan. Efter en vecka hade jag fått två positiva svar på min 
förfrågan och gjorde två telefonintervjuer om vardera en timma, den ena med en 
chefredaktör på en storstadsmorgontidning, den andra med en kanalchef vid en av Sveriges 
Radios lokala kanaler. Till de företag som inte hade svarat skickade jag ut en kortenkät 
som innehöll tre frågor om mätningar av det egna utbudet. Frågorna kunde besvaras med 
Ja/Nej och returneras med vändande e-post. Se Bilaga 2 för kortenkätens lydelse.  

När det var hög tid att avsluta undersökningen i slutet av maj, hade det kommit in två 
svar på kortenkäten, båda från chefredaktörer på lokala morgontidningar. Under sommaren 
2008 besvarade en personlig vän som är nyhetschef på en lokal TV4-station enkäten och 
intervjufrågorna. Sammanlagt har tio svarspersoner medverkat i undersökningen. 

Undersökningen kan alltså knappast besvara hur man resonerar kring mångfaldsfrågor 
inom de kommersiella etermedierna och den ger bara ett litet underlag för att dra slutsatser 
om tillståndet inom Public Serviceföretagen och inom dagspress och kvällspress.  
 

Varför svarade så få?   
 
Det kan finnas flera olika slags förklaringar till att så få personer besvarade enkäten. En 
förklaring är att det är tröttsamt att svara på enkäter och att personer i arbetsledande 
ställning i medierna helt enkelt inte vill eller kan ta sig den tid som krävs. Detta svar fick vi 
explicit från två av de kontaktade företagen. Visare avböjde en chefredaktör på en stor 
morgontidning att svara med motiveringen att ”vi ser inte på mångfaldsfrågor och 
rättighetsfrågor på det viset.” Alltså som fenomen som kan mätas och rangordnas. 

Ytterligare en förklaring kan vara att en eller flera av frågorna uppfattades som 
svårförståeliga. Av de åtta personer som besvarade den större enkäten avstod tre från att 
besvara fråga 2 och uppgav att de inte förstod den. En svårtolkad fråga i början av en 
enkät, kanske kan göra att en del svarspersoner avstår från att gå vidare i formuläret. 

En annan typ av möjlig förklaring är att både följebrevet och enkäten står på en tydlig 
värdegrund, som ska vara lätt att utläsa: Medierna bör sätta människorättsfrågor i 
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förgrunden och de bör eftersträva en rättvisande representation av olika grupper och 
perspektiv i samhället. För mig som forskare är det en fråga om hederlighet att redovisa 
undersökningens normativa utgångspunkter. Samtidigt är jag medveten om att idén att 
journalistik skulle låta sig påverkas av normer och moraliska ideal är djupt främmande för 
många som arbetar inom medierna. Det finns en journalistisk och publicistisk självbild 
som säger att journalistik enbart fungerar och bör fungera som en spegel och granskare av 
det som sker i samhället och att nyhetsmedierna förfelar sitt uppdrag om de låter 
journalistiken påverkas av fler normer än av de yrkesetiska principerna och av att det som 
publiceras ska vara sant och relevant. Hur utbredd denna självbild är idag, vet jag inte, men 
den har åtminstone under 1990-talet haft ett starkt genomslag i journalistkåren (Nohrstedt 
& Ekström, 1994; Wigorts Yngvesson, 2006). 

En kompletterande förklaring är alltså att en del av dem som inte svarade är 
ointresserade av systematiskt mångfaldsarbete i någon form och att de inte ser temat som 
relevant för den egna verksamheten. Av dem som faktiskt har svarat är det flera som visar 
att frågorna har låg eller ingen prioritet inom deras företag, och man kan bara vara tacksam 
att de har besvarat ett formulär som rör frågor som är oviktiga för dem. 

 
 

Undersökningens resultat  
 

Jag redovisar enkätsvaren tillsammans med innehållet i intervjuerna. Kortenkäten tar bara 
upp frågan om företaget mäter sitt utbud, och i så fall med avseende på vilka variabler, och 
jag bakar in de två svaren på den i redovisningen av svaren på den större enkäten. 
 

Bedömning av vilka som syns i det egna utbudet 
 
Svaren på fråga 1: Gör en bedömning av hur olika människor syns och kommer till 
tals i utbudet i ditt medium är de mest samstämmiga i undersökningen. De personer som 
har svarat är medvetna om att män syns oftare än kvinnor i utbudet och att män syns mest. 
Därefter har de gjort en rangordning av hur det egna mediet bereder tillträde för olika 
underordnade grupper i sitt utbud.   

Det är alltså fråga om en intuitiv värdering av den egna produkten. Det verkar inte som 
om de som svarar i första hand tar fasta på mätningar av utbudet, utan mer på upplevelser 
av hur det ser ut; upplevelser som kanske delvis är informerade av medieforskning. Svaren 
på fråga 1, är från min synpunkt som medieforskare intressanta, också eftersom de som 
svarar inte tycks relatera sina svar till det egna utbudet som helhet, utan de verkar svara hur 
mediets representation av en underordnad grupp förhåller sig till representationen av en 
annan underordnad grupp. Alla svaren överskattar därmed det egna mediets representation 
av underordnade grupper i relation till dem som intar en privilegierad ställning i utbudet.  

Eftersom svaren på fråga 1 är relativt samstämmiga vågar jag mig på att göra en 
mediansammanställning av hur svarspersonerna rangordnade synlighet för olika grupper i 
det egna utbudet. Frågan löd alltså: Gör en bedömning av hur olika människor syns och 
kommer till tals i utbudet i ditt medium. Använd skala 1 – 5, där 1= Sällan och 5 = Mycket 
ofta. Såhär ser medianvärdena ut för de olika svaren. 

 
 

Män 5                
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Kvinnor  4 
 
Barn 3   
 
Äldre  3 
 
Flyktingar  2 
 
Invandrare  2 
 
Minoriteter  1-2 
 
Personer med funktionshinder  1-2 
 
Personer med homo-, bi- eller transsexuell orientering  1-2 
 

 
 
Ett par av svarspersonerna kommenterar att de inte kunde bedöma hur ofta HBT-personer 
eller personer med funktionshinder framträder i deras utbud eftersom egenskaperna inte 
nödvändigtvis syns. Men de flesta svarspersoner uppfattar det som att flyktingar, 
invandrare, nationella minoriteter och personer med funktionshinder eller HBT-personer är 
synliga i ungefär samma mån i det egna utbudet. Enligt de undersökningar som görs av 
Publicistiskt bokslut vid Göteborgs universitet av utbudet i lokala medier, är emellertid 
personer med funktionshinder och HBT-personer så osynliga att de inte ens utgör en 
procentenhet av dem som syns. Svenskar med annan etnisk bakgrund än svensk utgör 
däremot cirka fem procent av dem som kommer till synes i medierna (Andersson-Odén, 
2005). En egen undersökning av utbudet i Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och 
Aftonbladet under mars 2007 visar samma resultat (Brune, 2007). 

Några svar på fråga 1 avviker tydligt från de medianvärden jag har angett ovan. 
Uppgiftslämnaren på kvällstidningen har markerat 5 för invandrares synlighet, med 
hänvisning till att de ”behandlas som alla andra. Vi ställer inte frågan var folk kommer 
från. Vi bara intervjuar alla inblandade eller i enkäter, alla människor vi möter.” Också när 
det gäller personer med funktionshinder hävdar uppgiftslämnaren att de ”intervjuas som 
alla andra” och att funktionshinder bara görs relevant när det förekommer debattartiklar i 
ämnet. Min tolkning av dessa svar är att uppgiftslämnaren ger sin uppfattning om hur det 
bör vara, snarare än en bedömning av hur det ser ut. 

Det är uppgiftslämnaren från en lokal radiokanal, som enligt min uppfattning gör den 
mest realistiska bedömningen av synligheten för olika grupper i det egna utbudet. 
Flyktingar, minoriteter, personer med funktionshinder och HBT-personer har alla fått 
bedömningen 1; det vill säga sällan.  

De kritiska synpunkter på frågans utformning som framkommer i formulären går dels 
ut på att de olika kategorierna/grupperna inte är ömsesidigt uteslutande. Dels är det, som 
nämnts, några som kommenterar att de inte kan se vilken sexuell läggning personer har 
eller om de har en funktionsnedsättning, om inte dessa teman görs relevanta i inslaget. Dels 
skriver ett par personer att de tyckte att det kändes obehagligt att göra en intuitiv 
bedömning av utbudet. 

Det som jag själv tycker är den allvarligaste kritiken mot fråga 1, är att den inte anger i 
förhållande till vad, som synligheten för olika grupper av människor ska bedömas. Är det i 
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förhållande till den totala mängden synliga människor i utbudet eller är det i förhållande till 
de olika gruppernas andel av befolkningen eller är det i relation till andra gruppers 
synlighet? När jag konstruerade frågan var det självklart för mig, att den handlade om en 
bedömning av synlighet i förhållande till alla människor i utbudet, men har nu förstått att 
den kan tolkas på andra sätt.  

Jag redovisar inte svaren på fråga 2, eftersom frågan visade sig vara problematisk. 
 

Prioriterade teman 
 
I fråga 3 graderar svarspersonerna hur angeläget det är att det egna mediet satsar  på olika 
teman som rasism, tillgänglighet för funktionshindrade, islamofobi, rasism. Frågan lyder: 
Följande teman berör på olika sätt mänskliga rättigheter i Sverige. Ange på en skala 
från 1 till 5 hur angeläget det är att ditt medium satsar på respektive tema. 1 = Inte 
alls angeläget och 5 = Mycket angeläget. 

Den här frågan bör ha varit enklare att svara på än fråga 1 och 2, eftersom uppgiften är 
att bedöma vilka områden det egna mediet bör prioritera. Det handlar alltså inte om att 
bedöma vad man faktiskt gör. Av svaren på fråga 3 märks att uppgiftslämnarna jämför de 
teman som tas upp i frågan sinsemellan i sin rangordning. Den som har svarat att det är 
mycket angeläget att belysa rasism eller tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade 
behöver därmed inte mena att detta är lika angeläget som att ha en fungerande bevakning 
av till exempel sport och brott. Att uppgiftslämnaren från kvällstidningen anser att alla 
teman i fråga 3 har prioritet 5 i det egna mediet tyder på att ingen jämförelse görs med 
andra bevakningsområden. 

Andra uppgiftslämnare relaterar sin rangordning till mediets övergripande profil och 
syfte. En projektledare vid en av Sveriges Televisions redaktioner, som ansvarar för 
program som rör fritid, konsumtion, hem och trädgård ger graden 4 i angelägenhet för 
jämställdhet och graden 3 för barns rättigheter. De andra teman som nämns i frågan får 
graderingen 1; det vill säga ”inte alls angeläget”, utom ”tillgänglighetsfrågor för 
funktionshindrade” som får graderingen 2.  

Också övriga uppgiftslämnare gör sannolikt delvis sina rangordningar utifrån det egna 
mediets profil. Det är intressant att konstatera att uppgiftslämnarna från de två lokala 
kanalerna inom Sveriges Radio på viktiga punkter gör olika bedömningar. Flyktingfrågor, 
rasism och diskriminering har prioritet 5 för den ena, medan den andra uppgiftslämnaren 
ger högsta prioritet åt jämställdhetsfrågor samt tillgänglighet för funktionshindrade. Jag 
intervjuade den uppgiftslämnare som tycker att flyktingfrågor, rasism och diskriminering 
är viktigast att satsa på. Uppgiftslämnaren utgår från vilka frågor som är brännbara i 
regionen samt vilka teman som brukar ge bra nyhetshistorier. 

Hemlösas situation och samernas rättigheter är teman som ges låg prioritet av flera 
uppgiftslämnare. Uppgiftslämnaren från en storstadsmorgontidning rangordnar alla 
föreslagna teman som 5 eller 4 med undantag för samernas rättigheter, som får graderingen 
2. Motiveringen är att samerna befinner sig långt från tidningens bevakningsområde. 
Andra lokala medier som inte har renägare inom det egna utgivningsområdet ger frågor 
som rör samernas rättigheter lägsta möjliga prioritet (1).  

Rasism är det tema som ges högsta prioritet (5) av de flesta uppgiftslämnarna. Detta är 
intressant att notera mot bakgrund av att bevakningen av rasism är undanskymd i svenska 
nyhetsmedier och att jämställdhetsfrågor ges betydligt större utrymme (Brune, 2006, 
2007). Det är också intressant att se att frågor som rör tillgänglighet för funktionshindrade 
rankas som ett mycket angeläget bevakningsområde av fem uppgiftslämnare, samtidigt 
som frågorna de facto är nästan osynliga i såväl dagspress som etermedier. Det är möjligt 
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att den omorientering som håller på att ske åtminstone i Public Serviceföretagen i synen på 
bevakningen av funktionshinder avspeglas i enkätsvaren och att området faktiskt kommer 
att ges högre prioritet i medierna framgent. 
 

Åtgärder för att inkludera underordnade grupper 
 
Den fjärde frågan handlar om vilka åtgärder medieföretagen vidtar idag för att skapa ett 
utbud som inkluderar utsatta grupper och deras perspektiv. 

En anställningspolicy som går ut på att rekrytera medarbetare med erfarenhet av att 
vara av kvinnokön, att ha erfarenhet av flykt och diskriminering eller av att vara delvis 
funktionshindrad i samhällslivet, brukar ses som en långsiktig väg till en förändring av 
journalistiken. Samtidigt behöver en anställningspolicy som innefattar mångfaldsaspekter 
inte dikteras av en önskan att förändra den egna produkten/utbudet. Det kan finnas helt 
andra skäl för att vilja ha till exempel en jämn könsfördelning bland de anställda; kanske 
bara det att uppfylla krav från mer eller mindre tvingande mångfaldsplaner. 

 Av dem som har svarat på enkäten uppger åtta av nio att företaget har en 
anställningspolicy som omfattar kön och/eller etnicitet. En lokal morgontidning har, enligt 
uppgiftslämnaren, ingen anställningspolicy som omfattar mångfaldsaspekter. Fyra av 
företagen eftersträvar enbart en jämn könsfördelning men fyra av dem har förutom 
jämställdhetsmål också en strävan att få fler medarbetare med icke svensk eller icke 
nordisk etnisk bakgrund.  

Det är alltså kön och etnicitet som nämns som möjliga aspekter av ett 
mångfaldstänkande i anställningsförfarandet.  

Nästa tema som fråga 4 tar upp som en möjlig väg till förändring är internutbildning. 
Det visar sig att alla företag utom en lokal morgontidning och TV4-stationen har haft 
internutbildning kring jämställdhetsfrågor. En radiokanal har också satsat en så kallad 
kunskapskväll på att utbilda medarbetarna i grundläggande kunskaper om islam. 

Tredje tema i frågan om vilket förändringsarbete företagen bedriver handlar om 
kontaktnätsbygge. Aktualitetsmedierna har i allmänhet väl etablerade kontakter med 
myndigheter, politiska partier och större företag. De avsöker diarier, inbjuds till 
presskonferenser och har kontakter med informationsansvariga, som har som jobb att 
anpassa sitt företags information till mediernas arbets- och tankemönster. För att kunna 
täcka frågor och perspektiv som inte står på de etablerade källornas agenda, måste det 
enskilda mediet på ett aktivt sätt bygga kontaktnät med organisationer och grupper som 
inte har samma resurser att nå mediernas öra. 

På frågan om ett systematiskt kontaktnätbygge ingår i mediets strategi svarar de lokala 
morgontidningarna och TV4-stationen nej. Man uppger att det är upp till den enskilda 
reportern att skapa och upprätthålla sitt eget kontaktnät. På storstadsmorgontidningen 
pågår däremot sedan flera år tillbaka projekt med läsarpaneler som syftar till fördjupade 
kontakter och kunskaper när det gäller jämställdhet och etnicitet/kultur. Tidningen bygger 
också upp ett kontaktnät med ”maktpersoner” från grupper som inte automatiskt har 
tillträde till medierna. Uppgiftslämnaren på en radiokanal uppger att stationen har planer 
på att ta närmare kontakt med invandrarföreningarna på centralorten. På kvällstidningen 
pågår inget systematiskt arbete när det gäller att utveckla de egna kontaktnäten. 

Nästa möjliga medel i mångfaldsarbete som fråga 4 tar upp är användningen av ett 
kalendarium, som inriktar sig på att skapa en bevakning som också tar upp händelser och 
högtider som berör minoriteter och underordnade grupper. Alla aktualitetsmedier har ett 
kalendarium som hjälper dem att planera den bevakning som går att planera; till exempel 
rapporteringen i samband med speciella högtider som jul, midsommar, och sedan några år 
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tillbaka, firandet av Ramadan i Sverige. Också bevakningen av fastställda politiska 
händelser som val eller riksdagens öppnande kan planeras. Ett par 
människorättsorienterade dagar får numera en planerad bevakning i aktualitetsmedierna: 
Den internationella kvinnodagen den 8 mars och Pridefestivalen. Det är av flera orsaker 
bra för aktualitetsmedierna att kunna planera sin bevakning. Bland annat ökar utrymmet 
för en mer reflekterad journalistik. 

De kalendarier som används idag kan emellertid antas vara svensk-etnocentriska på ett 
sätt som inte motsvarar befolkningens sammansättning. Troligen är de också mer 
orienterade mot statens, myndigheternas och konsumtionsvaruföretagens planering än mot 
den agenda som sätts av olika underordnade grupper och deras organisationer. Att se över 
det egna kalendariet med sikte på dagar och evenemang som berör underordnade 
grupper/mänskliga rättigheter skulle kunna vara ett enkelt sätt för aktualitetsmedierna att 
skapa en bevakning som berör dem som inte annars inkluderas. 

Tre av uppgiftslämnarna, från storstadsmorgontidningen och från de lokala 
radiokanalerna, säger att de använder den mångfaldsalmanacka som har getts ut av 
Centrum mot rasism i planeringen, vilket bland annat innebär att de uppmärksammar 
religiösa högtider även inom andra religioner än den lutherska. Inom de andra 
medieföretagen sker ingen sådan planering. 

De två sista delfrågorna kring vilka åtgärder medieföretagen vidtar för att öka 
mångfalden i utbudet handlar dels om ifall företaget har specifika mätbara mål, dels om 
man också kontrollerar utbudet i relation till målen. 

Redaktionerna inom Public Serviceföretagen har väl preciserade mål för hur stor andel 
av dem som syns i programmen som ska vara män respektive kvinnor och hur stor andel 
som ska ha utomnordisk bakgrund. Det senare målet är beroende av befolkningens 
sammansättning i sändningsområdet. De fyra uppgiftslämnarna från dessa företag uppger 
att man ”räknar huvuden”; däremot gör man inte analyser av i vilka roller och 
sammanhang personer framträder. På storstadsmorgontidningen mäter varje avdelning 
män/kvinnor i text och bild, samt vilka roller de tilldelas i artiklarna. Målet är en jämställd 
tidning där representationen av män/kvinnor ligger inom spannet 40/60. Tidningen har 
även samarbete med en forskare som gör systematiska analyser av utbudet med avseende 
på hur personer med annan etnisk bakgrund än den svenska framträder och det är 
meningen att analyserna ska leda till interutbildning och därefter till att varje avdelning 
skapar specifika mål när det gäller etnisk mångfald och gör egna mätningar. 

Kvällstidningen har en jämställdhetsplan som gäller anställningar, chefsutnämningar 
och löner, men inga mätbara mål för det egna utbudet i frågor som rör mångfald.  

Ingen av de fyra lokaltidningarna (de två som svarade på kortenkäten är inkluderade) 
har mätbara mål när gäller mångfald i det egna utbudet. På en av dem görs ibland 
kontroller av hur ofta män/kvinnor framträder. På TV4-stationen mäter man under kortare 
perioder medverkan för män/kvinnor barn och invandrare.  

Fråga 5 handlar om vilka åtgärder företagen är beredda att vidta för att förbättra 
utbudet när det gäller utsatta grupper och deras rättigheter och svaren följer i stort sett dem 
i fråga 4. Internutbildning i jämställdhetsfrågor är den åtgärd som nämns oftast.  

På en av radiokanalerna planerar man att bygga kontaktnät i områden där det bor 
många invandrare. På storstadsmorgontingen har man prövat flera olika vägar för ett 
fleretniskt kontaktnätbyggande, men uppger att man måste bli bättre på detta.   

 De som redan använder en mångfaldsalmanacka avser att utveckla den, så att den 
fångar fler händelser inom det egna utgivningsområdet. De som inte använder ett sådant 
kalendarium avser heller inte att göra det. 
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De företag som redan gör mätningar av det egna utbudet avser att utveckla dem på 
olika sätt. Man säger att mätbara mål och återkommande kontroller av det egna utbudet är 
det mest verksamma medlet för att förbättra kvaliteten i verksamheten. 

De företag däremot som inte gör mätningar av det egna utbudet avser inte heller att 
börja göra det. Uppgiftslämnarna på TV4-stationen, kvällstidningen och på 
lokaltidningarna anger att de fortlöpande utvärderar sin produkt i diskussioner.  
 

Sammanfattning och slutsatser  
 
Trots att så företag medverkade i undersökningen går det att se viktiga skillnader mellan 
olika typer av medier. Varken de lokala morgontidningarna eller kvällstidningen har några 
formulerade mål för hur underordnade grupper ska representeras i utbudet. Kvällstidningen 
hänvisar till sin redaktionella policy: ”Vi bekämpar alla idéer som försöker krympa 
människan och hennes möjligheter — kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, 
fördomsfullhet.” Två av de lokala morgontidningarna tar ibland stickprov av det egna 
utbudet och mäter; den ena med avseende på kön, den andra med avseende på kön och 
etnicitet. Men det handlar alltså inte om några systematiska mätningar, och på ingen av 
dessa tidningar uppger man att man planerar att göra sådana. 

Public Serviceföretagen liksom storstadsmorgontidningen har bestämda mål när det 
gäller synlighet för män/kvinnor i utbudet. De uppger också att det systematiska arbete de 
har lagt ner på att få en någorlunda jämställd bevakning börjar ge resultat. På dessa företag 
gör man alltså mer eller mindre förfinade mätningar av det egna utbudet avseende 
representationen av kön. Samma företag gör också mätningar när det gäller etnisk 
bakgrund bland dem som syns eller hörs i utbudet, men man uppger att när det gäller 
representation av icke etniskt svenska medborgare, så når man inte de mål man har satt 
upp, samt att mätmetoderna är trubbiga. Gemensamt för dem som mäter sitt utbud är att de 
säger att regelbundna kontroller är det enda säkra redskap de har för att veta vad de gör och 
om de faktiskt närmar sig sina mål eller ej. 

De medier som har börjat mäta sitt utbud mot uppställda mål tycker att det är 
meningsfullt att göra detta. De uppfattar att det egna mediets förmåga att representera olika 
grupper på ett rimligt sätt är en trovärdighetsfråga. Uppgiftslämnaren på 
storstadsmorgontidningen säger att om tidningen vill framstå som trovärdig måste den 
undvika stereotypa skildringar. Trovärdigheten är både ett villkor för kommersiell 
framgång och en förutsättning för att kunna delta i en demokratisk process och motverka 
segregation och diskriminering. När resultaten av mätningarna presenteras ger de upphov 
till diskussioner och konkreta förslag om hur man kan gå vidare. 

Det är bara på ett av företagen, en radiokanal, som man uppger att man har formulerat 
sig kring bevakningen av funktionshindrade: ”Funktionshindrade och representanter för 
minoriteter intervjuas inte bara som representanter för sin grupp och sitt funktionshinder 
utan som medborgare i allmänhet.” På den andra radiokanalen beklagar man att man hittills 
inte har haft någon policy när det gäller bevakningen av funktionshinder. Inte heller på 
storstadsmorgontidningen har det förts några systematiska diskussioner på temat. Det är 
uppenbart att man inte har sett på problematiken runt funktionshinder som en 
människorättslig fråga, på samma sätt som kvinnoförtryck eller etnisk diskriminering. 

Uppgiftslämnaren på storstadsmorgontidningen formulerade sig ungefär som sin 
kollega på radiokanalen: ”Funktionshindrade ska intervjuas inte bara som representanter 
för sitt funktionshinder utan som medborgare i allmänhet. Men det är klart att vi också ska 
spegla vad som sker i samhället för funktionshindrade.” Uppgiftslämnaren tvekade 
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emellertid inför möjligheten att arbeta systematiskt för att inkludera funktionshindrade i 
bevakningen på samma sätt som tidningen vill göra med kvinnor och invandrade personer.   

Min egen slutsats från intervjuer och enkäter är att funktionshindrades synlighet i 
medierna inte är en fråga på agendan på samma sätt som frågorna kring representationen 
av kvinnor och invandrade personer. Inte heller tycks funktionshindrades rättigheter 
upplevas som ett nyhetsrelevant ämne på samma sätt som kvinnoförtryck eller etnisk 
diskriminering. Jämställdhetsfrågor har en etablerad plats i nästan alla genrer i 
nyhetsmedierna, och etnisk diskriminering har under de allra senaste åren blivit ett litet 
men etablerat bevakningsområde (Brune, 2007). Etnisk diskriminering genererar bra 
nyhetshistorier, som en uppgiftslämnare på en radiokanal uttryckte det.   

Av någon anledning är frågor kring funktionshindrades synlighet och synligheten för 
speciella rättighetsfrågor som berör funktionshinder en icke-fråga i det offentliga samtalet 
och i nyhetsmedierna. Svaren på varför det är så kan sökas både i historia, politik, kultur 
och i nyhetsmediernas speciella arbetsmönster.  

Nyhetsmedierna arbetar i skärningspunkten mellan tre maktfält: Det egna mediets 
arbetsrutiner och formatkrav; den politiska agendan i samhället samt för det tredje med 
föreställningar om den egna publiken; vad den vill ha och vad den förväntar sig av mediet. 

Att mediernas bevakning av frågor som rör funktionshinder är så knapphändig hänger 
alltså delvis samman med att de är relativt osynliga i det politiska livet. Vad detta i sin tur 
beror på är inte min sak att svara på. Men starka intresseorganisationer brukar kunna tvinga 
fram ett politiskt synliggörande av ”sina” frågor.  

Nyhetsmedierna utgör också en egen arena för inflytande. Det är alltså nödvändigt att 
de som har mandat att representera utsatta grupper kan kommunicera sin agenda till 
medierna på ett sätt så att de har inflytande över de bilder medierna ger av dem. 
Medielogiken, mediernas arbets- och tankemönster, utgör ett slags regler för tillträde i 
medierna, som alla mäktiga institutioner i samhället anpassar sig till. Hur kan 
handikapporganisationerna ge ”sina” frågor nyhetsintresse? Antagligen på samma sätt som 
andra: Med en information som är både samhällsrelevant och ger möjlighet till personlig 
identifikation. I flera av de intervjuer jag gjorde, framgick att redaktionerna är 
ointresserade av att belysa rättighetsfrågor på ett abstrakt plan. Det är det personliga och 
nära; det som kan beröra den tänkta publiken som får nyhetsvärde. Det som generar en 
”bra story”.      

Den självklara slutsatsen av min undersökning är att mediearbetare inte i första hand 
tänker i termer av mänskliga rättigheter eller rättvisande representation när det utformar 
mediets innehåll. Det överordnade målet är ett annat; att göra en journalistisk produkt som 
publiken vill ha.  

Nyhetsmedierna arbetar alltså med en föreställd publik. Det tycks inte som 
föreställningarna om publiken inkluderar att samhället uppreser handikappande hinder för 
många av oss eller att vi vill möta människor med funktionshinder i medierna. Men vi, 
publiken, är inte maktlösa. Vi kan påverka medierna både enskilt och via våra 
organisationer. 
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Bilaga1. Det stora frågeformuläret. 
 
Frågeformulär Medier, mångfald, mänskliga rättigheter  
Det ifyllda formuläret postas till Ylva Brune, IKD, Högskolan i Kalmar, 39182 Kalmar 
eller e-postas till Andreas Jönsson, aj22hs@student.hik.se senast den 28 mars 2008. 
 
 
 

Mediets namn 
 
Uppgiftslämnarens namn och befattning  
 
Uppgiftslämnarens telefonnummer                     e-postadress 

 
 

1. Gör en bedömning av hur olika människor syns och kommer till tals i utbudet 
i ditt medium. Använd skala 1 – 5, där 1= Sällan och 5 = Mycket ofta 

 
 
Män                
 
Kvinnor 
 
Barn 
 
Äldre 
 
Flyktingar 
 
Invandrare 
 
Minoriteter1 
 
Personer med funktionshinder 
 
Personer med homo-, bi- eller transsexuell orientering 
 
 
 

2. Gör en bedömning av hur mycket ditt medium arbetar med mänskliga 
rättigheter respektive diskriminering i förhållande till samma grupper. 
Använd skala 1 – 5, där 1= Sällan och 5 = Mycket ofta 

 
 

Män                
 
Kvinnor 

                                                 
1 Sveriges nationella minoriteter är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. 
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Barn 
 
Äldre 
 
Flyktingar 
 
Invandrare 
 
Minoriteter 
 
Personer med funktionshinder 
 
Personer med homo-, bi- eller transsexuell orientering 
 
 
 

3. Följande teman berör på olika sätt mänskliga rättigheter i Sverige. Ange på en 
skala från 1 till 5 hur angeläget det är att ditt medium satsar på respektive 
tema. 1 = Inte alls angeläget och 5 =  Mycket angeläget. 

 
  
Jämställdhet 
 
Barns rättigheter 
 
Hemlösas situation 
 
Flyktingfrågor 
 
Rasism 
 
Diskriminering i arbetslivet 
 
Homofobi 
 
Islamofobi 
 
Tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade 
 
Samernas rättigheter  
 
 

4. På vilka sätt arbetar ni inom Ditt medieföretag för att skapa ett utbud som 
inkluderar så kallade utsatta grupper och deras perspektiv? 

 
 
Anställningspolicy    Ja  Nej  
Om ja: Hur då? 
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Internutbildning   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
 
Kontaktnät   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
 
Kalendarium   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
 
Specifika mätbara mål   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
 
Återkommande kontroll av det egna utbudet Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
 
 

5. Vilka åtgärder är ni inom Ditt företag beredda att vidta för att förbättra ert 
utbud när det gäller utsatta grupper och deras rättigheter i Sverige? 

 
Anställningspolicy    Ja  Nej  
Om ja: Hur då? 
 
 
Internutbildning   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
Kontaktnät   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
Kalendarium   Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
Specifika mätbara mål   Ja  Nej 
Om ja: Hur då?  
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Återkommande kontroll av det egna utbudet Ja  Nej 
Om ja: Hur då? 
 
 
Annat   Ja  Nej 
Om ja: Vad? 
 
 
 
 
 

6. Har Ditt företag tydligt formulerade mål som gäller mediets framställning av 
MR-frågor och utsatta grupper?    

  
   Ja  Nej 
 
Om ja: Hur ser målen ut?  
 
 
Om nej: Motivera svaret! 
 
 
 

7. Gör Ditt företag återkommande analyser av det egna utbudet, med sikte på 
hur olika grupper framträder? 

 
   
Om ja: Vilka grupper omfattas av analyserna? 
 
 
 
Om nej: Motivera svaret! 
 
 
 
 
Tack för att Du tog dig tid att besvara frågorna! Berätta gärna vad du tyckte om 
dem! 
Vill du också vara snäll att ange om det är OK att vi ringer dig för en intervju i slutet 
av april/början av maj.  
 
 
 

Ylva Brune och Andreas Jönsson 
Institutionen för kommunikation och design 

Högskolan i Kalmar 
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Bilaga 2. Kortenkäten via e-post. 
 

Hej, Du som på något sätt är ansvarig för mångfaldsfrågor i Ditt medium! 
 
För två månader sedan fick du ett frågeformulär på temat Medier, mångfald, 

mänskliga rättigheter. Det handlade om vad Ditt företag gör eller vill göra för att skapa ett 
utbud som inkluderar olika underordnade grupper i samhället och deras situation och 
rättigheter. 

Mitt syfte med enkäten var att få en överblick över hur man resonerar inom 
olika typer av medieföretag kring mångfaldsfrågor, vilka vägar till förändring man ser och 
så vidare. Kunskapen är intressant för mig som medieforskare, men också användbar för 
organisationer som arbetar för utsatta grupper och deras rättigheter. Eftersom Du inte 
besvarade den långa och krångliga enkäten, vill jag i stället be dig att besvara tre enkla 
frågor. Du kan svara direkt i detta brev genom att kryssa för de alternativ som stämmer för 
Ditt medieföretag och sedan skicka tillbaka till mig, helst genast! 

 Observera att jag inte är ett dugg intresserad av att peka ut enskilda medier 
och att jag bara efter särskilt medgivande kommer att namnge en uppgiftslämnare eller ett 
medium i rapporten eller på annat sätt. 
 

1. Gör ni återkommande och systematiska kontroller av utbudet i ert medium, när det 
gäller synlighet för olika kategorier av människor (typ män/kvinnor)? 

 
Ja                          Nej                              Annat slags utvärdering (i så fall vad) 

 
 

2. Om Ja på fråga 1: Vad är det ni kollar hos dem som framträder i ert utbud? 
 

Kön?    Ja       Nej 
 
Etnicitet?        Ja       Nej 
 
Funktionshinder?   Ja       Nej 
 
Annat?  
 
 
3. Om Ja på fråga 1 och helt eller delvis Ja på 2: 
 
Gör ni mer komplicerade kontroller än att ”räkna huvuden”? Till exempel noterar 
vilken roll den synliga personen har? 
 
När det gäller män/kvinnor?                                Ja               Nej 
 

      När det gäller annan etnisk bakgrund än svensk   Ja               Nej 
 
När det gäller personer med funktionshinder?      Ja               Nej 
 
      
4. För Dig som svarade Nej på fråga 1 och 2 och därför inte heller besvarade  fråga 3: 
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En kort kommentar om varför Ditt medium väljer att inte granska det egna utbudet när 
det gäller synlighet/mångfald. 

 
 
Tack för Din insats. Den kommer till nytta i en forskningsrapport om Medier, mångfald 
och mänskliga rättigheter i Sverige, men kanske också till praktisk nytta i 
förändringsarbete i medierna.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ylva Brune 
Universitetslektor i journalistik 
IKD 
Högskolan i Kalmar 
391 82 Kalmar 
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En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionsned- 
sättning. Men det syns sällan i medierna. Mediebilden påverkar 
alla, våra attityder till varandra och till oss själva. 
Handikappförbundens projekt Med i Medier samarbetar med 
universitet och högskolor för att få fram mätmetoder och ta 
reda på hur mediebilden faktiskt ser ut.  
 
 
Medieforskaren Ylva Brune har i denna rapport undersökt hur  
svenska medieföretag arbetar med mångfald i utbudet och 
representation av underrepresenterade grupper. Studien  
bygger på en enkätundersökning till redaktioner inom TV,  
radio och dagspress gjord våren 2008.  
Systematiska mätningar och mål för mångfaldsarbetet är  
sällsynta, men de företag som kommit igång tycker att det  
fungerar bra. Funktionshinder är fortfarande en liten fråga.  
Men publiken är inte maktlös, skriver författaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                     
 
 
Projektet Med i Medier  
finansieras med medel från  
Allmänna Arvsfonden 

 


