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Abstract 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etnisk bakgrund, med fokus på utomeuropeisk 

bakgrund och klass, representerades i Helsingborgs Dagblad jämfört med 

befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun under åren 2000 och 2018. 

Frågeställningarna utgick från vilka aktörer, geografiska områden och ämnen som tidningen 

rapporterade om för att visa eventuella skillnader eller likheter mellan åren.  

 

Studien baseras på en kvantitativ innehållsanalys med fokus på utomeuropeisk bakgrund och 

socioekonomiska områden. Det kodade materialet består av totalt 207 artiklar med 

utgångspunkt från pappersupplagan av Helsingborgs Dagblad under en syntetisk vecka 

respektive år. Resultatet visade att representationen av aktörer med utomeuropeisk bakgrund i 

Helsingborgs Dagblad gav en representativ bild jämfört med befolkningssammansättningen i 

kommunen år 2000. Däremot visade studien att representationen låg kvar på ungefär samma 

procentenhet i tidningen år 2018 trots att befolkningen med utomeuropeisk bakgrund ökat 

med drygt 10 procentenheter i kommunen. Resultatet visade också att män representerades 

dubbelt så mycket i tidningen jämfört med kvinnor. Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund 

representerade inte alls under kodningen av 2000 och 2018.  

 

Den teoretiska ramen för uppsatsen utgick framförallt från kulturteoretikern och sociologen 

Stuart Halls representationsteori från 1997. Den viktigaste slutsatsen från resultatet är att 

Helsingborgs Dagblad, Sveriges största lokaltidning, inte uppnår att representera 

befolkningssammansättningen i kommunen på ett rättvist sätt.  

 
 
Nyckelord: Representation, etnisk bakgrund, lokaljournalistik, Helsingborg, 

socioekonomisk bakgrund, Helsingborgs Dagblad, nyheter, Stuart Hall.  
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1. Inledning  
I fjol sommarjobbade jag på en lokaltidning i södra Sverige och slogs av hur homogent 

innehållet var. I synnerhet representerades vit medelklass trots att det bor många människor 

med utomeuropeisk bakgrund i kommunen. Samtidigt visar forskning att media speglar och 

omfamnar våra uppfattningar om oss själva och andra (Gamble, Gamble, 1993/2002) och att 

lokaljournalistiken är en viktig del i skapandet av en gemensam identitet i ett samhälle 

(Nygren och Althen 2014, 10). Journalister menar ofta att de inte skapar verkligheten utan 

återger den. För det första kan man fråga sig vad en verklighet är? För det andra tycks denna 

”verklighet” och samhällets gemensamma identitet som media hjälper till att skapa, bli ganska 

skev om inte alla i befolkningssammansättningen representeras.  

 

Mellan 2015–2018 har Rättviseförmedlingen tagit fram Rättvisaren. En rapport som 

presenterar statistik om representation vad gäller kön och bakgrund i svenska nyhetsmedier. 

Rapporten från 2018 utgår från 2 475 slumpmässigt utvalda artiklar från de största svenska 

nyhetssajterna och resultatet visar att andelen personer med utomeuropeisk bakgrund 

representeras med 13,3 procent (Rättvisaren, 2018). Samma år visar Statistikmyndigheten att 

21 % av Sveriges befolkning har utomnordisk bakgrund (Statistiska Centralbyrån, 2018 

[SCB]). De största nyhetssajterna i Sverige misslyckas alltså med att spegla ”verkligheten”. 

Hur ser det ut på lokalnivå?  

 

2015 skrev Sydsvenskan om en historisk ökning av invånare i Helsingborgs kommun (Berger, 

2016) med närmare 2 500 ny medborgare. År 2016 ökade gruppen som invandrat från Syrien 

från 900 till 2 800 personer och gick därmed om Danmark som det andra största födelselandet 

i kommunen efter Irak (Perspektiv Helsingborg 2017, 7). Den stora befolkningsökningen av 

människor med utomeuropeisk bakgrund gör det intressant att studera lokaljournalistiken i 

Helsingborg kommun. Hur ser befolkningssammansättningen ut idag och vem representeras i 

lokaltidningen Helsingborgs Dagblad? Utifrån mina erfarenheter som reporter, på en annan 

lokaltidning i Skåne, är min fördom att Helsingborgs Dagblad inte lyckas representera 

kommunens befolkningssammansättning. I den här uppsatsen ska jag ta reda på om mina 

farhågor stämmer eller inte.  
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2. Bakgrund  
2.1 Helsingborgs kommun 
Helsingborg ligger i Skåne och är Sveriges åttonde största stad och den tredje största staden i 

Öresundsregionen efter Köpenhamn och Malmö. Läget vid sundet gjorde staden till ett starkt 

fäste under medeltiden. Försvarstornet Kärnan och Mariakyrkan är två populära turistmål som 

är bevarade från den tiden (Hagberg och Lindskog, 2007)  

 

2018 hade kommunen 145 415 invånare. En ökning med drygt 2 000 personer från året innan. 

(SCB, 2018). Sedan 2006 består det styrande blocket av partierna Moderaterna, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet med Peter Danielsson (M) som ordförande. Handel är 

den största branschen i kommunen samtidigt som tillväxtindustrin är en viktig sysselsättning 

(helsingborg.se). Staden har ett starkt kulturliv med bland annat Dunkers kulturhus och 

Helsingborgs symfoniorkester. På idrottsarenan Olympia spelar stadens bästa herrfotbollslag 

Helsingborgs IF och i fotbollsklubben Högaborg, från stadsdelen med samma namn, fostrades 

den svenske landslagsspelaren Henrik Larsson.  

 

2.2 Invandring i Helsingborg  
Helsingborg är en mångkulturell stad med 165 olika nationaliteter där nästan var tredje person 

har utländsk bakgrund (Perspektiv Helsingborg, Helsingborg stad 2017, 7) 

 

Som gränsstad till Öresund och närheten till det kontinentala Europa har Helsingborg vid flera 

tillfällen blivit en tillfällig eller permanent tillflyktsort för människor på flykt. Redan på 1100-

talet finns exempel på ”invandring” när det så kallade Kompaniet som bestod av holländare 

och tyskar, slog sig ner vid hamnen för att ta hand om insaltningen av sill som fanns i enorma 

stim kring Öresund. Invandring, i den bemärkelse vi talar om det i dag, tog fart under andra 

världskriget. Under krigsåren på 1940-talet kom tusentals danska judar till Helsingborg på 

undanflykt förföljelsen i det ockuperade Danmark. I slutet av kriget kom de vita bussarna med 

tusentals fångar från koncentrationslägren i Europa till uppsamlingsläger i Helsingborg. 

Under och efter andra världskriget beräknar man att cirka 20 000 flyktingar passerade 

Helsingborg.  
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Efter andra världskriget och en lång tid efter, dominerades invandringen till Helsingborg av 

danskar och finländare. 1946 kom också ett stort antal estländare till staden. 1957 nåddes en 

ny kolumn av flyktingar vilket paras ihop med Ungernkrisen och på 1960-talet ökade 

invandringen från Jugoslavien och Grekland. På 1970-talet började det bli allt vanligare att 

utomeuropeiska invandrare bosatte sig i Helsingborg. Från denna grupp kom många libaneser, 

syrier, palestinier och vietnameser. Under Balkankriget som startade 1991 sökte ett stort antal 

flyktingar från Jugoslavien asyl i Sverige. Många av dessa bosatte sig i Helsingborg 

(Stadslexikon u.å., Helsingborg) 

 

2015 tog Sverige emot nästan 163 000 flyktingar. Dubbelt så många som föregående år. 

Europa var mitt uppe i den största flyktingkrisen i modern tid och aldrig förr hade så många 

flyktingar sökt asyl i Sverige på så kort tid. De flesta asylsökande kom från Syrien där 

inbördeskriget fortsatte att härja. (Berger, 2016).  

 

Antalet utrikesfödda i Helsingborg uppgick under 2016 till drygt 33 000 personer. Under 

samma år kom flest från forna Jugoslavien och Irak. Fram till 2008 hade Danmark legat som 

andra största födelseland i Helsingborgs kommun men 2009 gick Irak om. 2016 skedde en 

stor invandring av personer födda i Syrien. De ökade från cirka 900 personer till närmare 2 

800 personer och gick därmed om Danmark som hamnade som tredje största födelseland i 

Helsingborgs kommun (Perspektiv Helsingborg 2017, 7). 

 

2.3 Helsingborgs Dagblad  
Historiskt sett har lokaltidningen haft en stark position i Sverige. Läskunnigheten har länge 

varit hög och folkrörelserna många vilket bidrog till att dagstidningarna tidigt kunde utvecklas 

(Nygren och Althen 2014, 9). Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdender och 

publicerades första gången 1645. Genom politiska och sociala förändringar i samhället hade 

intresset för nyheter ökat vilket medförde ett behov av periodiska publikationer. 

1766 kom tryckfrihetsförordningen och under mitten av 1800-talet bidrog industrialismen till 

att journalistiken tog fart på riktigt (Weibull 2015, 46–47). 

 

1847 grundas Öresunds Posten av författaren och journalisten Oscar Patrik Strutzen-Becker. 

Tidningen är den äldsta föregångaren till Helsingborgs Dagblad (Brorson, 2009). Under 

resten av 1800-talet startades olika tidningar i de närliggande kommunerna så som 
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Engelholms tidning, Helsingborgs Tidning och Eslövs Tidningar. 1884 kom Helsingborgs 

Tidning att byta namn till Helsingborgs Dagblad och några år senare blev den en av landets 

första tidningar att komma ut sju dagar i veckan. 1931 blev familjen Sommelius 

majoritetsägare av Helsingborgs Dagblad och satt kvar på posten fram till 2004 när 

Bonnierägda Sydsvenskan köpte upp tidningen. Detta efter att både Helsingborgs Dagblad 

och Sydsvenskan lidit av ekonomiska problem med färre prenumeranter och annonsintäkter 

under flera år (Brorson, 2009).  

 

Helsingborgs Dagblad är i dag Sveriges största lokaltidning och når i snitt 200 000 läsare i 

nordvästra Skåne varje vecka (Orvesto, 2018). Tidningen har drygt 50 000 prenumeranter, 

digitala och papperstidningsläsare inräknade 2016 tog Jonas Kanje över arbetet som 

chefredaktör efter Lars Johansson.  

 

2.4 Lokaljournalistik  
Än idag finns ett starkt intresse för lokaljournalistik i Sverige. Var fjärde svensk lyssnar på 

radio mellan sju och åtta på morgonen och lokalstationerna drar mest publik. Mätningar visar 

att tidningsläsare i Sverige först scannar av lokalnyheterna, sedan tv-tablån innan man går 

över till sina specialintressen som varierar mellan olika samhällsgrupper (Häger 2014, 422). 

De lokala medierna bidrar till gemensamma referensramar och identitetsskapande i det lokala 

samhället. Detta skapar i sin tur en länk mellan lokala medier, lokal identitet och lokal 

demokrati (Nygren och Althen 2014, 10).   
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3. Syfte och vetenskaplig frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur befolkningen i Helsingborgs kommun blir 

representerade i områdets huvudsakliga lokaltidning, Helsingborgs Dagblad. Uppsatsen 

kommer att fokusera på representation av etnisk och social bakgrund genom att dels 

undersöka vilka aktörer som lyfts fram och får komma till tals i tidningen under 2000 och 

2018. Dels genom att kartlägga kommunens stadsdelar för att ta reda på var rapporteringen 

kommer ifrån och vilka aktörer som blir representerade utifrån respektive stadsområde. Åren 

2000 och 2018 representerar den tidigaste och senaste tillgängliga statistiken över 

befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun och kommer användas för att jämföra 

resultatet av undersökningen i Helsingborgs Dagblad.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur speglar Helsingborgs Dagblad kommunens befolkningssammansättning, när det 

kommer till utomeuropeisk bakgrund? 

2. Finns det någon skillnad i tidningens mediebevakning vad gäller representationen av 

utomeuropeisk bakgrund åren 2018 respektive 2000?  

3. Hur ser den geografiska fördelningen ut i Helsingborgs Dagblads bevakning?  

4. Vilka ämnen dominerar rapporteringen i Helsingborgs Dagblad under 2000 och 2018, 

och vilka ämnen domineras i den bevakning där personer med utomeuropeisk 

bakgrund är aktörer?  
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4. Tidigare forskning  

Forskning kring journalistik och etnisk mångfald har inte grundlagt några egna teorier utan 

vilar på andra samhällsteorier och modeller. Några av dessa lyfter Heike Graf fram i kapitlet 

Journalistiken och etniska mångfalden ur samlingsboken Handbok i journalistikforskning 

(Graf 2015, 335). Den tvärvetenskapliga teorin diskursanalys har påverkat ämnet liksom 

postkoloniala teorier. I de postkoloniala teorierna ligger främst uppmärksamheten på 

”andrafiering”. Ett begrepp som belyser att vissa typer av människor beskrivs som ”de andra” 

samtidigt som det skapas ett ”vi”. Andra teorier som tillämpas är bland annat 

gestaltningsteorin som fokuserar på hur något gestaltas och dagordningsteorin som bland 

annat kritiserat mediernas ”sanningar”. 

 

Forskning kring journalistik och etnisk mångfald började redan på 1960-talet när den så 

kallade Kerner-kommissionen, som president Lyndon B. Johnson tillsatte, ansåg att medierna 

i USA rapporterade från ett vitt perspektiv. Man bedömde att medierna hade en fördomsfull 

inställning till svarta vilket underblåste rasismen i landet. Detta ledde till forskning som bland 

annat mätte andelen journalister med migrationsbakgrund och hur relationen mellan 

nyhetsinnehållet och redaktörernas attityder till etnicitet påverkade rapporteringen (Graf 2015, 

337).  

 

I Sverige skulle det dröja till 1970-talet innan den första medieforskningen med fokus på 

etnicitet genomfördes. Detta efter att ”Invandrarutredningen” från 1974 kritiserade Sveriges 

Radio för att inte ta hänsyn invandrarna eftersom även dessa betalade licens för public 

service. Utredningen förslog bland annat att Sveriges Radio skulle utöka verksamhet till att 

sända program på fler språk (Graf 2015, 338–339). På 1990-talet och början av 2000-talets 

Sverige startade en mer omfattande forskning kring ämnet och kvantitativa innehållsanalyser 

började användas mer frekvent. Den visade bland annat att medierapporteringen var bristfällig 

eftersom journalisterna saknade kunskap om kulturella och sociala förhållanden i de länder 

som invandrarna kom ifrån (Graf 2015, 340).  

 

Den sammantagna historiska forskningen har mer eller mindre observerat att invandrare 

beskrivs som ett hot eller ett problem i nyhetsrapporteringen. Minoritetsgrupper får, till 

skillnad från majoritetsgrupper, komma till mindre tal i press, radio och tv. När 

minoritetsgrupper väl lyfts fram är det i samband med konflikter eller brott (Graf, 2015).  
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Journalistik och etnisk mångfald är fortfarande ett högaktuellt forskningsområde. 2006 

beställde det svenska kulturdepartementet en utredning med uppdraget att identifiera och 

kartlägga mekanismer bakom strukturell eller institutionell diskriminering på grund av etnisk 

och religiös bakgrund i media. Uppdraget gavs till forskarna Leonor Camauër och Stig Arne 

Nohrstedt som tillsammans med sex andra forskare lade fram rapporten Mediernas vi och 

dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen (Camauër och Nohrstedt, 

2006). 

 

Ett av bokens kapitel är skrivet av Marcus Johansson och heter Husbondes röst i etnifierad 

lokalpress (Johansson 2006, 163). Johansson skriver att ”husbonden” ska ses som en metafor 

till den tid då klassamhället och patriarkatet var en självklarhet. Syftet med kapitlet är att 

granska makt och strukturella frågor kopplat till lokalpressen. Under en tjugoårs-period 

undersöks därför lokalpressen i Örebro, Nerikes Allehanda och Örebrokuriren, för att se hur 

dessa rapporterar om invandrare. Resultatet hakar i många av de tidigare forskningsresultaten 

inom området. Invandrare framställs i huvudsak som problemet. För även om 

framställningarna i artiklarna varierar beroende på policyområde så gestaltar de två 

lokaltidningarna i Örebro invandrarnas arbete, kultur och boendesituation stereotypt. 

Invandrarna beskrivs i termer av att de kostar pengar för samhället, är segregerade och ställer 

till problem samtidigt som svenskarna målas upp som det motsatta. Att den svenska 

majoriteten lever i samstånd och bidrar till samhället. Trots att medierna rapporterar om 

händelser från samhället, exempelvis olika satsningar på arbetsmarknaden eller i skolan, så 

bidrar urvalet till konstruktionen av invandrarbilden (Johansson 2006, 185).  

Å ena sidan kan vi anta att händelser och skeenden i verkligheten givetvis är 

grunden för artiklarnas innehåll, exempelvis flyktingars möte med svenska 

myndigheter eller när kommunen inleder ett arbetsmarknadsprojekt. Å andra 

sidan bidrar urvalet och framställningen av denna verklighet till att tidningarna 

sätter agendan och bidrar till konstruktionen av invandrarbilden (Johansson 

2006, 185). 

Ett annat forskningsprojekt inom området är Projekt Norrliden (Elsrud och Lalander, 2007). 

En vetenskaplig artikel som kritiskt analyserar hur Norrliden, en förort till Kalmar med låg 

status, blivit porträtterat i traktens lokaltidning Barometern. Forskarna undersöker bland annat 

texter och bilder samt tittar på ett antal reportage som Barometern skrivit om området.  
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Den samlade bilden är att Norrliden och dess invånare beskrivs som något annorlunda. Många 

av artiklarna om Norrliden byggs med hjälp av gränser och skillnader mellan människor och 

områden. Ett av reportagen som forskarna tittat på har rubriken ”Vågar inte handla”. En 

kvinna från en bostadsrättsförening säger att hon och hennes grannar aldrig skulle våga gå 

eller cykla till den lokala matbutiken efter att det blivit mörkt. I samma artikel säger fyra 

bosniska barn att de aldrig är rädda. Inte ens när det är mörkt ute. Trots det väljer reportern att 

använda rubriken ”Vågar inte handla” (Elsrud och Lalander 2007, 16–17). 

I reportaget skisseras en rädsla för att passera gränsen mellan det civiliserade 

och det ociviliserade, det trygga och det otrygga (Elsrud och Lalander 2007, 17).  

Boken Skilda medievärldar – lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm har ett kapitel 

som heter Förorter, invandrare och stereotyper (Nygren 2005, 174). I kapitlet presenteras 

bland annat en innehållsanalys av mediernas bevakning av Storstockholm som gjordes under 

tre veckor 2001. Den visar att förorterna i Stockholm, liksom resten av Sverige, bevakas 

sporadisk. När det väl sker presenteras områdena som farliga och fyllda med sociala problem. 

En av artiklarna kommer från Aftonbladet och har rubriken ”Se upp – här kan dina barn bli 

rökare” med underrubriken ”Barn i Rinkeby utsätts för mer passiv rökning”. Den enda källan 

i texten är en expert inom Samhällsmedicin i Stockholm som förklarar att ”nya stora 

folkgrupper med helt andra förhållningssätt och attityder” inte förstår att rökning är ett 

problem. Rinkeby målas upp som en plats som det är farligt för barn att vistas på. Något som 

människorna i området, enligt experten, inte förstår (Nygren 2005, 186). 

Nygren beskriver flera exempel på gestaltningar av förorterna i Stockholm som genomsyras 

av stereotyper och konstruktioner av makt. I slutet av kapitlet ställer han frågan om det finns 

alternativa beskrivningar än den gängse bilden av förorten? Nygren konstaterar att journalistik 

bygger på förenkling vilket gör att den verklighet som presenteras i media också blivit 

förenklad för att passa in i den journalistiska mallen. Han betonar också att journalistiken 

bygger på urval. Varje dag ställs journalister och redaktörer inför val som påverkar vilka 

nyheter som når publiken. I dessa val ligger inbyggda strukturer och värderingar som styr 

arbetet. För att nå upp till de etiska reglerna om att journalistiken ska vara allsidig krävs det 

att urvalen förändras och att förenklingarna görs mindre stereotypa (Nygren 2005, 195).  

Genom åren har mediehus på olika platser i Sverige drivit projekt om att flytta ut redaktioner 

för att bevaka förorterna i respektive stad bättre. Sydsvenskan flyttade en redaktion till 
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Rosengård, Dagens Nyheter använde sig under några år av mobila redaktioner och Göteborgs 

Posten öppnade en redaktion i den invandrartäta förorten Angered. Samtliga redaktioner har 

lagts ner (Nygren 2005, 195–196). Den drivande kraften på Dagens Nyheter, Petter Beckman, 

skriver i sin bok Riv Stängslen att nyckeln till att övervinna uppdelningen ”vi och dom” 

handlar om att betona det gemensamma. Att exempelvis skriva om frågor som rör familj och 

arbete. Ämnen som är centrala delar i alla samhällsgrupper (Beckman, 2003).  
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5. Teoretisk ram/utgångspunkt  
I den här uppsatsen används Stuart Halls representationsteori som underlag för 

undersökningen.  

 

Stuart Hall (1932–2014) var en jamaicansk-född, brittisk kulturteoretiker och sociolog som 

bland annat verkade vid Centre for Contemporary Cultural Studies vid Birmingham 

University. 1997 kom hans bok Representation som sedan dess fungerat som en grundsten 

inom bland annat medieforskning.  

 

Stuart Halls representationsteorin har använts i medieforskningen för att kritiskt studera 

mediernas makt när det kommer till att befästa olika ”sanningar” och stereotyper av 

människor i samhället. I begreppet representation, menar Hall, finns idéen om att ge något en 

mening eller innebörd. När det sker olika händelser som media väljer att rapportera om, görs 

aktiva val kring vilka rubriker, bilder och aktörer som ska representera händelserna. Inom 

politiken väljs några politiker med uppdraget att representera folket. På samma sätt väljer 

media olika sätt för att representera en händelse. Den vanligaste uppfattningen om begreppet 

representation, menar Hall, är att en avbildning av en händelse antingen är sann eller falsk. 

Men genom representationsteorin vill Hall vidga termen och se på representation ur ett annat 

perspektiv. Han menar att det inte går att representera en händelse på ett sant och definierat 

sätt. Beroende på vilka människor och vilken social tillhörighet medierna väljer så kommer 

innebörden av en händelse att skifta (Hall et al. 1997/2013, 7–10, 31).   

 

Vidare innefattar representationsteorin förhållandet mellan kommunikation och makt. I en 

gemensam kultur finns olika konceptuella ramverk. Dessa lär vi oss tidigt som barn för att 

kunna förstå och agera i vår omvärld. Det vi kommer fram till förmedlar vi till varandra 

genom språket. Allt från språket vi pratar, skriver, uttrycker med kläder, förmedlar genom 

musikinstrument till språket som kommuniceras via ansiktsuttryck och kroppen. Språket, i 

den här vida betydelsen, ger mening och innebörd till saker och ting, menar Hall. En fotboll 

har ingen innebörd i sig själv. Det är först när vi människor kommer överens om olika regler 

för fotbollen, det blir mål när den passerar linjen bakom mål, det blir inkast när den passerar 

sidlinjen och så vidare, som fotbollen får en mening eller innebörd. Det är först då vi kan 

klassificera den som en fotboll och inte bara ett runt objekt i läder. Fotbollens regler sätter vi 
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med hjälp av språk och kommunikation. Utan språk och kommunikation skulle vi inte kunna 

ge saker och ting en mening (Hall et al. 1997/2013, 7–10). 

 

Ett exempel på det här är alla bilder vi ser i tidningen. När vi ser en bild i en tidning kommer 

vi att identifiera bildens budskap beroende på hur bilden representeras, hävdar Hall. Det följer 

inte med någon innehållsförteckning till bilden som förklarar och pekar ut vad den föreställer. 

Istället är påståendet om vad bilden föreställer inbakad i sättet som bilden representeras på. 

Representationen av bilden förmedlar ett slags krav på hur vi som publik ska uppfatta den. 

För att exemplifiera den här idén jämför Hall en bild i tidningen med reklam. En reklambild 

skulle aldrig fungera om publiken inte kan associera sig själv med den. Reklam är ett slags 

påstående om identitet. Om vi ser en reklambild med en viss typ av människor, i en viss typ 

av miljö, med en viss typ av kläder och känner igen oss själva i bilden är chansen stor att vi 

köper produkten som den vill sälja. Reklambilden i fråga försöker vinna identifiering hos den 

som tittar på den. Om det saknas identifiering, eller om personen i fråga aldrig sett någon som 

sig själv i den miljö som reklambilden beskriver, så kommer personen sannolikt inte att köpa 

produkten heller. Reklam försöker bygga en önskan om kunskap eller identifiering för 

betraktaren i förhållande till vad som är avbildat i bilderna. Det här vet personerna som skapar 

reklambilden. Deras mål är att skapa en bild som en viss målgrupp kan identifiera sig med för 

att personerna i fråga ska köpa produkten (Hall 1997, Representation & the media, 35:45).  

 

 

På samma sätt fungerar media, menar Hall. Så fort det finns något i en bild eller i en artikel 

som betraktaren kan identifiera sig med så kommer den som tittar att ha svårt att se förbi 

budskapet. Eftersom det enda sättet som man kan få ut någonting av en bild eller artikel är att 

placera sig själv i förhållande till vad den berättar för dig. På samma sätt som i reklambilden. 

På det sättet, menar Hall, är betraktaren själv inblandad i produktionen av mening. Bilderna vi 

ser i tidningen betyder ingenting i sig självt. De har en hel rad olika potentiella betydelser. 

Men den betydelse som betraktaren gör av bilden beror på vad hon eller han implicerar i den. 

Det här är något som stör många medieforskare, menar Hall. För när media och andra 

kommunikationskanaler sänder ut samma stereotypa bilder om och om igen skapar vi som 

betraktare en slags förförståelse för bilderna vilket i sin tur gör att vi omedvetet värderar och 

läser in en mening i sånt som projiceras för oss utan att tänka på det (Hall 1997, 

Representation & the media, 38:05).  

 



Desirée Persson  

 15 

 

Det här är en viktig del i att förstå medias makt när det kommer till representation, menar 

Hall. Med hjälp av språket, i dess vida betydelse, har media störst makt när det kommer till att 

sprida olika meddelande som åsyftar olika förhållanden. Meddelanden som i sin tur ger saker 

och ting en mening. Medan Hall hävdar att en händelse kan beskrivas på en mängd olika sätt 

beroende på vem som representeras, målas händelser i media upp på ett sätt som får publiken 

att tro att det bara finns ett rätt sätt att se på dem. Hall menar nämligen att makt och ideologi 

har en förmåga att ständigt låsa fast händelser och bilder till en enda betydelse (Hall 1997, 

Representation & the media, 43:20).  

 

Hall hävdar att ju mer ett område beskrivs utifrån en bestämd och fixerad representation, 

desto mer naturaliserat blir innebörden för publiken. När, i det här fallet media, gång på gång 

befäster en bild genom att exempelvis måla upp stereotyper blir världen endimensionell. Det 

gör i sin tur att publiken har svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas fler lager av en 

händelse. Vi börjar tro att den bild som media förmedlar är så som världen ser ut (Hall 1997, 

Representation & the media, 43:20).  

 

Because what closure in representation does most of all, is it naturalizes the 

meanings of images to the point that you cannot see that anybody ever produced 

it. Its seems to be just what the world is (Hall 1997, Representation & the media, 

49:40).  

  

För att exemplifiera sin teori kring stereotyper använder Hall ofta bilden av svarta personer i 

media. Genom årtionden har media och andra kommunikationskanaler beskrivit svarta 

personer som kriminella, farliga och dumma. Eftersom publiken gång på gång blivit matade 

med dessa endimensionella idéer har det skapats stereotypa bilder som gör att många 

uppfattar svarta personer på detta sätt. För att försöka ta sig loss från den här stereotypa bilden 

har exempelvis många tv-bolag börjat använda sig av ”positiv” representation. Ett sätt att få in 

en grupp som normalt anses negativ i en mer positiv miljö. Istället för att låta vita personer 

spela exempelvis poliser och advokater som gör gott i samhället och låta svarta personer spela 

tjuvar och rånare som skadar samhället, bjuds svarta personer in i den vita gemenskapen. Med 

”positiv” representation kan en svart person spela advokat eller en framgångsrik 

vetenskapsman i ett försöka vända på den gängse bilden av vad en svart person kan vara. Att 

använda sig av ”positiv” representation grundar sig ofta i att tv-bolag och andra typer av 
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medier vill göra gott men det är samtidigt ett problematiskt tillvägagångssätt, menar Hall. 

Genom att ersätta negativa bilder av exempelvis svarta män och kvinnor till något positivt så 

finns risken att detta bara befäster och upprätthåller en så kallad positiv regim av 

representation istället för en stereotyp representation som fanns innan. Det kommer 

fortfarande att saknas en bred representation (Hall et al. 1997/2013, 262–263).   

 

 

Genom representationsteorin försöker Hall och andra medieforskare att lösa upp den 

förutbestämda, fixerade representation i media genom att peka på det faktum att händelser har 

många olika betydelser och innebörder beroende på vem som blir representerad. För att 

medierna ska lyckas förmedla en bred och öppen representation måste de eftersträva att sprida 

en ny typ av kunskap och en ny typ av bild till publiken, menar Hall. Istället för att använda 

sig av gamla mallar där personer i samhället stereotypiseras på grund av exempelvis etnisk 

bakgrund, kön eller hudfärg måste medierna skaffa sig en vilja att presentera subjekt på nya 

sätt (Hall 1997, Representation & the media, 52:40).  

 

To keep representation open, is a way of constantly wanting new kind of 

knowledges to be produced to the world. New kinds of subjectivities to be 

explored. And new dimensions of meaning which has not been for closed by the 

system of power which are on operation (Hall 1997, Representation & the 

media, 53:42). 
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6. Metod och Material  
6.1 Kvantitativ innehållsanalys  
För att få syn på vilka aktörer, innehåll och områden som Helsingborgs Dagblad rapporterade 

om 2000 respektive 2018 gjordes en kvantitativ innehållsanalys. Metoden lämpar sig bra på 

undersökningar som vill framställa likheter och skillnader, olika samband och förekomster i 

medieinnehåll (Karlsson och Johansson 2019, 172).  

 

Kvantitativ innehållsanalys har sitt ursprung från Bernard Berelson som på 1950-talet lade 

grunderna i metoden som fortfarande används i dag. Bland annat att ”kvantifiera det 

manifesta innehållet”, vilket betyder att de valda variablerna ska kunna mätas statistiskt på ett 

material som går att utläsa från texten. En motsats till att ”läsa mellan raderna” som ofta 

används i kvalitativa former av textanalys (Berelson, 1952). I en kvantitativ innehållsanalys 

läggs stor vikt vid att analysen ska vara systematisk och objektiv. Systematisk i den 

betydelsen att tillvägagångssättet ska vara väl definierat så att allt relevant innehåll har en 

chans att komma med. Objektiv i bemärkelsen att tolkningen av innehållet ska bli detsamma 

oavsett vem som analyserar det. Information som inte står utskriven i texten tas inte med och 

forskarens subjektiva åsikter minimeras (Karlsson och Johansson 2019, 172). 

 

6.2 Urval och avgränsningar  
För att kodningen skulle bli överskådlig, och kunna jämföras med siffror på 

befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun, begränsades urvalet till artiklar som 

handlade om Helsingborgs kommun. Anledningen till att studien utgår från 2018 är på grund 

av den stora invandringen som skett i Sverige och Helsingborg under de senaste åren vilket 

gör det intressant att undersöka om denna grupp representeras i Helsingborgs största 

lokaltidning. Anledningen till att uppsatsen även studerar år 2000 är för att kunna jämföra 

resultatet från 2018 och för att den tidigaste tillgängliga statistiken är från 2000. Artiklarna 

hämtades från Kungliga biblioteket i Stockholm under följande kategorier: A-sidorna, familj, 

kultur, sport och B-sidorna. A-sidorna syftar till tidningens första del och B-sidorna 

tidningens andra del. Kodningen gjordes under en syntetisk vecka vilket innebär att 

kodningen görs måndagen från en vecka, tisdagen från veckan därpå och så vidare. För att 

resultatet skulle bli så representativt som möjligt var det önskvärt att bara analysera ”vanliga 

veckor”. Det vill säga veckor som exempelvis inte innehöll röda dagar, stora sportevenemang 
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eller högtider. Den kvantitativa analysen gjordes därför under de första månaderna för 

respektive år då det visade sig att resterande del av året innehöll händelser som skulle störa 

den vardagliga rapporteringen. Under sommaren är ordinarie reportrar och redaktioner på 

semester samtidigt som många företag och kommunanställda går på sommarledighet. I slutet 

av sommaren var det riksdagsval under respektive år vilket också påverkar rapporteringen 

veckorna innan och efter.   

 

Kodanalysen från 2018 började på måndagen vecka 9, när vinter-OS tagit slut, och slutade på 

söndagen vecka 17. Vecka 13 och 14 inföll påsken och därför uteslöts dessa veckor. 

Kodningen för 2000 började måndagen vecka 7 och avslutades söndag vecka 13. 

 

Ett annat urval var att utesluta tidningens hemsida och bara titta på papperskopian. Dels på 

grund av att materialet skulle blivit för stort i förhållande till tidsangivelsen för den här 

uppsatsen att undersöka både papperstidningen och digitala nyhetsartiklar. om jag skulle 

använt mig av både papperstidningen och internet. Dels för att kunna jämföra innehållet från 

2018 med innehållet från 2000 på ett mer jämbördigt sätt eftersom tidningen inte var lika 

tillgänglig på internet under 2000. Under 2018 fanns det cirka 15 artiklar per dag som 

handlade om Helsingborg vilket gav ett sammanlagt resultat på 98 artiklar. Under 2000 

kodades något fler artiklar, totalt 109 stycken. Anledningen till att urvalet inkluderade 

nyhetssidorna, familj, kultur och sport var för att få tillgång till ett så stort material som 

möjligt samt kunna jämföra representationen i de olika kategorierna.  

 

Kodningen för 2000 och 2018 bestod av 18 stycken variabler. Dessa valdes ut för att kunna 

svara på hur stora artiklarna var, vilka områden tidningen rapporterade ifrån, artiklarnas 

innehåll, aktörernas etniska bakgrund och aktörernas kön. Fokus låg på aktörernas etniska 

bakgrund, artiklarnas innehåll och vilka områden som artiklarna rapporterade ifrån.  

 
Aktörernas etniska bakgrund delades upp i: 

1. Svensk/europeisk bakgrund 

2. Utomeuropeisk bakgrund 

3. Går ej att avgöra 

 

Indelningarna är hämtade från Statistiska Centralbyrån vars tillvägagångssätt för att 

kategorisera etnisk bakgrund är att benämna en person som utomeuropeisk om han eller hon 
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eller det är född i ett utomeuropeiskt land eller har minst en förälder som är född i ett 

utomeuropeiskt land (SCB, 2018).  

 

Aktörernas kön delades upp i: 

1. Kvinna 

2. Man 

3. Annat 

 

För att kunna koda vilka stadsdelar som artiklarna rapporterade ifrån användes en funktion 

från Helsingborgsstad.se som talar om vilken stadsdel en viss adress eller företag ligger i. En 

fullständig lista över Helsingborgs kommuns stadsdelar gick också att hämta på kommunens 

hemsida (Helsingborgs stad, 2018). I uppsatsen har dessa stadsdelar kategoriserats utifrån 

befolkningssammansättning och socioekonomiska förutsättningar. Detta för att kunna jämföra 

aktörernas etniska bakgrund och artiklarnas innehåll med vilka områden som rapporteringen i 

den kvantitativa innehållsanalysen kom ifrån. 

 
Områdesindelningen av stadsdelarna i Helsingborgs kommun för 2018 kategoriserades utifrån 

fyra variabler med hjälp av Helsingborgs stads mest aktuella statistik (Helsingborgs stad, 

2018). 

 

Variablerna innefattade: 

1. Medelinkomst för personer mellan 20–64 år från 2016  

2. Andel procent eftergymnasial utbildning från 2018  

3. Andel procent förvärvsarbetande män och kvinnor från 2017  

4. Andel procent med utländsk bakgrund från 2018 

 

Kodningen resulterade i tre kategorier: 

1. Stark socioekonomisk bakgrund. Här kategoriserades 14 stadsdelar som låg mellan 

400–500 000 kronor i medelinkomst, 45–55 procent av invånarna hade eftergymnasial 

utbildning och 75–90 procent förvärvsarbetande kvinnor och män i åldrarna 20–64 år. 

2. Medelstark socioekonomisk bakgrund. Här kategoriserades stadsdelar som hade en 

medelinkomst på 300–400 000 kronor, cirka 30–45 procent med eftergymnasial 

utbildning och cirka 65–75 procent förvärvsarbetande kvinnor och män mellan 20–64 

år. 
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3. Svag socioekonomisk bakgrund. Här kategoriserades stadsdelar som hade en 

medelinkomst under 300 000 kronor. Cirka 50–75 procent förvärvsarbetande kvinnor 

och män mellan 20–64 år och 18–30 procent eftergymnasial utbildning.  

 

Den resursstarkaste stadsdelen i Helsingborgs kommun 2018 var Hittarp-Laröd. Området 

hade den högsta medelinkomsten (2016), högsta andelen eftergymnasial utbildning och totalt 

85 procent förvärvsarbetare i åldrarna 20–64 år. Andra resursstarka stadsdelar var 

Mariastaden, Rydebäck och Tågarpstaden N. De resurssvagaste stadsdelarna enligt statistiken 

var Planteringen, Drottninghög och Närlunda. De hade lägst medelinkomst, lägst andel 

förvärvsarbetare och lägst andel eftergymnasial utbildning. I de resursstarka stadsdelarna 

Hittarp-Laröd och Rydebäck bodde minst andel invånare med utländsk bakgrund. 14 procent 

respektive nio procent. Den största andelen invånare med utländsk bakgrund bodde i de 

resurssvagaste områdena Drottninghög och Planteringen med 77 procent respektive 66 

procent (Helsingborgs stad, 2018). Även fast resurssvaga invånare kan bo i starka 

socioekonomiska områden och tvärtom, visar statistiken ovan att klass och etnicitet hänger 

ihop. Det är därmed större chans att en person med utomeuropeisk bakgrund bor i ett svagt 

socioekonomiskt område är ett starkt socioekonomiskt område.  

 

2008 tog Helsingborg stad fram en rapport som baserades på statistik från 2006, om 

kommunen och dess omvärld. Den kallades En delad stad eller hel? Med fokus på den 

socioekonomiska segregationen i Helsingborg (Perspektiv Helsingborg, 2008). Rapporten 

beskriver bland annat vilka områden som är resursstarka- och svaga i kommunen utifrån 

liknande variabler som användes i den här uppsatsen. Studien visar att under 2006 var 

Mariastaden den resursstarkaste stadsdelen i Helsingborgs kommun och Planteringen den 

resurssvagaste stadsdelen. Rapporten jämför resultatet med statistik från 1998 och konstaterar 

att det inte skett någon större skillnad mellan uppgifterna från 1998 till 2006 (Perspektiv 

Helsingborg 2008, 3–4).  
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Kartan visar uppdelningen mellan stark, medelstarkt och svagt socioekonomiskt område i 

Helsingborgs kommun från 2006. Mörkgrönt fält står för starkt socioekonomiskt område och 

ljusgrönt för svagt socioekonomiskt område. 

 

 
(Bild: Perspektiv Helsingborg 2008, 3)  

 

Rapporten En delad stad eller hel? och den kodning som gjordes för att kategorisera 

stadsdelarna från 2018 i den här uppsatsen, visar alltså att de socioekonomiska aspekterna i 

Helsingborgs stadsdelar sett ungefär likadana ut i 20 år. Därmed utgår kategoriseringen av 

bostadsområdena i den här uppsatsen från 2018.   

 
Det är känt att de strukturella mönster som finns bland befolkningen och i ett 

samhälle är svåra att förändra. Denna trögrörlighet får till följd att resultaten av 

gjorda insatser tar lång tid innan de syns i statistiken (Perspektiv Helsingborg 

2008, 4).  

 
I resultatdelen kommer jag att lyfta fram några av artiklarna som kodades i den kvantitativa 

innehållsanalysen i ett sätt att förtydliga resultatet.   
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6.3 Metoddiskussion  
Uppsatsen utgår bara från papperstidningen vilket innebär att artiklar som publicerats på 

webben, och eventuellt skulle vara intressant för den här studien, inte kommit med. 

Anledningen till ett sådant urval är att uppsatsen ämnar göra en jämförelse mellan 

representationen av etnisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad mellan 2000 och 2018. Eftersom 

webbtidningen 2000 inte var utvecklad och drevs på samma sätt som under 2018, har 

undersökningen endast fokuserat på papperstidningen för att jämförandet skulle bli så likartad 

som möjligt. Beslutet hämtar stöd ur boken Journalistik i förändring som lyfter svårigheten 

att jämföra digitala och analoga medier över tid eftersom villkoren för publicering skiljer sig 

betydligt mellan plattformarna. Det säkraste sättet att jämföra medier över tid är därför att titta 

på samma medietyp som publicerats på samma plattform (Karlsson 2016, 10). Statistik från 

2014 visar också att webben publicerar mer nyheter om sport, underhållning och livsstil 

medan mer samhällsorienterade nyheter prioriteras på analoga kanaler (Karlsson 2016, 23–

25). Det här stärker alltså valet att bara titta på papperstidningen trots att urvalet kan ha 

bidragit till en viss felmarginal i uppsatsen. 

 

Genom att genomföra den här undersökningen, som delar in personer med svensk/europeisk 

och utomeuropeiska bakgrunder, bidrar uppsatsen till att bibehålla dikotomin ”vi och dem”. 

Den här problematiken diskuterar bland annat forskarna Margreth Lünenborg & Elfriede 

Fürsich i artikeln Media and the intersectional other som handlar om hur invandrarkvinnor 

porträtteras i tysk TV (Lünenborg, Fürsich, 2014). De betonar att kön är lättare att koda 

utifrån mediernas gestaltning i termerna kvinna, man eller binär (i den här uppsatsen ”annat”) 

eftersom det ofta skrivs rakt ut. Exempelvis ”Hon har inte” eller ”Han har inte”. Men att koda 

personernas etniska bakgrund är svårare eftersom det inte skrivs ut i artikeln. Aktörens etniska 

bakgrund baserades på personens namn vilket i sin tur baserats på uppsatsförfattarens 

förförståelse och konnotationer för dessa. Varje namn som inte klingat svensk/europeiskt 

söktes upp på sociala plattformar för att se om det gick att få fram ytterligare information om 

personens bakgrund. I andra fall kodades personen med ”går ej att avgöra”. Därför kan det 

finnas en felmarginal i uppsatsen kring etnisk bakgrund.  

 

Att koda personer efter namn är också problematisk ur ett etiskt perspektiv. Bara för att ett 

namn klingar utomeuropeiskt eller svenskt är det inte säkert att personen i fråga ska 

kategoriseras till något utav de två alternativen. Exempelvis kan efternamn föras vidare 
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genom generationer vilket betyder att en person som har ett efternamn som klingar 

utomeuropeiskt inte nödvändigtvis ska kodas som en person med utomeuropeisk bakgrund. 

Men för att kunna svara på uppsatsen frågeställning, huruvida Helsingborgs Dagblad 

representerar hela befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun, var det tvunget att 

dela in aktörerna på det här sättet. Men faktum kvarstår – det går att problematisera 

kategorisering av namn utifrån ett etiskt perspektiv samt ifrågasätta om den här studien bidrar 

till att skapa ett ”vi och dom” liksom tidigare forskning visar att media ofta gör.  

 

För att kompensera osäkerheten kring kodning av utomeuropeisk bakgrund utifrån namn, 

fokuserar den här studien också på socioekonomiska områden och klass. I metodavsnittet 

förklaras kategoriseringen som gjordes av socioekonomiska områden och det faktum att den 

största andelen invånare med utländsk bakgrund bor i de resurssvagaste områdena i 

Helsingborgs kommun. Det visar därmed att klass och etnicitet hänger ihop vilket gör det 

intressant att titta på vilka områden som Helsingborgs Dagblad rapporterar ifrån, vem som är 

aktör i dessa artiklar och vad artiklarna handlar om. På så sätt förstärks statistiken kring 

utomeuropeisk bakgrund och den eventuella felmarginalen som finns i och med den.  

 

Den här uppsatsen utgår från en kvantitativ innehållsanalys av Helsingborgs Dagblad under 

åren 2000 och 2018. Syftet med metoden är att kartlägga i vilken utsträckning tidningen 

representerar befolkningssammansättningen i kommunen och vilka områden och ämnen som 

berörs i den rapporteringen. För att komma ännu längre i studien och analysera hur aktörer 

med utomeuropeisk bakgrund representeras på ett djupare plan, skulle det också vara 

intressant att göra en kvalitativ undersökning. I den här studien fanns inte utrymme för det.   

 

  



Desirée Persson  

 24 

7. Resultat  

I den här delen kommer resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen presenteras som en 

jämförelse mellan 2000 och 2018 med hjälp av tabeller och tillhörande förklaring. Samtliga 

procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. Analysen av resultatet presenteras i ett 

eget avsnitt. Det kodade materialet består av totalt 207 artiklar. 109 stycken från år 2000 och 

98 stycken från 2018. 

 

Förutsättningarna för den kvantitativa innehållsanalysen såg något annorlunda ut år 2000 

jämfört med 2018. År 2000 trycktes papperstidningen fortfarande i fullformat. I februari 2000 

gick tidningen över till tabloidformat vilket är det vanligaste tidningsformatet i Sverige idag 

(Brorson, 2009). Det gör att artiklarnas storlek såg något annorlunda ut mellan åren. År 2000 

fanns exempelvis inga uppslag, det vill säga artiklar som täckte två sidor som det fanns 

flertalet av under 2018. År 2000 fanns det fler notiser insprängda på sidorna än det fanns 

under 2018. Under 2000 hade tidningen också en annan struktur än år 2018. Upplagan år 

2018 började med ledare och opinions-sidor i A-delen följt av inrikesnyheter, utrikesnyheter 

och kultur. Först i tidningens B-del kom artiklar som utpräglat handlade om Helsingborgs 

kommun. I B-delen låg också sportsidorna. I upplagan från år 2000 låg istället 

Helsingborgssidorna först i tidningen efter ledare och opinion. En annan skillnad mellan 

upplagorna var antalet bilder i tidningen. Under 2018 hade 77 procent av artiklarna som 

handlade om Helsingborgs kommun tillhörande bilder. Under 2000 var de något färre, då 59 

procent av artiklarna innehöll bilder. Tabell 1 visar uppdelningen av det kodade innehållet i 

studien.  

 

Tabell 1: Kodat material i Helsingborgs Dagblad   

  Antal 2000  Antal 2018 Totalt 

A och B-del  81 67 148 

Sport 22 29 51 

Kultur och nöje 2 0 2 

Familj  4 2 6 

Summering  109 98 207 
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7.1 Etnisk bakgrund  
I kodningen från 2000 saknade nio artiklar en citerad aktör. Därför utgår resultatet kring 

representation av etnisk bakgrund från 100 artiklar. I dessa 100 artiklar kodades totalt 153 

citerade aktörer som delades in efter källa 1, källa 2 och källa 3. Källa 1 citerades mest och 

källa 3 citerades minst. Tabell 2 visar att andelen aktörer med svensk eller europeisk 

bakgrund stod för 94 procent och andelen aktörer med utomeuropeisk bakgrund stod för tre 

procent av det totala innehållet i tidningen. Resterande tre procent kodades under kategorin 

”går ej att avgöra”.  

 

För att ta reda på om Helsingborgs Dagblad representerade aktörer med utomeuropeisk 

bakgrund representativt med befolkningssammansättningen i kommunen jämfördes statistik 

över befolkningen från Helsingborgs stad med andelen aktörer med utomeuropeisk bakgrund i 

tidningen. Statistiken visar att fem procent av befolkningen i kommun hade utomeuropeisk 

bakgrund och 95 procent hade svensk eller europeisk bakgrund under år 2000 (Helsingborgs 

stad, 2018). Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar därmed att representationen 

av utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad gav en rättvis bild av befolkningen i 

kommunen jämfört med befolkningssammansättningen.  

 

Tabell 2: Fördelning av aktörernas etniska bakgrund i Helsingborgs 

Dagblad 2000 

 

 Källa 

1 

Källa 

2 

Källa 

3 

Totalt 

antal 

artiklar 

Andel i 

Helsingborgs 

Dagblad (%) 

Andel i 

Helsingborgs 

kommun (%) 

Antal aktörer med 

svensk/europeisk 

bakgrund 

93 

 

42 17 144 94 95 

Antal aktörer med 

utomeuropeisk 

bakgrund 

3 1 0 4 3 5 

Går ej att avgöra  4 0 1 5 3 0 

Summering  100 43 18 153 100 100 
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I den kvantitativa innehållsanalysen från 2018 kodades något färre artiklar än år 2000. Av 98 

artiklar saknade 12 stycken en aktör som blev citerad och därmed utgick studien från 86 

artiklar. Liksom under år 2000 var källa 1 den mest framträdande källan och källa 3 den minst 

framträdande källan. Tabell 3 visar att kodningen innehöll sammanlagt 132 aktörer. Andelen 

aktörer med svensk eller europeisk bakgrund stod för 95 procent och andelen med 

utomeuropeisk bakgrund stod för fem procent av det totala innehållet. 

 

Statistik från Helsingborgs stad (Helsingborgs stad, 2018) visar att 

befolkningssammansättningen under 2018 bestod av 15 procent med utomeuropeisk bakgrund 

och 85 procent med svensk/europeisk bakgrund. Tabell 3 visar därmed att representationen i 

Helsingborgs Dagblad skiljer sig jämfört med befolkningssammansättningen i kommunen 

under 2018.   

 

 

 

Artikeln ”Finaldags för fyrorna som utklassar läraren” publicerades i Helsingborgs Dagblad 

den 21 april 2018 (se bilaga 2). Ingressen berättar att fjärdeklassare från Slottsvångsskolan är 

klara för riksfinal i schack. Ingressen presenterar också matteläraren Anki Strömberg som 

berättar att alla elever i hennes klass slår henne i schack. Vidare i artikeln berättar  

Tabell 3: Fördelning av aktörernas etniska bakgrund i Helsingborgs Dagblad 

2018 

 

 Källa 

1 

Källa 

2 

Källa 

3 

Totalt Andel i 

Helsingborgs 

Dagblad (%) 

Andel i 

Helsingborgs 

kommun (%) 

Antal aktörer med 

svensk/europeisk 

bakgrund 

83 30 13 126 95 85 

Antal aktörer med 

utomeuropeisk bakgrund 

3 2 1 6 5 15 

Går ej att avgöra  0 0 0 0 0 0 

Summering  86 32 14 132 100 100 



Desirée Persson  

 27 

Anki Strömberg att hon avsätter tid på varje mattelektion för att eleverna ska träna sig i 

schack. Något hon även praktiserade förra året när dåvarande fjärdeklassare tog sig vidare till 

riksfinalen. På en av bilderna till artikeln syns två pojkar som tittar rakt in i kameran. Deras 

namn står utskrivet i bildtexten. Men i artikeln är Anki Strömberg ensam aktör. I ett av citaten 

säger hon ”Sedan har vi många nyanlända på skolan, många av eleverna har svårare för 

språket men förstår logiken”. Citatet förkunnar att många av eleverna är nyanlända och har 

svårt med språket. Men citatet säger inte att alla har svårt med språket. Citatet säger inte heller 

att alla elever som går på skolan är nyanlända. Trots det är det bara Anki Strömberg, som 

kodas svensk/europeisk, som citeras i texten. I den här artikeln har reportern chansen att 

representera befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun bättre genom att låta fler 

aktörer komma till tals. Istället för att använda tre källor i texten, exempelvis Anki Strömberg 

och två elever som snart ska tävla i riksfinalen i schack, nöjer sig reportern med att bara 

använda sig av en. Den person som kodas svensk/europeisk.  

  

Tabell 4 visar att Helsingborgs Dagblad hade en överrepresentation av manliga aktörer 

jämfört med kvinnliga aktörer i den sammanlagda rapporteringen från 2000 och 2018. 

Manliga aktörer med svensk/europeisk bakgrund representerade 64 procent av rapporteringen 

medan kvinnliga aktörer med svensk/europeisk bakgrund representerade 32 procent. Tabellen 

visar också att inga kvinnliga aktörer med utomeuropeisk bakgrund citerades under 

kodningen för 2000 och 2018. När aktörer med utomeuropeisk bakgrund blev citerade i 

tidningen var de alltid män, närmare bestämt fyra procent av den totala rapporteringen. 

Statistik från Helsingborgs stad visar att det bodde knappt 57 000 män i åldrarna 0–80+ och 

61 000 kvinnor i samma ålder under 2000. Under 2018 var också kvinnorna fler i kommunen, 

drygt 72 000 män och 73 500 kvinnor. Trots det representerades alltså män dubbelt så mycket 

som kvinnor i Helsingborgs Dagblad under åren 2000 och 2018.   
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7.2 Geografiska områden  
Den kvantitativa innehållsanalysen visar att majoriteten av artiklarna från 2000 och 2018 

saknade geografisk områdesspecificering. Dessa artiklar kunde exempelvis röra hela 

kommunen eller också handla om ett brott där områdesangivelsen bara var ”Helsingborg”. 

Den höga siffran beror också på att många av sportartiklarna, vilka utgjorde 19 procent  

respektive 28 procent av rapporteringen från 2000 och 2018, kodades utan geografisk 

specificering.  

 

Tabell 5 visar att 55 procent av artiklarna från 2000 saknade geografisk områdesspecificering. 

Tabellen visar också att nästan dubbelt så många artiklar rapporterades från starka 

socioekonomiska områden jämfört med svaga socioekonomiska områden. Under 2018 

saknade 65 procent av artiklarna en geografisk områdesspecificering. Anledningen till att den 

siffran är högre än år 2000 beror till stor del på att sportartiklarna, som till största del kodades 

utan geografisk specificering, dominerade innehållet under 2018. Detta redovisas längre ner i 

resultatet. I uppdelningen mellan socioekonomiska områden rapporterades flest artiklar från 

Tabell 4: Fördelning av manliga och kvinnliga aktörer i Helsingborgs Dagblad år 2000 och 2018 

 Antal män med 

svensk/europeisk 

bakgrund  

Antal kvinnor med 

svensk/europeisk 

bakgrund 

Antal män med 

utomeuropeisk 

bakgrund 

Antal kvinnor 

med 

utomeuropeisk 

bakgrund 

Binär 

Källa 1  120 58 8 0 0 

Källa 2  49 23 3 0 0 

Källa 3  18 13 2 0 0 

Summering  187 94 13 0 0 

Total andel 

(%) 

64 32 4 0 0 
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ett starkt socioekonomiskt område under 2018. Tabell 5 visar därmed att rapporteringen från 

olika socioekonomiska områden inte förändrats nämnvärt under år 2000 och 2018.  

 

Tabell 5: Geografiskt område 2000 och 2018  

 Antal 2000 Procent 2000 Antal 2018 Procent 

2018 

Ingen specificering  60 55 63 65 

Starkt socioekonomiskt område  21 19 19 19 

Medelstarkt socioekonomiskt område 17 16 4 4 

Svagt socioekonomiskt område 11 10 12 12 

Summering  109 100 98 100 

 

  

Ett annat intressant resultat är jämförelsen mellan vilka geografiska områden som artiklar med 

utomeuropeiska aktörer rapporterades ifrån. Tabell 6 visar att ingen artikel med 

utomeuropeisk aktör rapporterades från ett starkt socioekonomiskt område under 2000. Under 

2018 kom en artikel med utomeuropeisk aktör från ett starkt socioekonomiskt område. Det 

var en sportnotis som kodades från den starka socioekonomiska stadsdelen Eskilsminne. 

Notisen hade en utomeuropeisk aktör som vi återkommer till längre fram i resultatet. 

Sammanlagt kom fyra artiklar från svaga socioekonomiska områden år 2000 och 2018. 

 

 

Tabell 6: Antal artiklar med utomeuropeisk aktör   

 2000 2018 Totalt 

Ingen specificering 1 3 4 

Starkt socioekonomiskt område  0 1 1 

Medelstarkt socioekonomiskt 

område 

2 0 2 

Svagt socioekonomiskt område 1 3 4 

Summering 4 7 11 
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Tabell 5 visar att rapporteringen från starka socioekonomiska områden nästan är dubbelt så 

stor som rapporteringen från svaga socioekonomiska områden under 2000 och 2018. 

Samtidigt visar studien att Helsingborgs Dagblad använder svenska/europeiska aktörer i 

artiklar som rapporteras från svaga socioekonomiska områden. Det här ser vi exempel på i 

artikeln ”Drottninghög är S starkaste fäste” som publicerades i Helsingborgs Dagblad den 29 

april 2018 (se bilaga 3). Drottninghög kodades till ett svagt socioekonomiskt område eftersom 

befolkningen i stadsdelen har låg andel eftergymnasial utbildning och förvärvsarbetande 

personer mellan 20–64 samt medelinkomst under 300 000.  I Drottninghög bor också flest 

invånare med utländsk bakgrund i kommunen, 77 procent (Helsingborgs stad, 2018).  

 

I ingressen skriver reportern att stadsdelen Drottninghög är Helsingborgs politiskt rödaste 

område. Ingenstans i kommunen röstar fler på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Tidigt i 

artikeln presenteras också Bertil Svensson, artikelns enda aktör. Han sitter på torget i 

Drottninghög, en plats han bott på i över 40 år, och resonerar kring hur invånarna i 

Drottninghög kommer att rösta i det kommande valet. Han konstaterar att det bor många 

invandrare i området och att det är svårt att veta hur dessa röstar. Han befarar däremot att 

Sverigedemokraterna kommer att få en del röster just på grund av invandrartätheten. Men det 

är inget som Bertil Svensson själv tänker på. Han säger ”Jag vet att en hel del äldre människor 

är rädda för invandrarkillar, men det är ju helt i onödan. De rör inte oss gamlingar.” 

”Drottninghög är S starkaste fäste” är den enda artikeln som kodades specifikt från 

Drottninghög under 2018. Och trots att 77 procent av invånarna har utländsk bakgrund 

representerats inte någon av dessa som aktörer i artikeln. Istället får Bertil Svensson som hör 

till andelen svenskar eller européer som får representera artiklar i Helsingborgs Dagblad till 

95 procent, oemotsagd berätta hur det ligger till mellan invandrarkillarna och gamlingarna i 

området.  

 

7.3 Ämne 
Tabell 7 visar att sociala frågor, vilket innefattar arbete, sjukvård, utbildningar och migration, 

dominerade rapporteringen under 2000 med 27 procent av det totala innehållet. På andra plats 

hamnade artiklar om sport vilket motsvarar 19 procent av innehållet. Tabell 7 visar också att 

tredjeplatsen är jämn mellan artiklar om kultur, livsstil och brott. Men kulturartiklarna var 

flest och motsvarar cirka 11 procent av rapporteringen. Resterande ämne, så som exempelvis 

väg och trafik, näringsliv och politik samt miljö, omfattade endast enstaka artiklar i 
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kodningen. Under 2018 dominerade artiklar om sport med 28 procent av det totala innehållet. 

Därefter handlade flest artiklar om brott vilket motsvarade 14 procent av rapporteringen. På 

tredje plats, strax före kulturartiklar, hamnade sociala frågor vilket motsvarade cirka 11 

procent av den totala rapporteringen.  
 

Tabell 7: Artiklarnas ämne Helsingborgs Dagblad    

 Antal artiklar 

2000 

Procent  

2000 

Antal artiklar 

2018 

Procent  

2018 

Sociala frågor 29 27 11 11 

Sport 21 19 27 28 

Kultur 12 11 10 10 

Livsstil 11 10 5 5 

Brott 10 9 14 14 

Väg och trafik 6 6 3 3 

Ekonomi och näringsliv 4 4 3 3 

Politik 3 3 3 3 

Underhållning 3 3 4 4 

Övrigt 3 3 8 8 

Mat och dryck  2 2 4 4 

Vetenskap och teknologi 1 1 3 3 

Medier 1 1 0 0 

Miljö, djur, natur 1 1 0 0 

Olyckor och katastrofer 1 1 2 2 

Väder  1 1 1 1 

Summering 109 100 98 100 

 
 

Eftersom artiklar om sociala frågor dominerade rapporteringen i Helsingborgs Dagblad under 

2000 är det intressant att titta på vilka socioekonomiska områden som dessa artiklarna 

rapporterades ifrån jämfört med 2018. Förutom artiklarna som saknade geografisk 

specificering visar tabell 8 att artiklarna om sociala frågor var jämt fördelade mellan starka, 

medelstarka och svaga socioekonomiska områden under 2000 respektive 2018.   
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Tabell 8: Antal artiklar om sociala frågor i respektive geografiskt område  

 Antal artiklar 2000 Antal artiklar 2018 

Ingen specificering 14 6 

Starkt socioekonomiskt område  3 1 

Medelstarkt socioekonomiskt område 5 1 

Svagt socioekonomiskt område 4 2 

Summering  26 10 

 

En av artiklarna, om sociala frågor som rapporterats från ett svagt socioekonomiskt område år 

2000, har rubriken ”Bidrag banar väg för romer i Helsingborg” (se bilaga 4). Artikeln har en 

kort ingress som lyder ”115 000 kronor ska hjälpa de romska ungdomarna in i samhället. 

Vägen dit är utbildning”. Vidare beskrivs den romska föreningen Vorta drom som flyttat in i 

Pripps gamla bryggeri på Söder. Lokalerna har målats om och fräschats upp sparsamt. 

Föreningen vet inte hur länge de får behålla lokalen eftersom huset ska rivas. Dragan 

Kuzhicov är ordförande i föreningen och berättar att det inte finns någon tradition av att 

utbilda sig bland hans folk. Men för att ta sig in i det svenska samhället måste man studera. 

Därför har föreningen startat projektet ”Romska ungdomar i Helsingborg” som nu fått 115 

000 kronor i bidrag från Allmänna arvsfonden. Syftet är att uppmuntra romska barn och 

ungdomar att satsa på skolan och citat ”få dom att inse att utbildning spelar roll”. Stefano 

Kuzhicovs är artikeln andra aktör och jobbar som romkonsulent på invandrarbyrån i 

Helsingborg. Han är också ordförande i romernas riksförbund. Hans uppgift är bland annat att 

medla mellan den svenska och romska kulturen och ser sin tjänst som ett erkännande från 

kommunens sida. Att kommunen ser att det finns ett problem för romer och vill hjälpa till. 

Vidare berättar Dragan Kuzhicov om svårigheten att ingå i den svenska kulturen och 

samtidigt behålla sina romska rötter. Stefano Kuzhicovs tycker inte att det ena ska behöva 

utesluta det andra. ”I några delar av världen där romerna varit bofasta längre än här i Sverige 

har de assimilerat sig helt. Men det har skett på bekostnad av vårt gemensamma språk och 

traditioner. Den ena ska inte behöva utesluta det andra” säger han.  
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Artikeln rapporteras alltså från ett svagt socioekonomiskt område som heter Söder och 

använder två aktörer med utländsk bakgrund. Eftersom Rumänien tillhör Europa räknas de 

inte som utomeuropeiska aktörer i den här uppsatsen men det är värt att notera att romer i 

Sverige fortfarande ses som en etnisk minoritet.  

 

Eftersom sportartiklarna till största del kodades utan geografisk specificering är det mer 

intressant att titta på vilka socioekonomiska områden som brottsartiklarna, vilka var näst flest 

under 2018, rapporterades ifrån under respektive år. Resultatet visar att flest artiklar 

rapporterades utan geografisk specificering. Därefter rapporterades flest brottsartiklar från 

medelstarka socioekonomiska område under 2000 och flest artiklar från svaga 

socioekonomiska områden under 2018. Tabell 9 visar också att fyra gånger fler artiklar om 

brott rapporterades från ett svagt socioekonomiskt område än från ett starkt socioekonomiskt 

område under 2018.  

 

Tabell 9: Antal artiklar om brott i respektive geografiskt 

område  

 

 Antal 2000 Antal 2018 

Ingen specificering 5 7 

Starkt socioekonomiskt område  1 1 

Medelstarkt socioekonomiskt område 2 2 

Svagt socioekonomiskt område 0 4 

Summering 8 14 

 

 

År 2000 och 2018 hade tre, respektive fem procent av alla aktörerna i Helsingborgs Dagblad 

utomeuropeisk bakgrund. Tabell 10 visar att flest aktörer med utomeuropeisk bakgrund under 

både år 2000 och 2018 citerades i artiklar om sport, sociala frågor och väg och trafik. 

 

Under 2018 kodades två sportartiklar med utomeuropeisk aktör. Den första är en notis och 

heter ”Eskilsminne förlorade matchen på övertid”. Den handlar om damfotboll i division 1 där 

Helsingborgslaget Eskilsminne IF förlorat en match med 1–2 mot Skurup. I slutet av notisen 

säger tränaren, som kodas med utomeuropeisk bakgrund, att det är bittert men att bra lag 

kommer igen. Den andra artikeln heter ”Akpoveta: är en stor chock för mig” (se bilaga 5). 
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Artikeln tar plats i mitten av ett uppslag och handlar om att fotbollsspelaren Oke Apkoveta är 

på väg att lämna Helsingborgs IF. Det är inte svårt att koda Akpoveta som en aktör med 

utomeuropeisk bakgrund. Kort efter ingressen skriver reportern på Helsingborgs Dagblad 

”Den 26-årige forwarden från Nigeria hoppade in i försäsongspremiären mot Mjällby…”.  I 

artikeln berättar Akpoveta att han inte fått speltid i HIF efter att ha gjort en knäoperation 

några månader tidigare. Han är chockad över att han inte får spela och säger att han nästan var 

klar för att gå över till en norsk klubb men att dom ångrade sig i sista sekund. I slutet av 

artikeln säger fotbollsspelaren att han varit i kontakt med några klubbar i Superettan som varit 

väldigt intresserade men att det finns några aspekter som gjort att han inte kommit överens 

med någon av dem. Reportern frågar om det handlar om ekonomiska aspekter och Akpoveta 

svarar ”Ja, det är inget att hymla om”. I sportartiklarna från 2018 citeras alltså en 

fotbollstränare och en fotbollsspelare med utomeuropeisk bakgrund.  

 

Under 2018 citerades också en aktör med utomeuropeisk bakgrund i en brottsartikel. Artikeln 

har ett mittuppslag i tidningen med rubriken ”Här slår de till mot chefernas nya företag” (se 

bilaga 6). Ingressen förklarar att kommunens ledande torghandlare försvann för fyra år sedan 

efter ett avslöjande om storslaget fusk. Nu är torghandlarna tillbaka och några dagar tidigare 

gjorde polisen och andra myndigheter en samordnad kontroll av deras nya företag. Vid 

tillslaget ska fyra personer tagit med till polisstationen eftersom dessa skulle utvisas ur landet. 

Det konstateras också att ingen på förtaget hade tillstånd att köra truck vilket innebär en 

sanktionsavgift på omkring 20 000 kronor. Polisen vill inte uppge varför man gjorde tillslaget 

och Helsingborgs Dagblad får spekulera. Genom sociala medier har tidningen kunnat 

kartlägga cheferna. De var tidigare ägare av företaget Swedfresh som Helsingborgs Dagblad 

varit med och avslöjat för olika brott några år tidigare. Aktören med utomeuropeisk bakgrund 

är en av de nya ”cheferna” som beskrivs i rubriken, får svara på frågor om vad som hände när 

polisen gjorde ett tillslag några dagar tidigare och varför de valde att lägga ner Swedfresh. 

Han svarar att han hoppas att polisens kontroll var en rutinkontroll. Han säger också att det 

bara var en av männen som skulle utvisas som arbetade på företaget vilket inte var något 

brottsligt eftersom det är lagligt att fortsätta arbeta till den dag man lämnar landet, menar han. 

På frågan om varför han och hans släkting lade ner sitt gamla företag, vilket resulterade i att 

leverantörer och Skatteverket inte fick tillbaka sina skulder, svarar han att familjen inte 

orkade längre och gav upp.  
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I artikeln ”Här slår de till mot chefernas nya företag” blir alltså två män med utomeuropeisk 

bakgrund namngivna och en av dem blir citerad. Det är den enda brottsartikeln från 2000 och 

2018 som någon annan aktör än polisen blir namngiven eller citerad i en sådan artikel. 

 

  
Tabell 10: Ämne utifrån utomeuropeisk aktör    

 2000 2018 Totalt 

Sport 0 2 2 

Sociala frågor 1 1 2 

Väg och trafik  1 2 2 

Ekonomi och näringsliv  1 0 1 

Krig och konflikt  1 0 1 

Politik 0 1 1 

Brott 0 1 1 

Summering 6 6 12 
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8. Analys  
Analysen av studien utgår från det resultat som presenterats ovan. För att kunna fastställa ett 

säkrare resultat hade ett större material behövts kodats. Analysen utgår därmed från det 

material som kunnat samlas in i relation till tidsramen för den här specifika uppsatsen.   

 

8.1 Etnisk bakgrund  
Bakgrundsdelen i den här studien beskriver hur invandringen i Sverige ökade kraftigt under 

bland annat 2015 och 2016. Kriget i Syrien var en stor bidragande faktor och syrianer kom att 

bli den näst största gruppen, efter irakier, med utländsk bakgrund i kommunen. Men i 

rapporteringen från Helsingborgs Dagblad år 2018 syns inte dessa nya invånare. Istället 

rapporterar tidningen som om kommunen såg ut på samma sätt som år 2000. Hall menar att 

media tenderar att fixera olika händelser i samhället genom att bara representera dem utifrån 

ett perspektiv. Det ger en ensidig bild av händelserna eftersom utgångspunkten är densamma i 

majoriteten av artiklarna (Hall et al. 1997/2013). Halls resonemang stämmer överens med den 

här studiens resultat. För trots att 15 procent av befolkningen har utomeuropeisk bakgrund år 

2018 använder tidningen svenska/europeiska aktörer till 95 procent i sin rapportering.  

 

Resultatet i den här studien visar på minst två exempel då tidningen skulle kunnat gett läsarna 

en bredare representation av befolkningssammansättningen. I artikeln ”Finaldags för fyrorna 

som utklassar läraren” skulle en eller två elever med exempelvis utomeuropeisk bakgrund 

kunnat vara aktörer tillsammans med matteläraren. Dels på grund av läraren säger att det går 

många nyanlända på skolan. Dels för att läraren får vara ensam aktör i en artikel som handlar 

om fjärdeklassare som ska tävla riksfinal i schack. I artikeln ”Drottninghög är S starkaste 

fäste” skulle också en bredare representation av invånarna kunnat utföras. Förslagsvis genom 

att intervjua någon av invandrarkillarna som beskrivs i reportaget, och låtit dem ge sin bild av 

hur det är att bo i stadsdelen. Representationsteorin menar att media har störst makt när det 

kommer till spridning av meddelande som åsyftar olika förhållanden i samhället. Det gör i sin 

tur att publiken kan tro att ”verkligheten” ser ut på det sätt som media målar upp den på (Hall 

et al. 1997/2013). Det här ser vi i Helsingborgs Dagblad. Eftersom bara fem procent av 

befolkningen med utomeuropeisk bakgrund blir representerad i tidningen, kan invånarna i 

kommunen tro att det är ”verkligheten”. Att den delen av befolkningen som inte syns i 

tidningen inte heller finns.  
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Resultatet av studien visar också att Helsingborgs Dagblad använder manliga aktörer i 68 

procent av rapporteringen och kvinnliga aktörer i 32 procent om man slår samman kodningen 

år 2000 och 2018. Samtidigt citeras noll procent kvinnliga aktörer med utomeuropeisk 

bakgrund. Den här studien tar inte upp genusperspektivet men kan fortfarande konstatera att 

överrepresentationen av manliga aktörer inte stämmer överens med statistiken av kommunens 

befolkningssammansättning. Den visar att det bodde fler kvinnor än män i åldrarna 0–80+ 

under både år 2000 och 2018 (Helsingborgs stad, 2018). Utifrån representationsteorin kan vi 

tolka att avsaknaden av en rättvis representation i Helsingborgs Dagblad neutraliserar 

innehållet så att läsarna kan tro att det är i sin ordning att fler män än kvinnor används som 

aktörer i tidningen, när det egentligen handlar om att reportrarna på Helsingborgs Dagblad 

valt att citera fler män än kvinnor i tidningen.  

 

Därmed besvaras uppsatsen första frågeställning, nämligen hur Helsingborgs Dagblad speglar 

befolkningssammansättningen när det kommer till etnisk bakgrund. År 2000 representerades 

befolkningen med utomeuropeisk bakgrund i kommunen på ett rättvist sätt. År 2018 ser det 

annorlunda ut. Då representerar tidningen bara fem procent av befolkningen med 

utomeuropeisk bakgrund medan statistik visar att det bor 15 procent med utomeuropeisk 

bakgrund i kommunen. Det svarar också på uppsatsens andra frågeställning, nämligen om 

representationen av etnisk bakgrund skiljer sig mellan år 2000 och 2018. Svaret är nej. Det 

finns ingen nämnvärd skillnad mellan bevakningen av utomeuropeisk bakgrund under 2000 

respektive 2018.  

 

8.2 Geografiskt område 
Metodavsnittet i uppsatsen beskriver hur långsamt det går för svaga stadsdelar att förändra sig 

(Perspektiv Helsingborg, 2008). Att det krävs mycket insatser och engagemang för att 

invånarna i en stadsdel ska få det bättre ställt. På samma långsamma sätt tycks utvecklingen 

på Helsingborgs Dagblad fungera. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar 

nämligen att rapporteringen från kommunens olika stadsdelar nästan ser likadan ut mellan 

åren 2000 och 2018. De flesta artiklarna saknar geografisk specificering. Därefter rapporteras 

flest artiklar från starka socioekonomiska områden. Dessa är samtidigt nästan dubbelt så 

många som artiklarna från svaga socioekonomiska områden. Dessa siffror förstärker resultatet 

kring etnisk bakgrund. Resurssvaga stadsdelar prioriteras bort till förmån för resursstarka 

områden på samma sätt som utomeuropeiska aktörer prioriteras bort till förmån för 
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svenska/europeiska aktörer. Det visar sig inte minst i artikeln från Drottninghög där en svensk 

man får agera aktör trots att 77 procent av invånarna i området har utländsk bakgrund.  

 

På samma sätt som representationsteorin kan appliceras på medias fixering av händelser 

genom att bara använda en viss typ av källa kan Halls teori även användas här, när det 

kommer till geografisk rapportering i Helsingborgs kommun. När majoriteten av artiklarna 

handlar om samma sak eller kommer från samma typ av område suddas de andra stadsdelarna 

ut från publikens medvetande. Vi ser inte de resurssvaga områdena lika tydligt framför oss 

som de resursstarka, vilket kan få oss att tro att de inte finns. Hall menar att det inte går att 

representera en händelse på ett sant och definierat sätt. Beroende på vilka människor och 

vilken social tillhörighet medierna väljer så kommer innebörden av en händelse att skifta 

(Hall et al. 1997/2013). Om Helsingborgs Dagblad ska skriva en artikel om sommarjobb i 

Helsingborgs kommun kommer innebörden därmed att skifta beroende på vem som får 

representera frågan och var reportern åker för att hitta sina källor. Om han eller hon åker till 

ett resursstarkt område kommer artikeln utformas på ett visst sätt. Om reportern åker till ett 

resurssvagt område kommer artikeln att bli utformad på ett annat. När det inte finns en 

sanning finns det heller ingenting som säger att starka socioekonomiska områden måste vara 

dubbelt så många som socioekonomiskt svaga områden.  

 

Petter Beckman, som skrivit boken Riv Stängslen och var den drivande kraften bakom Dagens 

Nyheters satsning på att flytta ut redaktioner till förorterna, menar att nyckeln till att 

övervinna uppdelningen ”vi och dom” handlar om att betona det gemensamma. Att skriva om 

ämnen som är centrala för alla människor. Exempelvis frågor som rör familj och arbete 

(Beckman, 2003). För att få till sådana artiklar måste redaktionerna först och främst ta sig 

utanför Centrum och de resursstarka områdena. Den här studien visar att Helsingborgs 

Dagblad inte tog det steget fullt ut år 2000 och 2018. Det svarar på uppsatsen tredje 

frågeställning som lyder: Hur ser den geografiska fördelningen ut i Helsingborgs Dagblads 

bevakning under 2000 och 2018? Svaret är att flest artiklar rapporterades utan att specificera 

det geografiska området i kommunen. Därefter rapporterades flest artiklar från ett starkt 

socioekonomiskt område. 
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8.3 Ämnen  
Resultatet kring artiklarnas ämne visar en intressant skillnad mellan år 2000 och 2018. År 

2000 dominerar artiklar om sociala frågor med 27 procent av rapporteringen. År 2018 har 

sociala frågor halkat ner på en tredje plats och representerar nu 11 procent av rapporteringen. 

Istället domineras innehållet 2018 av sportartiklar med 28 procent följt av brottsartiklar som 

motsvarar 14 procent av innehållet. Skillnaden mellan innehållet från respektive år innebär 

konkret att det rapporteras mindre om arbete, sjukvård, skola och migration under 2018 än det 

gjorde år 2000. Istället får läsarna ta del av mer artiklar om sport och brott.  

 

Artikeln ”Bidrag banar väg för romer i Helsingborg” är en av artiklarna om sociala frågor från 

2000. Den berättar bland annat att den romska föreningen Vorta drom fått bidrag från 

Allmänna arvsfonden till ett projekt som ska uppmuntra romska ungdomar till utbildning i 

Sverige. Rumänien tillhör Europa och de två romska aktörerna i artikeln kodas därför inte 

med utomeuropeisk bakgrund. Men eftersom romer är en etnisk minoritet i Sverige passar 

artikeln ändå in i sammanhanget. Trots att journalistikens rapportering hämtas från samhället 

kan urvalet bidra till konstruktionen av invandrarbilden, skriver Johansson i kapitlet 

Husbondens röst i etnifierad lokaljournalistik. Hans rapport visar att lokaltidningarna i 

Örebro gestaltar invandrarnas boendesituation, arbete och kultur stereotypt. Att invandrarna 

kostar pengar som ”det goda” samhället är villiga att ge (Johansson, 2006). På samma sätt 

beskrivs romerna i artikeln ”Bidrag banar väg för romer i Helsingborg”. Även om 

Helsingborgs Dagblad skriver om en händelse från samhället, ett projekt som ska hjälpa 

romska ungdomar att studera, så befäster artikeln bilden av romer. Att romerna inte har någon 

tradition av att utbilda sig. Att de är beroende av bidrag från det svenska samhället. Att 

projektet handlar om att få de romska ungdomarna att ”inse att utbildning spelar roll”.  

 

Medan romerna i vanliga fall brukar beskrivas som tiggare i media, representerar de romska 

aktörerna i den här artikeln något annat. De har förstått det svenska systemet och en av dem 

arbetar på kommunen. Det här kan liknas vid Halls resonemang om ”positiv” representation 

som är ett sätt att få in en grupp som normalt anses negativ i en mer positiv miljö. I den här 

kontexten handlar det inte om att Helsingborgs Dagblad väljer att en romsk man ska arbeta på 

Helsingborgs kommun för att representationen ska bli bättre. Tidningen i sig har ingenting 

med den rekryteringen att göra. Vad reportern däremot väljer är att bara prata med två 

”positiva” romer som förstått det svenska samhället och ”tagit över” beteende och idéer som 
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majoriteten av befolkningen i Sverige har. Två romer som samarbetar med kommunen och 

vill göra gott i samhället. Här syns inga romer som är kritiska till utbildning eftersom ingen i 

deras familj eller släkt utbildat sig. Genom att bara visa positiva minoriteter på det här sättet, 

menar Hall att det finns en risk för att det bara befäster och upprätthåller en så kallad positiv 

regim av representation istället för en stereotyp representation som fanns innan. Det kommer 

fortfarande att saknas en bred representation (Hall 1997, Representation & the media, 55,00). 

 

Därmed besvaras också första delen av uppsatsens fjärde frågeställning, nämligen vilka 

ämnen som dominerade rapporteringen under 2000 respektive 2018. Resultatet skiljer sig 

mellan åren. År 2000 låg störst fokus på sociala frågor. År 2018 dominerades innehållet av 

sport och därefter artiklar om brott. Under 2018 hamnade sociala frågor på en tredjeplats. 

 

År 2018 handlade två artiklar med utomeuropeiska aktörer om sport. En av artiklarna 

handlade om fotbollsspelaren Akpoveta från Helsingborgs IF. Artikeln är placerad som ett 

mindre mittuppslag med rubriken ”Akpoveta: Är en stor chock för mig”. I resultatdelen av 

den här studien poängteras inledningen som lyder ”Den 26-årige forwarden från Nigeria 

hoppade in i försäsongspremiären mot Mjällby…”. Artikeln säger ingenting om hur länge 

fotbollsspelaren bott i Sverige eller när han kom hit. Det kanske trogna läsare eller supporter 

redan känner till. Men trots det väljer reportern att skriva ut hans födelseland i artikeln. 

 

I slutet av artikeln säger Akpoveta att han inte vill gå till en klubb i Superettan eftersom 

divisionen har för lite pengar. I den här artikeln blir det intressant eftersom han inte bara är en 

fotbollsspelare i HIF som det inte går så bra för just nu. Han är en nigeriansk fotbollsspelare i 

HIF som det inte går så bra för just nu. Hall menar att språk och kommunikation är ett 

konceptuellt ramverk som gör att människor förstår varandra. Vi växer upp och lär oss tidigt 

att koda olika kulturella företeelser för att kunna kommunicera och ingå i en viss kultur. När 

vi ser en bild i tidningen följer det inte med någon innehållsförteckning till bilden eller texten 

som förklarar hur vi ska tolka den. Påståendet om vad bilder föreställer ligger inbakad i 

kommunikationen och det sätt som den representeras på. Samma mekanismer sker när vi läser 

artiklar. Det gör i sin tur att vi omedvetet värderar och läser in betydelser i sådant som 

projiceras för oss utan att tänka på det (Hall et al, 1997/2013). När reportern i Helsingborgs 

Dagblad väljer att skriva ”…forwarden från Nigeria” målas det automatiskt upp bilder i 

läsarens huvud som projiceras på resten av texten. Exempelvis att Nigeria är ett land i en 

kontinent präglat av fattigdom. Att fotbollsspelare redan tjänar mycket pengar, men att han 
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vill ha mer. Att han borde vara lyckligt lottad som får bo och spela i Sverige? Att han borde 

nöja sig med att spela i Superettan och inte gnälla om att där är för lite pengar. Även om inte 

alla läser in ovanstående påstående i texten exemplifierar det Halls teori om medias makt när 

det kommer till hur publiken uppfattar olika saker. Ordet ”nigerian” finns där och vi kommer 

omedvetet att läsa in olika saker i bilden eller texten beroende på vad vi sett och hört kring 

ämnet tidigare. Därför, menar Hall, är betraktaren själv inblandad i produktionen av mening 

utan att tänka på det (Hall et al, 1997/2013).  

 

Ovanstående stycke svarar på den andra delen av uppsatsens fjärde frågeställning, nämligen 

vilka ämnen som personer med utomeuropeisk bakgrund får uttala sig mest i under år 2000 

och 2018. Svaret är artiklar om sport (2), sociala frågor (2) och väg och trafik (2).   

 

I kapitlet Journalistiken och den etniska mångfalden konstaterar Graf att den sammanlagda 

forskningen av etnisk mångfald visar att minoritetsgrupper får komma mindre till tals i media 

än majoritetsgrupper. När minoritetsgrupper väl lyfts fram är det i samband med konflikt eller 

brott (Graf 2015, 340–341). Den här studien hakar i denna forskning i avseendet att 

minoritetsgrupper syns mindre än majoritetsgrupper i tidningen trots att statistik visar att det 

inte borde vara så. Journalistiken bygger på urval och förenklingar vilket gör att den 

verklighet som mediehusen presenterar blir förenklad för att passa in i den journalistiska 

mallen. Samtidigt finns etiska regler som säger att journalistiken ska vara allsidig (Nygren 

2005). För att nå upp till dessa regler menar Nygren att urvalen måste förändras och att 

förenklingarna måste göras mindre stereotypa. Stuart Hall eftersträvar samma sak. För att nå 

en bred representation måste journalistiken sträva efter att skildra olika sorters subjekt istället 

för bara ett (Hall et al, 1997/2013). Den här studien visar att Helsingborgs Dagblad inte når 

upp till allsidighet. Tidningens överrepresenteras av aktörer med svensk/europeisk bakgrund i 

förhållande till hur befolkningssammansättningen faktiskt ser ut och rapporteringarna sker 

mer i resursstarka områden än resurssvaga områden. Samtidigt citeras dubbelt så många män 

som kvinnor i tidningen trots att statistiken visar att det borde vara en jämt fördelad 

representation mellan könen.   
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9. Slutsatser och diskussion  

Det har rapporterats om flyktingvågen och trycket på skola, socialtjänst och Migrationsverket. 

Det har rapporterats om olika HVB-hem som startats för att ta hand om ensamkommande 

flyktingar. Det har skrivits spaltvis med krönikor om regeringens beslut att stänga gränsen och 

införa poliskontroll på Hyllie station i Malmö, det första stoppet på svensk mark efter 

Öresundsbron. Men den här studien visar att det rapporterats mindre om människorna som 

faktiskt kommit hit. Människorna som bosatt sig i Helsingborg kommun. Rapporteringen från 

en vanlig vecka i Helsingborgs Dagblad år 2018 ser likadan ut som år 2000. Som om det inte 

skett någon förändring i samhället alls.  

 

Lokaljournalistiken har en viktig roll när det kommer till att skapa referensramar och en 

gemensam identitet i en kommun eller i ett samhälle. God lokaljournalistik fungerar som en 

länk mellan makthavare och invånare och bidrar till lokal demokrati (Nygren, Althen 2014, 

10). De orden, tillsammans med min erfarenhet som reporter på en skånsk lokaltidning, där 

representationen av utomeuropeiska aktörer var väldigt begränsad, var utgångspunkt för den 

här uppsatsen. Jag ville kartlägga hur representationen i förhållandet till 

befolkningssättningen faktiskt såg ut i en lokaltidning år 2018 eftersom mina fördomar sa att 

den inte var rättvisande. Resultatet av studien visar att Helsingborgs Dagblad gav en 

representativ bild av befolkningssammansättningen under år 2000. Men 18 år senare har 

representationen av personer med utomeuropeisk bakgrund bara ökat med en procent trots att 

invånarna ökat med drygt 10 procentenheter. Analysen av materialet visar att reportrarna och 

redaktörerna haft chansen, men inte valt att använda en bredare representation. Exempelvis i 

artikeln från Drottninghög där invandrartätheten är störst i kommunen. I stället fortsätter 

svenskar och européer att citeras till 95 procent. Det gör att jag ställer mig frågan: Fungerar 

verkligen lokajournalistiken som en länk mellan invånare och makthavare när inte alla i 

befolkningen får komma till tals? Och från vilka grunder skapas den gemensamma identiteten 

i en kommun då? 

 

Liksom tidigare diskussion i avsnittet metodkritik finns det svårigheter med den här typen av 

studie. Uppsatsen har visat att det finns ett problem när det kommer till representation av 

utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad. Men för att komma fram till den slutsatsen 

har det skett en kategorisering av de citerade aktörerna i tidningen vilket är ett problem i sig. 

För visst kan man både vara svensk och utomeuropeisk på samma gång. Visst kan man ha ett 
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namn som klingar utomeuropeiskt utan att nödvändigtvis ha ursprung från ett utomeuropeiskt 

land. Här finns en problematik. Samtidigt tror jag att vi måste fortsätta forska i det här 

frågorna för att belysa och försöka förändra den skevhet som finns när det kommer till 

representation av etnisk bakgrund i våra medier. Inte minst inom lokaljournalistiken.  

 

 
9.1 Förslag till vidare forskning  
För att stärka resultatet i den här studien skulle det vara intressant att undersöka representation 

inom lokaljournalistik under en längre period. Då skulle det också vara intressant att titta på 

flera olika lantortstidningar över landet för att jämföra resultatet mellan de olika 

redaktionerna. Den här studien fokuserade på etnisk bakgrund i allmänhet och utomeuropeisk 

bakgrund i synnerhet och behandlade därmed inte genusperspektivet. Men studien visar 

manliga aktörer citerades dubbelt så mycket som kvinnliga aktörer samtidigt som kvinnor 

med utomeuropeisk bakgrund inte citerades alls i Helsingborgs Dagblad under kodningen för 

år 2000 och 2018. Därför skulle det vara intressant att göra en studie som kombinerade etnisk 

bakgrund och genus inom lokaljournalistiken.  
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11. Bilagor  
Se bifogat Excel-ark (Bilaga1_Kodschema) för fullständigt kodschema. 

 

Artikel Namn Format/möjligheter
Dag måndag-söndag mån=1	–	sön=7
Avdelning A:nyheter,	familj,	kultur,	B:Helsingborg,	sport A:nyheter,	familj,	kultur,	sport,	B:nyheterna
Storlek

1 notis 1
2 fjärdedel 2
3 halvsida 3
4 helsida 4
5 uppslag 5

Bild
0 Utan	bild	 1
1 med	bild 2

Geografi
1 Hittarp-Laröd,	Råå,	Rydebäck,	Tågarp	N,	Fältabacken,	Mariastaden,	Eskilsminne,	Norr,	Ramlösa,	Centrum,	Husensjö,	Gustavslund,	Sofieberg,	Wilsonparkstarkt	socioekonomiskt	omårde																																		1
2 Tågaborg	S,	Olympia,	Slottshöjden,	Ringstorp,	Stattena,	Allerum,	Gantofta,	Eneborg,	Vallåkra,	Ättekulla,	Ödåkra,	Rosengården,	Berga,	Möarpmedel	socioekonomiskt	område																																	2
3 Söder,	Högaborg,	Högasten,	Fredriksdal,	Miatorp,	Elineberg,	Kattarp,	Adolfsberg,	Närlunda,	Påarp,	Bårslöv,	Dalhem,	Planteringen,	Drottninghög	svagt	socioekonomiskt	område																																			3
4 Helsingborg	 4

Rubriken Rubriken Rubriken	i	sin	helhet	

Innehåll
1 politik 1
2 ekonomi/näringsliv 2
3 sociala	frågor 3
4 sport	och	tävlingar 4
5 olyckor/katastrofer 5
6 kultur 6
7 underhållning 7
8 väder 8
9 vetenskap,	teknologi 9
10 medier 10
11 miljö,	djur	och	natur	 11
12 brott 12
13 livsstil,	träning,	hobby,	välbefinnande,	relationer	och	resor 13
14 krig	och	konflikt	 14
15 mat	och	dryck/klubb 15
16 väg	och	trafik	 16
17 övrigt 17

Aktör	
1 partiknutna	aktörer	i	landet 1
2 vanliga	medborgare 2
3 oberoende/akademiska	experter 3
4 svenska	tjänstemän	på	lokalnivå 4
5 Pr-person/talesperson 5
6 medieanalytiker/journalister 6
7 kulturutövare	 7
8 religiös	ledare/representant	 8
9 näringsliv	och	handel	 9
10 fackförbund 10
11 idrottsman/kvinna	 11
12 polis 12
13 icke-statlig	organisation 13
14 anonyma	källor 14
15 restaurangpersonal 15
16 övrigt 16

Källans	etniska	bakgrund
1 svensk,	europeisk	 1
2 utomeuropeisk	 2
3 går	ej	att	avgöra	 3

Aktör	kön	
1 kvinna 1
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• Bilaga 2 ”Finaldags för fyrorna som utklassar läraren” 2018-04-21 
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• Bilaga 3 ”Drottninghög är S starkaste fäste” 2018-04-29 

 

 
 



Desirée Persson  

 50 

• Bilaga 4 ”Bidrag banar väg för romer” 2000-04-02 
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• Bilaga 5 ”Akpoveta: Är en stor chock för mig” 2018-03-14 
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• Bilaga 6 ”Här slår de till mot chefernas nya företag” 2018-04-21 
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