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Frågan om representation – alltså vem som syns och kommer till 
tals – är ständigt aktuell för svenska medier. De flesta redaktio-
ner arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor och minoriteter 
i spalterna och rutan. Men representationen fokuserar nästan 
alltid på kön och etnisk bakgrund. Tidigare studier har pekat på 
att klass är en blind fläck.

I våras visade en rapport från den fackliga tankesmedjan Katalys, 
Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medi-
er, att 70 procent av de som syntes i tv-rutan under 2015 tillhör-
de mellanskiktet medan 19 procent tillhörde makteliten. Bara 
11 procent var arbetare. I förhållande till hur stor del av befolk-
ningen de utgör var maktelit och mellanskikt överrepresenterade 
medan gruppen arbetare, som utgör 40–50 procent, var kraftigt 
underrepresenterad. Dessa siffror gällde hela tv-utbudet i SVT1, 
SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. Sett till enbart nyhetssändningarna 
var andelen arbetare ännu lägre, 4 procent. 1 

Hur en grupp skildras, eller inte skildras, i medierna riskerar att 
påverka dess uppfattning om sig själv. Enligt rapportförfattarna 
”kan osynliggörande, avsaknad av röst och erkännande bidra till att 
förhindra samhällelig förändring, det kan blockera formeringen av 
klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera 
sig och formera sig för politisk kamp.” 

Men går det att tillämpa samma resonemang på bevakningen om 
vår omvärld? Närhet är – oavsett om den är geografisk eller kul-
turell – en av nyhetsvärderingens bärande principer. Om buss-

Var är arbetarna?
INLEDNING

1) Jakobsson & Stiernstedt
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trafiken fungerar dåligt i Sollefteå kan det vara högintressant för 
lokaltidningen, medan nyhetsvärdet skulle vara betydligt lägre 
för Ystads Allehanda.

Globalt kan 80 procent av de sysselsatta klassificeras som arbeta-
re. Det motsvarar 2,6 miljarder människor. Det saknas i princip 
helt forskning om hur dessa skildras i svenska mediers utrikes-
rapportering, men det räcker med att slå upp en tidning eller 
surfa in på en nyhetssajt för att se att arbetarna lyser med sin 
frånvaro.

Vi har tittat på hur det faktiskt ser ut i sex av Sveriges största 
dagstidningar.

Resultatet är unika siffror över den globala arbetarklassens 
underrepresentation. Siffror som i sin tur kan bilda utgångspunkt 
för diskussioner om vilken roll utrikesjournalistiken bör ha. 
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Arbetet Global har gått igenom 172 utrikesartiklar och 102 ut-
rikesnotiser från sex av Sveriges största dagstidningar – Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Upsala Nya Tid-
ning, Aftonbladet och Expressen. 

Undersökningen inkluderar allt utrikesmaterial i papperstid-
ningarna, exklusive sport, resereportage och debatt, under fyra 
datum: 10 december 2017 samt 10 mars, 10 juni och 10 septem-
ber 2018. 

Sammanlagt rörde 14 artiklar och tre notiser arbetsrelaterade 
frågor i bredare bemärkelse – det vill säga frågor om arbetsmark-
nad, arbetsliv och arbetsrätt.

RESULTAT

Osynliga arbetare

Att en artikel handlar om arbete betyder dock inte att arbetare 
får komma till tals. Tvärtom intervjuas inga arbetare alls i dessa 
artiklar och notiser. 

Däremot syns arbetare i andra delar av utrikesrapporteringen, 
där de intervjuas om exempelvis handels- eller migrationspoli-
tik..

Att arbetare får uttala sig om andra frågor än den egna för-

Utrikesmaterial de undersökta dagarna

Totalt antal utrikesnotiser: 102 st
Varav notiser som 
berör arbetsfrågor: 3

Varav artiklar som berör arbetsfrågor: 14
Totalt antal utrikesartiklar: 172
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sörjningen är ingenting negativt utan kan tvärtom tolkas som ett 
erkännande av att deras åsikter har betydelse. 

Dock hör det som helhet till ovanligheterna att arbetare alls 
får uttala sig, oavsett ämne. Och att de så sällan intervjuas om 
just arbete bidrar ytterligare till bilden av ett svalt intresse för 
ämnet i de studerade tidningarnas utrikesrapportering.    

Av de 172 undersökta artiklarna var 134 egenproducerade, alltså 
författade av respektive tidnings egna reportrar eller frilansare, 
medan 38 var byråartiklar från TT. Motsvarande siffror för noti-
ser var 14 egenproducerade och 88 som skrivits av TT.

Det var mer än dubbelt så vanligt att arbetsrelaterade frågor gavs 
utrymme i egenproducerat material jämfört med i artiklar och 
notiser från TT. Vidare intervjuas i det TT-producerade materi-
alet inga arbetare alls, vare sig om sysselsättningsfrågor eller om 
någonting annat.

Antal egna artiklar/notiser  .............................  148
Varav texter som rör arbetsfrågor  ............... 11

Antal TT-artiklar/notiser  ................................ 126
Varav texter som rör arbetsfrågor  ................  5

Antal artiklar som berör arbetsfrågor ................ 14
Varav artiklar där arbetare 
intervjuas om arbetsfrågor ............................  0
Varav artiklar där arbetare 
intervjuas om annat .......................................  2

Det ligger i nyhetsbyråns natur att i högre utsträckning referera 
händelseutvecklingen än att försöka förklara den, och för sin 
utrikesrapportering är TT beroende av de utländska nyhetsby-
råer den samarbetar med. Utan egen närvaro på marken är det 
dessutom svårt att inhämta röster från olika grupper i samhället. 
Men många lokala dagstidningar får i dag sina utrikessidor leve-
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rerade direkt från TT. Och undersökningen indikerar att ju högre 
TT-beroende, desto färre arbetare i utrikesrapporteringen. 

Samtidigt är det inte så att arbetare har en framträdande posi-
tion i redaktionernas egenproducerade utrikesbevakning.
80 procent av världens sysselsatta är arbetare. Dessa 2,6 miljar-
der människor kom till tals i 0,72 procent av samtliga undersökta 
artiklar och notiser. Som jämförelse nämndes namnet ”Trump” i 
8,7 procent av rubrikerna.
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Flera olika samverkande kriterier avgör vad som blir en nyhet 
och vem som får komma till tals. 

Närhet – ifråga om avstånd, tid och igenkänning – är som tidi-
gare nämnts en central princip för nyhetsvärderingen. 

En annan välkänd princip är betydelse – Melvin Mencher, 
professor på Columbia Journalism School, använder i sin modell 
över de faktorer som skapar nyhetsvärde det engelska begreppet 
impact – vilket handlar om hur många människor som förvän-
tas påverkas av exempelvis en naturkatastrof eller ett politiskt 
beslut.2

Enligt denna princip har ett presidentval i Azerbajdzjan ett 
högre nyhetsvärde än en arbetsmarknadskonflikt i samma land, 
samtidigt som ett presidentval i Turkiet har än högre nyhetsvärde. 

Det finns således en tydlig logik i att rapportera om världspoli-
tiken, vilket bidrar till vad som skulle kunna kallas en motiverad 
överrepresentation av elitkällor.

Ytterligare faktorer som påverkar nyhetsvärdet är prominens 
– hur välkänd den eller det som en händelse rör är – och det 
ovanliga, i vilken grad en händelse avviker från det förväntade. 
Hur stor plats en dödsruna ges i tidningen är avhängigt hur väl-
känd den avlidne var, och en delfin som förirrat sig in i Östersjön 
blir en nyhet just eftersom den uppträder utanför sitt normala 
habitat. 

Kanske kan dessa kriterier bidra till att förklara den massiva 
bevakningen av USA:s president Donald Trump. Hans ämbete 
som USA:s president ger honom prominens samtidigt som hans 
excentriska beteende gör honom ovanlig. 

DISKUSSION

Hur många arbetare  
är lagom?

2) Mencher, Melvin (2011)
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De modeller som Mencher, och flera andra medieforskare, kon-
struerat är ett försök att beskriva hur nyhetsvärde skapas, inte 
en vägledning i redaktionellt urval. Nyhetsmedier väljer själva 
hur de vill bevaka omvärlden och vilka röster de vill prioritera 
att ge utrymme. 

Det finns produktionsfaktorer som bidrar till att så få arbeta-
re hörs. Den journalist som från hemmaredaktionen bevakar 
storpolitik har ofta såväl officiella uttalanden som internationella 
mediers rapportering att tillgå. Att komma i kontakt med utländ-
ska arbetare i ett främmande land är svårare, dyrare och mer 
tidskrävande. 

Samtidigt har antalet svenska utrikeskorrespondenter minskat. 
Mellan 1999 och 2009 försvann var tredje korrespondenttjänst, 
enligt en undersökning av Medierna.3 Ett ofta upprepat, men 
omstritt, påstående är att detta utarmar utrikesjournalistiken. 
Mindre kontroversiellt torde vara att påstå att färre fasta korres-
pondenter minskar redaktionernas kontroll över rapporteringen. 
En fast korrespondent kan vara stationerad i ett land eller en re-
gion under lång tid och ha i uppdrag att aktivt söka efter en viss 
typ av källor, exempelvis arbetare. En frilansare kanske enbart 
tillbringar några veckor på plats och har mindre möjligheter att 
långsiktigt bygga kontaktnät. 

Nyhetsvärderingen har sin inneboende logik och strukturella 
hinder följer per automatik med avstånd mellan den som rappor-
terar och det som rapporteras. Men svenska nyhetsmedier har 
alltjämt korrespondenter. Att i högre utsträckning låta utländska 
arbetare komma till tals är fullt möjligt. 

Förklaringarna till varför så inte sker handlar också om med-
vetna eller omedvetna val.    

Kristina Riegert, professor i journalistik vid Stockholms uni-
versitet, menar att omvärldsrapporteringen sitter fast i gamla 
hjulspår: 

3) Medierna 2009-04-23
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”Man har uttalandena från olika regeringar, hur många svenskar som 
finns på plats, kris- och katastrofperspektiv. Det här är mönster som 
alltid gått i utrikesrapporteringen. Det gör att arbetarna inte lyfts fram 
så mycket.”  

Medan nyhetsmedierna på hemmaplan ägnat stor kraft åt att 
försöka hitta former för att bättre kunna skildra en föränderlig 
samtid, och bättre möta förändrade medievanor, har utrikesrap-
porteringen fortsatt att handla om toppmöten och världsledares 
utspel.

”Anklagelsen sedan länge är att utrikesbevakningen är väldigt elit-
fokuserad. Och den är baserad på stat, snarare än på transnationella 
företeelser och kulturströmningar mellan länder.” 4

Bilden av en utrikesbevakning som följer etablerade hjulspår för-
stärks av rapporten Länder i medieskugga som nystartade data-
journalistkollektivet Datastory lanserade i april 2018.5 Datastory 
indexerade 100 000 artiklar som Sveriges åtta största mediehus 
publicerade på nätet under 2017. Resultatet blev en databas som 
visar hur många artiklar som skrevs om varje land samt anta-
let artiklar per miljoner invånare. Databasen inkluderar – till 
skillnad från Arbetet Globals undersökning – såväl sport- som 
researtiklar vilket förmodligen ökar synligheten för vissa länder 
som sällan förekommer i nyhetsrapporteringen, men resultaten 
bekräftar likväl de generella fördomarna om utrikesbevakning-
en. 

USA nämndes i överlägset flest artiklar, följt av Storbritannien, 
Ryssland, Tyskland, Frankrike och Norge. 32 av totalt 194 länder 
nämndes färre än tio gånger i de stora mediehusens rapporte-
ring. Fem av världens länder – Swaziland, Komorerna, São Tomé 
och Príncipe, Saint Vincent och Grenadinerna samt Tuvalu – 
nämndes överhuvudtaget inte.

En förklaring som anförts till den skeva klassrepresentationen på 
nationell nivå handlar om journalisternas egen klassbakgrund. 

4) Riegert, Kristina (intervju, 2018)
5) Länder i medieskugga, Datastory (2018)
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Inom den svenska kåren är journalister uppvuxna i medelklass-
hem överrepresenterade medan journalister uppvuxna i arbetar-
hem är underrepresenterade. 6 

Tesen är, aningen förenklat, att medelklassen till följd av igen-
känning och personliga nätverk i första hand intervjuar personer 
med liknande social bakgrund. Anekdotisk bevisföring indikerar 
att samma problematik förekommer även i andra länder:

”I en studie av BBC visade till exempel den brittiska forskaren Georgina 
Born att det bland nyhetsjournalisterna fanns uppenbara svårigheter 
att få kontakt med personer från arbetarklassen ( för att exempelvis 
intervjua dem), då journalisternas bakgrund i den övre medelklassen 
gjorde att inga sådana personer återfanns i deras personliga eller pro-
fessionella nätverk.” 7

Det finns i underlaget till Arbetet Globals undersökning exempel 
på artiklar där dagstidningarnas korrespondenter eller frilansar 
befunnit sig på plats och där det med tanke på ämnesval och vin-
kel hade förefallit rimligt att intervjua arbetare, men där journa-
listen i stället talat med en chef eller tjänsteman. 

Det finns ett flertal möjliga förklaringar, utöver journalistens 
egna val, till varför det kan se ut så, exempelvis tidsbrist, språk-
förbistring, att ett företag vid en intervjuförfrågan hellre skickar 
en chef som bättre kommunicerar dess önskade budskap eller att 
arbetare av rädsla nekar att ställa upp.

Underlagets begränsade storlek och den kvantitativa metoden 
gör det omöjligt att dra några slutsatser, men en uppföljande 
kvalitativ undersökning hade sannolikt kunnat ge intressanta 
insikter om de faktorer som styr korrespondenters val av inter-
vjupersoner i fält.    

Ytterligare en möjlig delförklaring till arbetarnas underrepresen-
tation i de svenska dagstidningarna är att förändrade journalis-
tiska ideal påverkar rapporteringen. 

I sin avhandling jämförde medieforskaren Diana Jacobsson 

6) Medierna 2009-04-23
7) Jakobsson & Stiernstedt
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skillnaden mellan hur två av de största svenska dagstidningarna 
skildrade nedläggningen av Saabs fabrik i Trollhättan 2011 res-
pektive nedläggningen av Algots textilfabrik i Borås 1977.  

Vad gällde Saabnedläggningen dominerades bevakningen av 
ett ekonomiskt perspektiv där ägares och investerares röster 
fick störst utrymme. Folkvalda avkrävdes inte ansvar för arbets-
marknadspolitiken. Och när arbetare skildrades handlade det om 
individuell oro över försörjningen. 

I bevakningen av fabriksnedläggningen i Borås intervjua-
des i stället arbetare i grupp med fokus på kollektivt agerande. 
Politiker fick frågor om vad de kunde och borde göra. Och den 
grundläggande konflikten mellan arbete och kapital gavs stort 
utrymme.

Resultaten speglar, menar Jacobsson, en större samhällsom-
vandling som påverkat även journalistiken, både i fråga om 
normer och villkor:

”Journalistikens diskurser måste ses i en vidare kontext om vi ska kun-
na diskutera varför de gestaltas på det sätt de gör. Individualisering, 
avpolitisering och en allmän marknadisering formar villkoren för såväl 
arbetsmarknad som journalistikens sätt att betrakta den – liksom de 
villkor som omsluter den journalistiska praktiken. Färre journalister 
samt det faktum att de i sina rutiner präglas av idén om lönsamhet sna-
rare än mångfald ökar förmodligen inte möjligheten till självreflektion 
och en kritisk medvetenhet om det egna hantverket.

I min analys synliggörs hur nyhetsjournalistiken bevakar och repre-
senterar industrikris och annalkande massarbetslöshet på ett sätt som 
gör det möjligt att tala om ett osynliggörande av frågor som är viktiga 
för arbetarklassen. Med tanke på journalistikens demokratiska upp-
drag är det här problematiskt.” 8

Teorierna om betydelsen av röst och erkännande är införlivade 
i den statliga mediepolitiken. Programutbudet ska, heter det i 
sändningstillstånden för public service, ”spegla förhållanden i 
hela landet och den variation som finns i befolkningen”.9     
Ett liknande krav gällande utrikesbevakningen i public service 
– eller för den delen privatägda mediers omvärldsrapportering 

8) Jacobsson, Diana (2016)
9) Regeringsbeslut 83 (2013)
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– vore varken motiverat utifrån ett målgruppsperspektiv eller 
praktiskt möjligt.  

Men vore det alls önskvärt? Sett utifrån ett fackligt perspektiv 
skulle svaret sannolikt bli jakande. ”Att beskriva hur människor 
i andra länder har det ökar förståelsen och sätter ljuset på vikten av 
internationell solidaritet”, menar exempelvis LO:s ordförande och 
världsfacket ITUC:s biträdande ordförande Karl-Petter Thor-
waldsson. 10

Från fackligt håll finns det många skäl att vilja se fler arbetare i 
spalterna, liksom att vilja se mer utrikesjournalistik om arbets-
frågor överlag och ett tydligare klassperspektiv i bevakningen. 
Det handlar om att illustrera hur globala produktionskedjor 
hänger ihop, att synliggöra arbetares gemensamma intressen 
över nationsgränserna och att anlägga ett rättviseperspektiv på 
multinationella storföretags agerande.

Men de dagstidningar som ingår i Arbetet Globals undersök-
ning är inga fackliga publikationer. Och de har till skillnad från 
public service inga politiskt beslutade direktiv som styr bevak-
ningen. 

Ändå är det sannolikt få utrikeschefer som skulle hävda att det 
är rimligt att en Trump ges mer än tio gånger så mycket utrym-
me som 2,6 miljarder arbetare. 

Frågan om huruvida den globala arbetskraftens bristande syn-
lighet i svenska dagstidningar är ett problem, och i så fall varför, 
har flera möjliga svar. 

Det handlar om värderingar och politiska perspektiv. Det 
handlar om enskilda mediers redaktionella inriktningar. Men det 
handlar också om journalistisk kvalitet. 

En större bredd i fråga om källor bidrar till att teckna en mer 
korrekt bild av komplicerade händelseförlopp menar Fredrik 
Stiernstedt, medieforskare på Södertörns högskola och medför-
fattare till Katalysrapporten: 

”Det är svårt att skapa förståelse för storpolitiska skeenden om man 

10) Thorwaldsson, Karl-Petter, intervju (2018)
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inte tar tillvara på de erfarenheter som finns i olika delar av befolkning-
en. Om man tänker på arabiska våren så var den till stor del en konse-
kvens av hur den ekonomiska politiken drabbat olika grupper. När det 
hände fick man en väldigt förenklad gestaltning av att sociala medier 
låg bakom, sedan dröjde det innan man fick höra om fackföreningarnas 
roll. Vill man verkligen förstå en sådan händelse måste man prata med 
folk från olika delar av samhället.” 11  

Dessutom handlar det om vad vi vill att utrikesjournalistiken 
ska vara. Medan den ur ett demokratiskt perspektiv livsviktiga 
lokaljournalistiken rapporterar om angelägenheter i läsarens 
omedelbara närhet öppnar utrikesjournalistiken ett fönster mot 
sammanhang som de flesta av oss enbart känner genom medier. 

Vad vill vi se genom detta fönster? Referat av storpolitik, 
notiser om terrordåd och tokroliga nedslag i länder bortom det 
mediala sökljuset? Eller berättelser som fördjupar kunskapen om 
hur människor, inklusive arbetare, i andra delar av världen lever 
sina liv; deras vardag, vedermödor och drömmar? Eller vill vi se 
alla dessa delar, och hur ska i sådana fall proportionerna dem 
emellan se ut? 

11) Stiernstedt, Fredrik, intervju (2018)
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Undersökningens underlag har varit 172 utrikesartiklar och 102 
utrikesnotiser publicerade i Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Pos-
ten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, och Upsala Nya Tidning 
under datumen 10 december 2017, 10 mars 2018, 10 juni 2018 
och 10 september 2018. 

Tidningarna har valts utifrån sin storlek och för att representera 
en mångfald i ägarförhållanden, varför exempelvis Upsala Nya 
Tidning men inte Sydsvenskan ingår.

Datumen är kvartalsvisa utifrån en slumpvist vald dag i 
månaden. Ett problem med detta upplägg, jämfört med ett helt 
slumpvist urval, kan vara att enskilda nyhetshändelser påver-
kar resultatet. Å andra sidan visar undersökningen att Donald 
Trumps närvaro är konstant under hela mätperioden. 

Undersökningen är ett nedslag, knappt mer än en ögonblicks-
bild, av svenska mediers utrikesrapportering under de senaste 
tolv månaderna. 

Fokus har också varit mycket begränsat: vi har enbart mätt 
andelen arbetare i utrikesrapporteringen.
Vi har inte mätt hur stor del av det redaktionella materialet som 
rör utrikesförhållanden, det är en avvägning som är upp till varje 
redaktion att göra. Dessutom har alla mätmetoder sina egna 
inneboende problem. Hade vi mätt spaltmeter hade vi sannolikt 
noterat högre siffror för kvällstidningar med större bildutrymme. 
När vi som nu räknat enskilda rubriker framstår i stället en fåra-
dig notis som likvärdig med ett flersidigt reportage.  

Inte heller har vi analyserat hur arbetare skildras – exempel-

METOD

Att räkna arbetare
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vis som offer eller som aktörer med agens, i positiv eller negativ 
dager – utan enbart hur ofta de kommer till tals. 

Vidare har variabelvärdena ”utrikes” och ”inte utrikes” med-
fört att vi inte kunnat analysera den högintressanta frågan om 
utländska arbetare i rapportering med transnationellt fokus. Om 
en artikel handlat om thailändska bärplockare eller östeuropeis-
ka byggnadsarbetare i Sverige har dessa alltså inte inkluderats. 
Det är inte omöjligt att en longitudinell studie skulle visa att den 
typen av artiklar ökat med globaliseringen och den fria rörlig-
heten inom EU, precis som artiklar om syriska och afghanska 
flyktingars vardag i det nya landet sannolikt ökat efter 2015.   

Urvalet har underkastats en kvantitativ innehållsanalys. Kods-
chemat består av få och enkla variabler. En nackdel med detta 
är mindre nyanserade resultat medan en fördel är hög tillförlit-
lighet. Mycket riktigt ger också ett interreliabilitetstest en hög 
överenstämmelse med ursprungsresultatet.

Underlaget har kodats utifrån följande definitioner:
Utrikesartikel: Till utrikesartiklar räknas nyheter, analyser, 
ledartexter, reportage och kulturartiklar. Sport- och debattma-
terial har exkluderats ur underlaget, liksom nöjesvinjetterat 
material och resebilagor/-sidor. 

För att en artikel ska räknas som utrikes krävs att den skildrar 
förhållanden eller skeenden som i väsentlig del är förlagda utan-
för Sveriges gränser. 

För att en kulturartikel ska räknas som utrikesartikel krävs att 
den skildrar faktiska förhållanden eller samhällsfrågor, varför 
exempelvis en recension av en utländsk film eller personporträtt 
av en utländsk artist inte ingår. 

Om en artikel har dubbel byline med både TT och en egen 
skribent har artikeln räknats som egenproducerad. Osignerade 
artiklar har, förutom i de fall vi kunnat belägga att de produce-
rats av TT, kodats som egna.
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Utrikesnotis: Som notis definieras en kortare artikel som saknar 
ingress.

Arbetsfrågor: Arbetsfrågor definieras här som ett brett begrepp 
som inkluderar frågor om arbetsmarknad, arbetsliv och arbets-
rätt. Ämnet behöver inte vara huvudfokus för att en artikel ska 
kodas som att den rör arbetsfrågor, dock räcker det inte med 
en inslängd mening i stil med ”tusentals arbetstillfällen står på 
spel”.  

Arbetare: Definitionen av arbetare utgår från Internationella ar-
betsorganisationens klassificeringssystem International Standard 
Classification of Occupation.

I kodningen har enbart sysselsättning och yrkesverksamhet 
räknats, inte klassbakgrund. Kriteriet för att arbetare ska ansetts 
ha kommit till tals är att en eller flera arbetares åsikter redogörs 
för i citat eller genom indirekt anföring. Att en arbetare är med 
på bild i anslutning till en artikel som handlar om någonting 
annat räcker alltså inte.

I de fall då det inte framgått av den aktuella artikeln om en 
person faller inom ramen för denna definition har personen inte 
kodats som arbetare.
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