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Förord	  
Mångfald i medier har varit fokus i denna förstudie som genomförts under första halvåret 2014, med 
stöd från Europeiska socialfonden i Sydsverige. Vi utgick ifrån tanken att det finns många krafter 
bland utlandsfödda och personer med utländsk bakgrund som trots rätt kompetens, inte kommer fram i 
mediebranschen. En hypotes som bekräftats är att det behövs ökade kunskaper i branschen och att det 
finns förutsättningar att hitta bättre och nya jobb för en grupp som är underrepresenterad i medierna. 
 
Vi som har ingått i styrgruppen för arbetet är Face Europe, konsulten Ragna Wallmark samt 
Arbetsförmedlingen Kultur Media genom Anita Eriksson. Förberedelser och kontakter togs redan i 
juni 2013. Efter beslut om stöd från Svenska ESF-rådet Sydsverige, samt sonderingar i olika 
medienätverk startade arbetet i januari 2014. Formellt är namnet More Colour in Media Syd, efterhand 
blev arbetsnamnet på studien Zebra II, efter Zebraprojektet som tidigare bedrevs inom public service-
bolagen inom radio och television.  
	  
Förstudien utgick ifrån arbetsområdet rörliga medier; journalistik och fakta, i slutskedet med 
kartläggning och intervjuer breddades fokus till att också omfatta film och fiktion. Vi såg att det finns 
många beröringspunkter och möjlighet att få mera kraft i ett eventuellt fortsättningsprojekt. 
 
Rapporten är framförallt ägnad de många personer som bistått med synpunkter, kommentarer och 
upplysningar. Rapporten också skickad till ESF-rådet Sydsverige. 
 
Sammanställningen har gjorts av projektledaren Maria Linde. Till sin hjälp har hon haft 
återkommande synpunkter i sakfrågor från en fokusgrupp med fem personer. De har i kraft av sin 
mediekompetens och personliga kritik av mångfald i branschen kompenserat för våra egna 
kunskapsluckor. 
 
Ett stor tack till alla som hjälpt oss framåt!  
 
Stockholm 29 juni 2014 
Jacob Schulze 
Face Europe  
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Sammanfattning	  
Fokus	  
Förstudien har fokuserat på etermedia; rörlig bild, webb och radio. I ett genomförandeprojekt bör 
också film och nya nätmedier tas med för att skapa synergieffekter och större genomslagskraft. 
Satsningen på ökad mångfald i medierna kan ses ur ett samhällsperspektiv. Mot bakgrund av EU:s 
framtidsstrategi, Europa 2020, har kommissionen i en så kallad grönbok lyft fram betydelsen av 
kulturen och kreativa näringar för tillväxten. Vidare har regeringen pekat på hur kulturen i vid 
bemärkelse behöver gynnsamma villkor för entreprenörer. För regionerna hör kulturpolitiken intimt 
samman med näringslivets utveckling. 
 
I	  hela	  landet	  och	  inte	  minst	  i	  Sydsverige	  fortsätter	  mediebranschen	  att	  omstruktureras	  med	  
digitalisering	  och	  globalisering.	  Den	  publicistiskt	  drivna	  delen	  av	  medierna	  är	  under	  omställning	  och	  
nedläggningar.	  Publikundersökningar	  presenterade	  av	  medieforskarna	  pekar	  på	  en	  fortsatt	  
utveckling	  från	  papperstidningar	  till	  nätbaserade	  medier	  och	  den	  unga	  publiken	  vänder	  ryggen	  åt	  de	  
gamla	  medierna.	  Enligt	  Arbetsförmedlingens	  statistik	  har	  inte	  arbetslösheten	  ökat	  bland	  journalister.	  
Det	  kan	  sannolikt	  bero	  på	  att	  gruppen	  har	  sökt	  sig	  till	  informations-‐	  och	  kommunikationstjänster.	  
 
Berättelsedrivna framställningar blir allt viktigare i medierna samtidigt som nätet möjliggjort 
interaktion på ett sätt som förändrar den klassiska relationen producent-publik. Crossmedia eller 
interaktiva medier innefattar video, ljud, grafik, bildbehandling och fotografi på ett dynamiskt sätt som 
sätter tittaren i centrum, enligt den europeiska filmbyrån Cineeuropa. 
 
En fortsatt tuff arbetsmarknad för journalister spås och i synnerhet verkar trenden bland de stora 
bolagen vara en stram anställningspolitik till förmån för användandet av en rörlig personalstyrka. 
Medieområdet har medfört en bredare marknad för journalister men för allt fler också en osäkrare 
tillvaro, med högre krav på kompetens inom flera medier. 
Branschens och arbetsmarknadens utveckling gör det möjligen ännu svårare för personer med utländsk 
bakgrund att ta sig fram i konkurrensen. Men förstudien pekar på att det inte räcker att titta på 
efterfrågan hos mediebolagen. Idag läggs cirka 30 procent av SVT:s programproduktion ut externt, 
och på SR var andelen extern medverkan drygt 12 procent, enligt Journalistförbundet. 

Tror	  på	  bolagens	  goda	  vilja	  men	  särbehandlas	  
De 30 journalist-/medieutbildade personerna med utländsk bakgrund som vi intervjuat har olika 
bakgrund och vägar in i mediebranschen. Trots det finns det gemensamma drag i berättelserna. 
Särskilt tre företeelser är utmärkande i samtalen. 1) Man tror att bolagen menar allvar med sina 
mångfaldssatsningar, 2) Man känner starkt att man bidrar med andra perspektiv än de sedvanliga och 
3) Man har upplevt särbehandling i olika former. 
Känslor och upplevelser är individuella och särbehandling går sällan att bevisa. Vi kan dock 
konstatera att det är något som skaver för många mediepersoner med utländsk bakgrund. Så gott som 
alla vi har pratat med funderar i olika grad på om de har fått jobbet för sin kompetens eller för att fylla 
en mångfaldskvot.  

Mångfaldsarbetet	  i	  bolagen	  
Inom de sändande bolagen, SVT, UR, TV4, Sveriges Radio, arbetar man med att hitta nya 
rekryteringsmodeller och nya vägar för att öka andelen anställda/projektanställda med utländsk 
bakgrund. Samtliga bolag ser långa praktikperioder som en ofta framgångsrik väg in. Mentorer är till 
stor hjälp för nyanställda medarbetare. Bolagen vill också jobba med strukturerna internt för att nå 
framgång. Men ambitionerna måste omvandlas till mätbara mål. Problem och framgångsfaktorer 
liknar erfarenheterna från jämställdhetsintegreringen.   
Produktionsbolagen pekar på beställarnas ansvar, om mångfald fanns inskrivet i projektbeställningarna 
skulle viljan att hitta nya medarbetare med utländsk bakgrund öka. Produktionsbolagen erbjuder ett 
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stort antal anställningar per år även om de fasta tjänsterna är få. För en varaktig förändring måste 
beställarna av produktioner specificera mångfaldskraven.  

Anställning	  och	  entreprenörskap	  
I arbetet med förstudien framgår det att många verksamma inom medierna växlar försörjningsformer. 
Ibland anställd, sedan frilans och kanske eget eller samägt företag. Oavsett vilken form av 
sysselsättning, är majoriteten av intervjupersoner med utländsk bakgrund angelägna om 
kompetensutveckling inom specifika områden, exempelvis ledarskap och entreprenörskap. Vidare 
finns det ett stort intresse för att delta i nätverk, branschforum och andra möjligheter att skapa 
kontakter. 

Brittiska	  och	  holländska	  erfarenheter	  och	  exempel	  
Brittiska BBC anses vara ett av de ledande mediebolagen ifråga om mångfaldsarbete, men arbetar 
fortfararande med problemet att få en balans bland medarbetare ifråga om etnisk bakgrund. Ett viktigt 
resultat av deras utvecklingsarbete är att noga följa upp alla målsättningar kring breddad rekrytering, 
förbättrade karriärmöjligheter etcetera. Vidare har BBC genom att rikta annonsering och uppsökande 
verksamhet kring vissa orter och befolkningsgrupper undvikit att diskriminera människor med brittisk 
etnisk bakgrund. Exempelvis har en radioutbildning startat med ett lärlingssystem som vänder sig till 
personer utan gymnasiekompetens. Genom de kriterierna fick man övervägande sökande från 
minoritetsgrupper. 
BBC har också ett aktivt arbete med föreningsliv och mediekanaler som drivs lokalt. Genom att 
exempelvis upplåta nyhetsmaterial till dessa grupper har man ökat publiken bland vissa publiksegment 
som tidigare legat i ”medieskugga”. 
Utbildningsstiftelsen Creative Skillset är en kompetensplattform för film och media i Storbritannien 
där man på senare tid har fokuserat på behovet av bättre affärskunskaper och entreprenörskap i film- 
och kulturprojekt. Ett samarbete med universitet för ett program för Creative Media Bussiness. De 
flesta satsningar och uppdrag som Creative Skillset utför innehåller någon form av 
mångfaldstänkande. 
En samlad kompetensplattform för film och medier i Sverige skulle kunna vara ett mål för ett 
genomförandeprojekt – Zebra II. 
Även i Holland har public service-bolagen drivit mångfaldssamarbete med föreningslivet och ett 
exempel är projektet ”Mediashakers” där unga journalister och filmare från minoriteter utbildades i 
entreprenörskap. Kurserna innehöll både teoretiska element kring administration och marknadsföring 
samt praktiskt företagande i medieverksamhet. En del kursmoment i det holländska fallet skulle kunna 
ingå i en entreprenörssatsning i Sverige. 

Vidgat	  synfält	  i	  ett	  genomförandeprojekt	  
I takt med att förstudien har vuxit fram har flera saker hänt i branschen, så som nedläggningar och 
omstruktureringar. Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med allt mer kommersiell media 
skapar nya yrkesroller inom den förändrade branschen. Händelserna har förstärkt uppfattningen att ett 
helhetsgrepp på branschen bör tas vid ett genomförandeprojekt. Vi bör: 

§ Bredda arbetsfältet till att omfatta radio, TV, film, webbplattformar och sociala medier 
§ Koppla mångfalden till den pågående omstruktureringen- färre tidningar och 

nyhetsredaktioner, mer sändningar och nya kanaler på nätet 
§ Erbjuda kurser i frilansverksamhet, multikompetens och entreprenörskap 

Insatser	  som	  kan	  bidra	  till	  måluppfyllelse	  
I förstudien har en rad olika stödjande aktiviteter belysts: 

§ Matchningskompetens och vidareutveckling av metoder 
§ Entreprenörskap och kompetensutveckling 
§ Forum/center för kontakter, manusstöd, pitchning , speed dating etcetera   
§ Mentorskap (för direktkontakt med mediebolagen) 
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§ Ytterligare arbete med strukturer i bolagen 
§ Praktik och korttidsanställningar  

Vi har i styrgruppen kommit fram till att det finns ett stort intresse i branschen och berörda 
organisationer att förbättra matchningen för utlandsfödda på arbetsmarknaden inom media. Vidare har 
kontakter med aktörer i Skåne lyft tanken om en satsning på medieentreprenörer med utländsk 
bakgrund. I rapporten beskrivs kartläggning, intervjuer och våra överväganden.  
Efter kartläggningen har vi landat i två huvudspår för insatser som skulle kunna prövas med hjälp ifrån 
EUs strukturfonder; Socialfonden och Regionalfonden. Det första spåret handlar om 
kompetensutveckling i ett nationellt matchningsprojekt, det andra tar sikte på omställning och 
entreprenörskap i Sydsverige. 

1:	  Nationellt	  projekt	  kring	  matchning	  för	  mediebolagen	  och	  personer	  med	  utländsk	  bakgrund	  
Via Arbetsförmedlingens branschråd etableras tre utvecklingsarenor: 

-‐ Rekrytering 
-‐ Mentorskap  
-‐ Praktik 

På varje område etableras en arbetsgrupp som genomför en serie workshops med deltagande från 
organisationerna i branschen och arbetsförmedlingen. Parallellt genomförs kompetensutveckling och 
nätverksaktiviteter med målgruppen från de tre utvecklingsområdena. En kunskapsbank byggs upp 
genom att följa och utvärdera processerna kring anställningar, mentorer och praktik. Arbetet bedrivs 
inom fyra geografiska områden. Projekttid tre år. 
Samverkansmodell,	  styrning	  och	  ägande 
Projektet bör redan från starten arbeta mot etablering av ett forum/center för mångfald i medierna.  I 
styrgruppen bör ingå; Arbetsförmedlingen Kultur Media, Medieinstitutet och Face Europe.   

2:	  Sydsvenskt	  projekt	  inklusive	  transnationellt	  lärande	  
”Genom historien kan vi se att nyskapande ofta sker i inspirerande kluster där en grupp människor på 
olika sätt och under olika omständigheter interagerar och utbyter idéer ” Stina Westerberg (Det 
nyskapande kulturlivet och samhället) i antologin Framtidsutmaningar – Det nya Sverige 
(Framtidskommissionen, 2013) 
Ett genomförandeprojekt i Sydsverige som inkluderar andra Östersjöländer, kan leda till nya 
företagsbildningar, samarbetsforum och ökad sysselsättning i mediesektorn för målgruppen. Vidare 
ska projektet leda till att öka kompetensen och en integrerad syn på mångfald i medier bland 
inblandade aktörer. Följande aktiviteter bör ingå i utvecklingsarbetet: 
 

§ Kurser i entreprenörskap och datajournalistik 
§ Ledarskapskurser och mentorsprogram 
§ Medieprojekt mellan olika länder interregionalt 
§ Plattform för samverkan mellan aktörer i flera länder 
§ Inkubatorstöd regionalt och interregionalt 
§ Mikrokrediter till medieprojekt med mångfaldsinriktning 
§ Validering av nyanländas utbildningsbevis och arbetsintyg 
§ Regelbundna avstämningar och lärande utvärdering 

Ett utbyte av erfarenheter med tre andra EU-länder kan ingå i projektet: Storbritannien, Holland och 
Tyskland. Utbytet koncentreras till ett av områdena med möjlighet att ta fram en kunskapsbank för 
utveckling av mångfaldsarbetet inom media.  

Projektägande och styrning 
Ett partnerskap i Sydsverige kan bestå av Skurup Folkhögskola, Media Evolution, Film i Skåne, 
Region Skåne, Face Europe samt AF Kultur Media. En referensgrupp med Malmö Högskola, SVT och 
Sveriges Radio kan vara ett bra stöd för projektet. 
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För det interregionala arbetet bör samarbete sökas med städerna/regionerna Köpenhamn, Hamburg, 
Berlin och Warsawa. Berörda medie- och filmorganisationer i länderna måste engageras. I det 
regionala spåret kan finansiering sökas från både Social- och regionalfonden, två delprojekt. Ett annat 
alternativ är att stöd sökes från Socialfonden med en del aktiviteter av regionalfondskaraktär. 
Inriktningen på ansökan kan bestämmas efter det att insatserna som nämnts ovan har prioriterats.  
Om både ett nationellt och regionalt projekt skulle genomföras bör det regionala projektet kunna 
medverka till bildandet av forum/center för mångfald i medierna.  
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Inledning	  	  
Definition	  av	  målgruppen	  
Begreppet personer med utländsk bakgrund är mycket brett. SCB:s definition lyder: ”Utländsk 
bakgrund har utrikes födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Tidigare med en 
förälder född utomlands.” 2013 utgjorde gruppen med utländsk bakgrund cirka 20 procent av 
befolkningen. 
Av intervjupersonerna i förstudien är det sex stycken som har en förälder född utomlands, resterande 
är själva eller har två föräldrar som är födda utomlands.  
I Zebra I-studien gjordes en enkätundersökning bland anställda på Sveriges Radio, SVT och UR, där  
2 426 personer svarade. Sex procent av de anställda inom bolagen är födda utanför norden. 8 procent 
har en utlandsfödd pappa och 9 procent har en utlandsfödd mamma. Journalist 2011, från JMG, 
Göteborgs universitet uppges cirka 5 procent av journalistkåren ha utländsk bakgrund. 

Syfte	  med	  en	  kompetenssatsning	  kring	  mångfald	  
Ett genomförandeprojekt har som uppgift att ge journalist- eller medieutbildade personer med utländsk 
bakgrund ytterligare kompetens för att kunna komma till tals i medierna. Nya röster och andra 
perspektiv behövs i dagens medielandskap. Dels för att motverka intolerans och fördomar och stärka 
demokratin men också för att skapa arbetstillfällen.  
Det finns minst tre olika synvinklar på nödvändigheten av att ge röst åt minoriteter i media: 

1. Publiken synvinkel: en flerdimensionell verklighetsbeskrivning med fler röster som får komma 
till tals ökar publikens igenkänning och därmed publiken engagemang. 	  

2. Programbolagens, medieproducenternas synvinkel: programbolagens trovärdighet och 
attraktionskraft stärks om utbudet når en bredare, mer mångfacetterad publik.  	  

3. Samhällets synvinkel; att en större publik tar del av ett mångkulturellt innehåll motverkar 
diskriminering, ökar öppenheten för nya perspektiv och bidrar till att fördjupa demokratin.  	  

Mål	  i	  ett	  genomförandeprojekt	  
Det mångkulturella Sverige ska genomsyra hela produktionsledet, från idé till färdigt resultat. 
Medierna ska i verklig mening spegla hela Sverige. Förstudien har identifierat vilka vägar och metoder 
som kan vara framgångsrika för en breddad medverkan från producenter och journalister med utländsk 
bakgrund. Ökad anställningsbarhet och entreprenörskap är ett mål. Försörjningssätten kan variera. 
Förstudien har utgått från Sydsverige men tar också in det nationella perspektivet. Ett långsiktigt mål 
är skapa ett forum eller ett center dit utbildade journalister med utländsk bakgrund kan vända sig för 
att få stöd och hjälp med allt från projektförslag, manusarbete, pitchning, starta-eget-kurser och 
entreprenörskap, hitta en mentor och få direktkontakt med mediebolagen. Centret ska också vara en 
mötesplats för programproducenter, journalister med flera där aktivt nätverkande är en viktig del av 
verksamheten.  
Målgruppen är ungdomar 18-30 år och som redan har studerat på journalistutbildningar, elever från 
filmskolor, folkhögskolornas teveutbildningar etcetera. Man har alltså redan en medieutbildning när 
man kommer och här får man en praktiskt orienterad vidareutbildning. Man kan välja mellan olika 
kortare kursmoduler. Centret har också kontakter med programbolagen, ordnar workshops med 
programbeställare och HR-personal. 

Metod	  i	  förstudien 
Vi har intervjuat 30 stycken journalist-/medieutbildade personer med utländsk bakgrund som jobbar 
eller har jobbat mediebranschen. En förutsättning för att genomföra intervjuerna, det vill säga få 
personerna att vara så öppna som möjligt, var att garantera anonymitet. För att garantera anonymitet 
räcker det i det här fallet inte med att ta bort personernas namn från intervjuerna. Även 
arbetsplatsbeskrivningar i intervjun kan härledas till en person. Omständigheterna innebär att vi inte 
har intervjuerna med som bilagor.  
Gruppen är indelad i två kategorier. Ena gruppen är inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur Media, 
alltså helt eller delvis arbetssökande personer. För att komma i kontakt med personerna har vi tagit 
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hjälp av Arbetsförmedlingen Kultur Medias handläggare som i sin har kontaktat personer som 
stämmer överens med definitionen. Handläggarna har informerat personerna om förstudien och sedan 
har personerna själva kontaktat Face Europe för en intervju.  
Den andra gruppen tillhör kategorin ”före detta journaliststudenter med utländsk bakgrund”. En 
betydande majoritet av dem vi har intervjuat har jobb som journalister men en betydande minoritet har 
fast anställning. Vi ville veta vad som hänt gruppen efter studierna, vägen till ett eventuellt jobb och 
hur man upplever det att arbeta i mediebranschen. För att få tillgång till de här personerna har vi dels 
tittat i våra egna nätverk och gjort enkla sökningar på nätet. Dels har vi fått hjälp av några 
journalistskolor att skicka ut en efterlysning via mail till tidigare studenter. Eftersom skolorna inte 
registrerar studenter vad gäller etniskt ursprung, har skolorna skickat ut efterlysningen brett, till alla 
tidigare studenter. I utskicket har man uppmanats att själv ta kontakt med Face Europe för en intervju 
om man kvalificerar sig för studiens definition.  
I samband med kontakten med journalist- och medieutbildningarna har vi passat på att undersöka hur 
många av studenterna på utbildningarna som man uppskattar har utländsk bakgrund. Vi har också 
frågat skolorna i vilken utsträckning man känner till om tidigare elever jobbar i mediebranschen efter 
avslutade studier.  
Vi har även genomfört ett stort antal intervjuer med: 

- HR avdelningarna på SVT, UR, Sveriges radio och TV4 
- Beställare på programbolagen samt med produktionsbolagen som är mottagare av 

beställningarna. 
- Experter på jämställdhet i medierna 

 
Vi åkte till London och träffade BBC och Creative Skillset för att göra uppföljning av 
mångfaldsprojekt i Storbritannien och prata om hur BBC jobbar med mångfaldsfrågor idag. Vi har 
också studerat och följt upp Holländska mångfaldssatsningar i mediebranschen. Kontakten med 
Arbetsförmedlingen Kultur Medias nationella branschråd Ord och Media har varit mycket värdefullt. 
Utöver det har samtal förts med övriga experter, exempelvis Sveriges Radios utredare Peter O Nilsson, 
som gjort en mångfaldsutredning för bolagets räkning. Vi har medverkat i en nordisk konferens 
anordnad av Nordicom, där vi fick möjlighet att diskutera förklaringsmodeller som belyser hur 
etnicitet och kön interagerar i medievärlden.  
 
Den 23 maj anordnade vi en workshop i Stockholm där vi samlade mediebolag, journalist-
/medieskolorna, forskare, målgruppen samt Arbetsförmedlingen. Här medverkade också Elonka Soros 
som är mångfaldsrådgivare till generaldirektören för brittiska BBC. Detta gjorde vi för att få bidrag 
och input till förstudien och ett genomförandeprojekt. I uppföljningsmailet till deltagarna uppmanade 
vi dem att svara på två enkätfrågor för att ta temperaturen på hur viktigt man tycker det är med ett 
mångfaldsprojekt inom medierna.  
Under förstudiens genomförande har vi utöver löpande avstämningar samlat förstudiens fokusgrupp 
vid två tillfällen för att få respons på idéer på vårt arbete. Mötena har varit mycket värdefulla. Vi har 
bland annat diskuterat vad bolagen behöver göra för att öka mångfalden men främst om vad gruppen 
journalister med utländsk bakgrund behöver för att lättare ta sig fram på mediearbetsmarknaden.  

Bakgrund	  till	  förstudien	  
Programbolagen anstränger sig för att representera dagens Sverige men fortfarande sker förändringar 
mest på ytan och de allra flesta programmen produceras av etniska svenskar.  
Bolagen räknar inte med att tillsvidareanställningarna kommer att öka i framtiden. Snarare tvärtom. De 
kommer förmodligen att i ännu större utsträckning än idag ta in frilansare på projekt. Dessutom pekar 
trenden mot att hela projekt läggs ut på utomstående bolag. Det gäller både TV och Radio. 
Produktionsbolagen ägs och drivs av personer med etnisk svensk bakgrund och programbolag kräver 
sällan etnisk mångfald i produktionerna.  
Nya metoder och angreppssätt behövs för att öka den etniska mångfalden i medierna. Metoder som 
skapar varaktiga förändringar. Zebra I-projektet var en insats för att öka kompetensen inom 
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likabehandling inom public service-bolagen för att på så vis öka mångfalden. Projektet har gett resultat 
men genomgripande förändringar tar tid. Vi tror på att fortsätta att arbeta med strukturer inom bolagen 
parallellt med ett fortsättningsprojekt, Zebra II, där vi ger stöd åt gruppen journalister/mediearbetare 
med utländsk bakgrund, för att stärka dem i sina roller på mediearbetsmarknaden.  
Välutbildade journalister med utländsk bakgrund finns det gott om och som alla journalister, lever de i 
en hård verklighet i form av exempelvis projektanställningar och vikariat. I tillägg vittnar de om 
erfarenheter av diskriminerande karaktär. Samtidigt uppger bolagen att de inte hittar journalister med 
utländsk bakgrund. Detta kan bara betyda en sak – matchningen på mediearbetsmarknaden är 
undermålig.  
Under 2013 försvann 400 journalistplatser i Sverige och under 2014 har vi redan hunnit se TV4:s 
lokalsändningar stänga ner, tidningen Metro outsourca redaktionellt material till TT i Sydsverige har 
tidningsföretagen gjort stora rationaliseringar.  
Forskare är ense om att traditionella journalister kommer att behövas även i framtiden men att de 
kommer att vara betydligt färre. För att ta sig fram som journalist behöver man vara kreativ, 
entreprenöriell och multikompetent.  
 

Exempel	  på	  mångfaldssatsningar	  inom	  public	  service	  
Sveriges	  Radios	  mångfaldsutredning	  
Sveriges Radio (SR) har nyligen slutfört en mångfaldsutredning som arbetats fram under 2013 och 
2014. Tanken med den är att föreslå hur SR bättre kan ta till vara på mångfalden (varav 90 procent 
handlar om etnisk mångfald). Ledningen har vänt sig inåt och gjort en genomlysning av strukturen i 
bolaget. När det gäller förslagen till åtgärder för att öka mångfalden gäller 50 procent programutbudet 
och 50 procent personalen, alltså vilka som jobbar där. De fem fokusområdena i rapporten handlar om 
1) mätning och styrning och där man har som förslag att man ska mäta mångfald, 2) hur 
programprocessen ser ut – man har tittat på beställningarna och man anser att alla beställningar ska 
innehålla mångfaldsformuleringar anpassat per program. Man tittar också på medverkan i 
programmen, 3) för publiknätverkens ökade kraft ska en handbok i hur man jobbar med mångfald tas 
fram, 4) i rekryteringen ska de olika stegen stödja mångfald, vilket de inte gör idag – det vill säga man 
vill att chefer ska ha erfarenhet av mångfald samt införa en obligatorisk mångfaldsutbildning, 5) 
mångfaldspolicyn ska göras om, 6) utbildning och praktik är viktiga fält och där ska man prioritera 
mångfald – 50 procent ska ha utländsk bakgrund. 	  

Sydnytt	  startar	  talangprojekt	  i	  Rosengård	  	  
På Sydnytt i Malmö är man i startgroparna att göra ett talangprojekt under sex månader i Rosengård i 
samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media. Kortfattat går det ut på att Sydnytts-redaktionen 
placerar två stycken deltidsarbetande reportrar i Rosengård, som ska hitta fem till sex unga 
journalisttalanger i området, som är födda och uppvuxna i Rosengård. Mer om detta i kapitlet 
Mediearbetsmarknaden i region syd. 

Sämst	  matchning	  mellan	  svenska	  arbetsgivare	  och	  högutbildade	  afrikaner	  	  
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det 1 427 000 utrikes födda personer i Sverige år 2011, 
vilket motsvarar 15 procent av hela befolkningen. Det är mer än tidigare år både till antal och till an-
del. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åld-
rarna 20–64 år.  
 
Sverige har näst högst arbetslöshet bland nyanlända av alla länder i Europa. Siffror från SCB visar att 
tiden i Sverige påverkar i stor utsträckning graden av sysselsättning. Jämför man invandrare som har 
bott i mer än tio år i Sverige är bilden inte alls lika mörk i jämförelse med andra länder. Personer 
födda utomlands och som har en högre utbildning, har oftare ett jobb med lägre utbildningskrav (gym-
nasiekompetens eller som saknar eller har små krav på utbildning) än personer födda i Sverige med 
motsvarande utbildningsnivå.  
 
Det är stor variation i sysselsättningsgrad mellan olika ländergrupper och sämst matchning är det för 
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personer från Afrika. Drygt hälften av de högutbildade afrikanska kvinnorna och männen har ett yrke 
med lägre utbildningskrav. Bland högskoleutbildade män födda i Afrika eller Sydamerika är det 17 
respektive 12 procent som har jobb som helst saknar kvalifikationskrav. För inrikes födda och norden-
födda är samma siffra endast 1 procent. 
 

Arbetsförmedlingens	  utmaningar	  och	  satsningar	  

Prognos	  från	  Arbetsförmedlingen	  Kultur	  Media	  
Arbetsförmedlingen Kultur Media har i sin prognos för 2003-2014 beskrivit en fortsatt tuff 
arbetsmarknad för området Ord och Media i allmänhet och i synnerhet verkar trenden bland de stora 
bolagen vara en stram anställningspolitik till förmån för användandet av en rörlig personalstyrka. 
Branschen genomgår en strukturomvandling som först berört tidningsbranschen och nu även slår 
igenom inom rörliga media. Detta har medfört en bredare marknad för journalister men för allt fler 
också en osäkrare arbetssituation med högre krav på kompetens inom flera medier. 
Arbetsförmedlingen har ett dialogforum kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning, ett så kallat 
Nationellt Branschråd Ord och Media. Projektet Zebra II har presenterats i detta forum. 
Arbetsförmedlingen har också ett samordningsansvar för vissa nyanlända invandrare som syftar till att 
påskynda etableringen i såväl arbetslivet som i samhället i stort.  
 
Arbetsförmedlingens	  Nationella	  branschråd 
Arbetsförmedlingen Kultur Media har skapat fyra Nationella branschråd som träffas cirka tre gånger 
per år; Ord&Media, Film, Scen&Ton, Bild&Form. I de olika branschråden sitter representanter för 
Arbetsförmedlingen Kultur Media, arbets- och uppdragsgivare, branschorganisationer och högsko-
lorna. Det är personer som är engagerade, kunniga och intresserade av arbetsmarknadsfrågor inom just 
det område som branschrådet sysslar med.  
 
Syftet med branschrådet är att Arbetsförmedlingen Kultur Media ska jobba på ett sådant sätt att bran-
schen upplever en nytta med de insatser förmedlingen gör och ska göra. Branschrådets huvudsakliga 
uppgift är att föra en dialog om branschens behov av arbetskraft och kompetensförsörjning samt 
sysselsättningsutvecklingen på kort och lång sikt. Detta för att kärnuppdraget - matchningen - ska 
kunna utföras så professionellt och effektivt som möjligt.  
 
Arbetsförmedlingen Kultur Media ska vara en naturlig mötesplats på arbetsmarknaden för arbetssö-
kande och arbetsgivare och har för avsikt att stärka samarbetet på olika sätt nationellt. Därför erbjuder 
AF Kultur Media arbetsgivare att kostnadsfritt få hjälp av Arbetsförmedlingen Kultur Media i sam-
band med återkommande eller enstaka rekryteringar i form av auditions, speed datings och intervjutill-
fällen. Överenskommelser om samarbeten har träffats mellan Kungliga Dramatiska Teatern, Sveriges 
Television och Nyhetsbolaget/TV4. Rent praktiskt innebär det att AF Kultur Media arrangerar och 
sammankallar till auditions, speed dating, intervjutillfällen och portfoliepresentationer samt hjälper till 
med återkoppling till de sökande.  Härnäst väntar överenskommelser om samarbete med Stockholms 
Filmfestival, Kungliga Operan och Kulturhuset Stadsteatern 
	  

Arbetsförmedlingens	  mångfaldsarbete	  
Arbetsförmedlingen har ett utökat uppdrag sedan 2010 att arbeta med nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. Det är den lokala arbetsförmedlingen som har ansvar för det så kallade 
etableringsuppdraget. Det innebär att under de första två åren har Arbetsförmedlingen Kultur Media 
inte fullt ansvar för denna grupp utan ett konsultativt ansvar.  
För gruppen nyanlända (utanför ovan nämnda etableringsuppdrag) sker oftast matchning mot andra 
yrkesområden och de blir kvar som inskrivna på den lokala Arbetsförmedlingen. Av totalt ca 60 000 
inskrivna nyanlända borde det uppskattningsvis finnas 500-600 personer med mångfaldsbakgrund i de 
aktuella yrkesgrupperna totalt som behöver identifieras och kartläggas för att fastställa 
yrkestillhörighet och var inom Arbetsförmedlingen man kan få bäst service. Att fånga upp dessa 
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grupper inom Arbetsförmedlingen är ett internt arbete som måste göras för att möta efterfrågan av 
ökad mångfald vid rekrytering i branscherna. Under 2014 har också regeringen gett ett uppdrag till 
Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna och öka omfattningen av validering av nyanländas 
kompetens. Specialförmedlingen Kultur Media har behov av att utveckla valideringsmetoder inom 
sina yrkesområden. 
Sammanfattningsvis har Arbetsförmedlingen Kultur Media två viktiga utvecklingsområden: Det första 
är öka matchningsunderlaget som motsvarar branschens behov av att rekrytera mångfald. Det andra är 
att tillsammans med branschen hitta metoder för validering. 

Grov	  skiss	  på	  innehåll	  i	  ett	  genomförandeprojekt	  

Utöver kursverksamheten för målgruppen ser vi det nödvändigt att fortsättningsvis jobba med 
strukturer inom mediebolagen på en nationell nivå samt kompetensutveckla Arbetsförmedlingens 
personal på området, inom ramen för ordinarie verksamhet.  
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Processen	  i	  förstudien	  
Face Europe, konsulten Ragna Wallmark (tidigare programchef på UR) och Anita Eriksson genom 
Arbetsförmedlingen Kultur Media inledde samtalen om ett Zebra II-projekt redan i juni 2013. ESF-
rådet Sydsverige den regionala myndigheten för Europeiska socialfonden gav klartecken i december. 
Därefter kom arbetet igång i januari 2014.  Vi såg snabbt ett stort intresse för mångfaldsfrågor i 
branschen och vi blev presenterade för Arbetsförmedlingens branschråd Ord och Media. Kontakterna 
därifrån har varit mycket värdefulla och vi har kontinuerligt haft kontakt med flera nyckelpersoner 
inom bland annat SVT och Medieinstitutet. Ett viktigt inslag i kartläggningen blev fokusgruppen, som 
bestått av fem personer med helt olika förutsättningar och inriktningar, men samtliga med utländsk 
bakgrund. Ett par möten och löpnade avstämningar har varit betydelsefulla för fördjupning. Under 
förstudiens gång har vi i slutskedet insett värdet med att bredda målgruppen/branschen i ett 
genomförandeprojekt, till att även gälla filmbranschen. Samtal har inletts med Filminstitutet, 
Stockholms dramatiska högskola och Film i Skåne. Utöver detta har vi noterat ett starkt engagemang i 
region syd vad gäller mångfaldsfrågor inom media. Aktörer som visat intresse för ett 
genomförandeprojekt i region syd, är bland annat Region Skåne, Film i Skåne och Skurups 
Folkhögskola. Kontakter har också inletts med Media Evolution i Malmö, en utvecklingsplattform för 
olika medier i Sydsverige.  
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Materialinsamling	  
Gruppen personer med utländsk bakgrund är oerhört heterogen. Det går inte att jämföra Daria som är 
andra generationens invandrare och uppvuxen i Limhamn med Maria som kom till Sverige vid 8 års 
ålder och bott i Rosengård sedan dess. Ännu mindre med Amir som kom som flykting till Sverige för 
två år sedan. Trots detta utgår vi i förstudien ifrån att de som har ett utländskklingande namn och/eller 
inte ser enligt normen svenska ut, är diskriminerade på svensk mediearbetsmarknad och har 
individuella erfarenheter som eventuellt liknar varandra.  

Slutsatser	  från	  intervjuer	  med	  journalister	  med	  utländsk	  bakgrund	  
Intervjupersonerna har olika erfarenheter, men det finns ett gemensamt drag i berättelsen, ungefär så 
här: 
Precis som alla journalister sliter man hårt för att få jobb. Kontakter in i bolagen och praktikplats är A 
och O för att komma in i de större bolagen, men det gäller även på de mindre redaktionerna runt om i 
landet. Känslan är att man sliter lite mer än etniska svenskar. Man är välutbildad och har skaffat sig 
erfarenhet genom praktik och vikariat. Precis som de flesta journalister önskar man sig en 
tillsvidareanställning. Man kommer ofta långt i rekryteringsprocessen för en anställning, men väl där 
snubblar man allt som oftast på mållinjen. Erfarenheten är att Anna Jansson eller Anders Johansson 
blir erbjuden anställningen.  

När	  man	  jobbar	  som	  journalist…	  
§ Märker man att bolagen funderar mycket på och vill satsa på etnisk mångfald men att  

satsningen ofta uteblir.  
”Det känns i hela organisationen att man verkligen vill satsa på mångfald. Det finns med allmänt i 
diskussionen”.   

§ Funderar man på om man är där för att fylla en kvot eller för att man är kompetent?  
”I presentationen av mig på internwebben fokuserade de bara på att jag var från Rosengård. Inte ett 
ord om min kompetens.”  

§ Har man en stark känsla av att man bidrar med nya perspektiv och idéer till artiklar, inslag och 
program.  

”I flera år hade tidningen försökt få kontakt med prästerna inom den assyriska kyrkan men aldrig 
lyckats förrän jag började där. Jag pratar språket och vet hur man pratar med de här människorna.” 

§ Känner man att bolaget inte tar till vara på den fulla potentialen med att ha medarbetare med 
utländsk bakgrund.   

”Det tog SVT sex år innan de frågade vilka språk jag kan. Jag talar fem språk flytande.”  
§ Upplever man att den eventuella brytningen är ett hinder och inte helt accepterad… 

”När jag hade läst upp nyheterna tog chefen mig åt sidan och sa Vad bra du var, du bröt ju 
ingenting!” 

§ …men får man väl använda sina språkkunskaper (utöver svenskan) gör man stor nytta.  
”Jag har gjort väldigt många intervjuer på polska”  

§ och söker jag pengar från exempelvis Allmänna arvsfonden, ABF, Filminstitutet eller dylikt 
för ett filmprojekt måste det vara med en etnisk svensk för att bli beviljad medel.  

Vad	  kan	  bolagen	  göra	  för	  att	  öka	  mångfalden? 
Utifrån problembeskrivningen att det är för få journalister med utländsk bakgrund i svensk media tror 
gruppen mer på att det är ett strukturellt problem inom bolagen än att journalister med utländsk 
bakgrund inte finns att hitta. Intervjupersonerna tror att bolagen menar allvar med sina 
mångfaldssatsningar, att de på riktigt vill vidga programutbudet och låta fler röster komma till tals, 
men att organisationen är blind för sina egna strukturer. I strukturen måste någon våga ta steget från 
”tryggheten och stabiliteten” och anställa någon med utländsk bakgrund. Cheferna måste inse och 
erkänna att de har fördomar och är en del av en struktur. Det skulle vara ett första steg till förändring, 
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tror man. Förenklat råder inställningen; bara det finns chefer som inte är etniska svenskar så löser det 
sig, eftersom man anställer på igenkänningsfaktorer. Dessutom tror man att klassperspektivet har 
större betydelse i sammanhanget än etniciteten har. 
”Är man uppfostrad med att vara rädd för polisen passar man inte in i fikarummet på Rapport.”  
Vad	  kan	  skolorna	  göra?  
Journaliststudenter med utländsk bakgrund känner sig ofta udda på journalistutbildningen. För att öka 
mångfalden i utbildningarna tror man mest på att se över skolans antagningsmetoder. Skolorna bör 
fundera på vad som är viktigast – att de sökande har höga betyg från tidigare utbildning eller att man 
har en historia att berätta? Man tror också på att marknadsföra skolorna bättre i sammanhang med stor 
etnisk mångfald.  
Vad	  tror	  man	  om	  Zebra	  II:s	  projektförslag? 
Gruppen tror på ett åtgärdspaket i form av förstudiens förslag, särskilt på delarna med nätverk, 
mentorskap och entreprenörskap (som frilansjournalist). Eftersom man redan är välutbildad är man 
hungrig på att jobba, inte gå en utbildning till. Däremot kan man tänka sig att gå en kortare utbildning 
om man tror att det ökar chanserna att få ett jobb. Det är helt okej om kursen finns på annan ort än där 
man bor.  

Slutsatser	  från	  intervjuer	  med	  mediebolagen	  	  
HR-‐chefer	  
Public Servicebolagen kan inte ordna utbildningar för externa mer än undantagsvis. De vi talat med 
tycker att idén med ett kunskapscentrum kopplat till utbildning i public service-kunskap och 
journalistik vore utmärkt. Speciellt om det kopplas till praktik och mentorskap inom bolagen. Samtliga 
vill ha in fler med annan bakgrund och tycker att personalen ska spegla Sveriges befolkning. Man 
söker efter nya metoder för rekrytering av medarbetare med utländsk bakgrund.  
 
Bland åtgärder som diskuterats inom bolagen finns:  

§ Förbättrade strukturer  
§ Rekryteringsmallar med mångfaldskompetens inskriven 
§ Fundera på hur man når ut. Idag söker få personer ur målgruppen de jobb som annonseras ut  
§ Använda sociala medier 
§ Våga testa nya medarbetare. Side kicks på korttidsanställningar har ibland lett till 

tillsvidareanställningar 
§ Fler chefer som har annan etnisk bakgrund än svensk  

	  
Beställare	  
När det gäller rekrytering inom public service finns det, enligt Peter Nyrén på SVT, brist på 
producenter idag, produktionsbolagen har periodvis 100-tals anställda. SVT söker nya talanger på 
Youtube och via andra nätverk och kanaler. Bolibompa framhålls som ett gott exempel på 
mångfaldsrekrytering. De har lyckats för att de har en medveten chef, Christina Colliander, och för att 
de har ett långsiktigt uppdrag. Bolibompa har ett in- och utflöde av personal på grund av LAS men det 
gör det också möjligt för dem att erbjuda möjligheter att testa talang. Att aktiva och medvetna chefer 
behövs är alla överens om. TV4:s Mästerkockarna är ett gott programexempel på mångfald, där flera 
av de medverkande har utländsk bakgrund, utan att det betonas.  
 
Anna Birgersson Dahlberg, UR, menar att trots att de flesta vet att det är viktigt att öppna upp för att 
anställa personer med utländsk bakgrund, går de flesta tjänster idag till etniska svenskar. De icke 
etniska svenskar som finns inom företagen är ofta ”lika”, de är svenska, har likartad klassbakgrund etc. 
det vill säga de motsvarar ”normen”. Hon lyfter också fram det arbete Susan Marjetti gjort för CBC i 
Toronto som ett gott exempel. Susan ledde en medveten satsning på att få programmen och 
medarbetarna att spegla befolkningen vilket de ditintills inte gjort. Inför alla beslut ställer sig nu 
bolaget alltid frågan: speglar det här vår publik? Tittandet och lyssnandet har efter det ökat markant.	   
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Så kallade utlägg på bolag	  är vanligt inom medieföretagen. SVT lägger ut ungefär 40 procent av sina 
produktioner (ej sport och nyheter), UR mellan 10 och 15 procent. SR lägger ut en hel del 
produktioner, framför allt i P1, mer sällan i flödesradio som P4. TV4 lägger ut större delen av sina 
produktioner på bolag. 
	  
Mångfaldsfrågorna	  finns med liksom jämställdhet i SVT:s projektbeställningar. På UR finns inte 
mångfald inskrivet i projektbeställningarna men däremot UR-värdena, som på sätt och vis också 
omfattar mångfald. Ulf Akermo på UR säger: det är inte explicit inskrivet men vi påpekar 
mångfaldsfrågorna vid beställningar. Ett exempel är beställningen av den nya serien Familj där 
uppdraget är att alla familjer som medverkar i programmet ska ha någon typ av funktionshinder inom 
familjen, men det ska inte handla om funktionshinder utan de frågor som tas upp är helt allmängiltiga 
familjeproblem. Både SVT och UR menar att chefens tydlighet spelar stor roll. Cheferna har ett stort 
ansvar att gå i bräschen och ställa krav på mångfald vid beställningarna.   
 
Produktionsbolag som ägs och drivs av icke etniska svenskar tillhör inte vanligheterna.  
Ingen av de intervjuade på bolagen känner till mer än enstaka bolag som drivs av icke etniska 
svenskar. På radiosidan är de fler än på TV-sidan. Men radiobolagen är oftast enskilda firmor med en 
ensam ägare. Men produktionsbolagen är fler än någonsin nu. De stora bolagen har konsoliderat sig, 
de skapar stora nöjeskoncept. Vissa producenter bildar egna, mindre bolag, främst på 
dokumentärfilmssidan. Bolagen arbetar också mot webb och beställnings-TV som är på stark tillväxt. I 
TV-industrin finns inga formella krav på att man ska ha gått vissa skolor, det mesta hänger på 
begåvning och idogt arbete och det finns gott om instegsjobb på bolagen.   
 
Atmo och Art 89 är de bolag som både UR och SVT betraktar som bäst på mångfald. Art 89 har ett 
brett nätverk och är bra på casting och rekrytering utanför ramarna. De har bland annat producerat 
Rebecka o Fiona för SVT och Rena Rama Arabiskan för UR. Nu är de igång med Diktatorn för UR 
och i den beställningen står att hela Sverige ska synas.  
 
Både SVT och UR tycker att det är en stor fördel att använda bolag som till exempel Art89 eftersom 
de har tillgång till andra nätverk och tänker i andra banor vad gäller medverkan och vinkel. Det är 
viktigt att de också gör produktioner som inte har etnicitet/mångfald som fokus utan gör program om 
vilka ämnen som helst ämne, och ser till att de som producerar och intervjuar också har andra 
perspektiv och infallsvinklar.  
 
Varför få personer med utländsk bakgrund sällan bildar mediebolag är det ingen av representanterna 
på mediebolagen som har någon egentlig förklaring till. Man menar att musikbranschen är mycket 
bättre och längre fram än mediebranschen. Kanske upplevs mediebranschen som ett okänt och stängt 
område. Det finns en föreställning om att man måste känna någon för att ta sig in. Det krävs inte något 
stort kapital för att starta ett bolag. Tekniken är billig och finns att leasa om man inte vill eller kan 
köpa. Men man måste förstå vad som är branschdelen, vilka vägar som finns. Kanske upplever många 
unga idag att TV branschen inte är intressant, de får fram sina budskap via andra kanaler. Och det 
saknas kunskaper, man måste ha erfarenhet av produktion för att bilda bolag och klara det. Här är 
långa praktikperioder av stort värde. Man måste också kunna lagar och avtal, regler, public service-
kunskap och svenska.  
 
Projektförslag kommer väldigt sällan från personer med utländsk bakgrund.	  De förslag som 
kommer in till bolagen är nästan alltid kopplade till ett produktionsbolag. Det finns gott om exempel 
på bolag som ”gjort mångfaldsläxan” och kommer med förslag fulla av välvilja där de tillexempel ska 
fara runt i förorten och skildra livet där. Men de får nästan alltid nej – om den verkligheten ska 
skildras ska den skildras av dem det handlar om, anser beställarna. Bolagen är självkritiska och menar 
att man är slutna idag. SVT arbetar just nu fram en bättre business to business site på webben i syfte 
att göra det tydligare i hur man gör när man vänder sig till SVT med ett programförslag.  
Även UR är slutet, det är svårt att få reda på vad som efterfrågas och hur man ska tänka om man vill 
vända sig till UR med projektförslag. Slutenheten leder till att det är svårt för utomstående att veta vad 
bolagen efterfrågar.  
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Slutsatser	  från	  intervjuer	  med	  produktionsbolag	  
Det finns aldrig några krav från beställarna om mångfald. Endast önskemål. Krav på mångfald från 
programbolagen välkomnas däremot av produktionsbolagen. För de små bolagen kan det vara svårt att 
uppnå mångfald som etnicitet, klass och genus. Vid produktioner är det inte alltid lätt att hitta personer 
som inte är från medelklassbakgrund. Man anlitar gamla kollegor som man känner väl och vet är bäst 
på det dem gör. Detta medför att det allt som oftast blir en homogen grupp som producerar program. 
Som litet och ekonomiskt känsligt bolag är det svårt att chansa genom att testa nya personer. Man 
anser att ansvaret främst ligger på bolagen, att de bör ha mångfald som en integrerad del i 
arbetsmodellen och att kvotering skulle kunna vara ett krav i beställningen. Beställarna skulle i sin tur 
ha redovisningsplikt uppåt i organisationen. Har man som produktionsbolag väl förslag på nya 
personer till en produktion är programbolagen ofta ovilliga att prova dem. Programbolagen har en 
handfull namn på personer till olika produktioner som de vill att produktionsbolaget ska använda sig 
av. Därmed är det svårt att få in nya personer i produktionerna. 	  
För att öka mångfalden tror man på synlig representation, att det spelar roll men även att tiden 
ligger för mångfald och att ett mångfaldsprojekt kan föra utvecklingen framåt lite snabbare än annars. 
I övrigt bör makten ges till dem som har analysen och praktiken i sig. Och personer i ledande 
positioner måste ha mångfald i sitt eget system för att någon förändring ska ske. Daglig interaktion 
förändrar. En maktöverlämning måste ske för långsiktighetens skull tror man.  
”Även om man flyttar ut en redaktion till Rosengård så ägs fortfarande resurserna av journalisterna i 
innerstan.” Luis Lineo, Fanzingo 
Nätverken och perspektiven måste finnas på de vanliga redaktionerna även om redaktionen i förorten 
kan vara ett litet steg på vägen. Alla public service-bolag borde vara mer etablerade på de platser där 
man saknar perspektivet. Mängden perspektiv och historier spelar roll – det finns tusen historier från 
förorten men bara ett par stycken lyfts fram i media. För att mediebolagen ska nå en bredare grupp 
måste man ut och möta personerna fysiskt genom exempelvis nätverk och regelbundna träffar. 
Utbildning och långa praktikperioder är ett annat spår som produktionsbolagen tror på. Ett upplägg i 
stil med förstudiens förslag på center – utvecklingsforum - tror man kan göra viss nytta.  
”Ett utvecklingsforum skulle vi kunna så frön i!” Marie Sandeborg, Nordisk Film 

Kortfattat	  om	  kontakten	  med	  journalist-‐	  och	  medieskolorna	  
Andelen studenter med utländsk bakgrund skiljer sig åt mellan journalistskolorna i landet. Eftersom 
ingen registrering av etnicitet förekommer har representanterna för skolorna gjort uppskattningar. En 
uppskattning är att medelantalet är 10 procent. Kalix Folkhögskola har lägst andel studenter med 
utländsk bakgrund, cirka en procent medan Kungälv Nordiska Folkhögskola har hela 20 procents 
representation. En anledning till den höga andelen i Kungälv beror främst på den nordiska profilen, att 
flera studenter kommer från nordiska länder och flyttar tillbaka till sitt hemland efter studierna. 
Medieinstitutet har normalt sett runt 10 procent sökande med utländsk bakgrund men har till höstens 
kurser runt 20 procent sökande med dito bakgrund. En av anledningarna till ökningen tror man beror 
på att skolan i sin annonsering varit tydlig med att mediebolagen gärna ser att personer med utländsk 
bakgrund söker sig till branschen.  
Ungefär hälften av de svarande skolorna har kunskap om hur många av före detta studenter (oavsett 
etnisk bakgrund) som jobbar inom mediabranschen. Mellan 55 och 80 procent av dem jobbar idag i 
mediabranschen. Samtliga skolor tycker att det är ett problem att de sökande till journalist- och 
medieutbildningarna är homogen. Man önskar sig en större mångfald. 
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Forskning	  och	  erfarenheter	  
Journalistik	  och	  mångfald	  	  
I förstudien har vi haft kontakt med några av de medieforskare som är verksamma vid universitet och 
högskolor, framförallt Stockholms universitet, Södertörns högskola och Nordicom vid Göteborgs 
universitet. Syftet med kontakterna har varit att fånga upp tidigare och aktuell forskning med bäring på 
etnisk bakgrund och entreprenörskap eller anställningsbarhet i medierna. Vi har också sökt efter 
forskning kring kopplingen mellan genus och etnisk mångfald. 
”Vi lever i en tid av globala medieflöden, transnationell migration och ett snabbt föränderligt 
medielandskap. Det har fått till följd att identiteter omförhandlas världen över. Trots det vill jag påstå 
att föreställningar om en nationell svensk gemenskap lever vidare i journalistiken. (Medieforskaren 
Gunilla Hultén i boken Journalistik och mångfald, 2009) 

Gunilla Hultén är knuten till institutionen för mediestudier vid Stockholm universitet. Henne 
forskning rör journalistik och migration i vid bemärkelse. Journalistikens förhållande till etnisk och 
kulturell mångfald såväl i medieinnehåll som på redaktioner, är ett tema. Hon har pekat på vikten av 
mångfald i det offentliga samtalet, det finns exempelvis brist på kolumnister i medier med annan 
etnisk bakgrund än svensk. Gunilla Hulten medverkade också förstudien till ESF-projektet Zebra.  

I presentationen av boken Journalistik och Mångfald finns ett kritiskt anslag.  
”Trots att flera redaktioner under senare år har genomfört åtgärder för att bredda rekrytering och för 
att öka mångfalden i innehållet är situationen fortfarande djupt otillfredsställande. Mångfald i 
journalistiken är något som även kräver en omprövning av arbetssätt och värderingar på 
redaktionerna.”  
I en del av avseenden har medvetenheten om mångfald ökat i medieföretagen anser Hultén, men 
fortfarande är själva syftet med en bred rekrytering inte helt förankrat i organisationerna.  
Det pågår forskningsprojekt på universitet och högskolor på flera håll i Sverige. Heike Graf Docent 
vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola arbetar sedan flera år med 
forskningsområden som interkulturalitet och etnisk mångfald. Ett aktuellt projekt om hur Diversity 
Management gör skillnad. Det är en jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell 
mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland.  
En annan forskare som arbetat med mångfaldsfrågor är Jan Inge Jönhil, Örebro Universitet. 
Jönhill forskar sedan flera år kring frågor om organisation och ledning (management), inklusion och 
exklusion och om kulturell mångfald i organisationer. Leonor	  Camauër har också anknytning till  
Örebro Universitet och forskar om Medier i det mångetniska samhället, Reception av transnationell 
television samt Medier och genus. 
Här finns också ett forskningsprojekt, Globala medier, globala transformationer, lett av Anna 
Roosvall.	  Studierna är inriktade på gamla och nya medier i en global kontext och transformationen av 
identitet, demokrati och journalistik. Forskning och aktioner kring genus i medierna och kontakten 
med Nordicom har tagits upp i ett särskilt avsnitt i rapporten.  
 
Jonas Ohlsson forskar på nyhetsmedia, på Nordicom vid Göteborgs universitet	  och var en av 
föreläsarna på förstudiens workshop den 23 maj. Han menar att medieforskare är usla på att förutse 
framtiden eftersom utvecklingen går så otroligt fort. Han tar sig an forskningen genom att titta på 
publiken. När mediemarknaden blir allt mer kommersiell, vart går publiken då?  
Publiken och annonsmarknaden blir allt viktigare för finansieringen. Konsekvenserna blir stora 
besparingar inom dagspressen. År 2013 försvann 400 journalistplatser. Public service har svårt att 
behålla publiken trots goda resurser och sitt oberoende av annonsmarknaden. Public service har dock 
fortfarande en stark ställning i Sverige. Man kan se en förskjutning från information- till 
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nöjeskonsumtion. Försiktiga prognoser för framtiden kan sammanfattas dels med att det kommer 
finnas färre journalistjobb i framtiden inom de traditionella medierna och med att utrymmet utanför de 
traditionella medierna kommer att öka. Dels kommer kvällspressen att bli mer dominant och diktera 
villkoren på marknaden på grund av sin räckvidd. Detta innebär ett ökat ansvar för public service, inte 
minst lokalt. Prognosen säger också att det kommer finnas ett ökat utrymme för journalister utanför de 
etablerade medierna. För att få jobb som journalist i framtiden kommer kreativitet, företagsamhet och 
multikompetens att vara en grundförutsättning. Nya tjänster kan förväntas inom nya sorters 
journalistik. 
 
Tidningen New York Times har nyligen publicerat en utredning om det egna tidningsföretaget 
framtid i och med digitaliseringen. En av slutsatserna i handlingsunderlagt är att mediet måste arbeta 
mer tillsammans med läsarna. Rapporten utgår ifrån att särskilt unga läsare vill ha personligt anpassad 
förmedling av nyheter och berättelser, de vill inte söka via medieportaler eller sökmotorer utan 
inställningen är att ”viktiga nyheter kommer att hitta mig”.  
I de framtidsscenarier som byggs upp inom branschen, är mångfaldsaspekten sällan med. 
Däremot finns ett stigande intresse för olika minoriteter och grupper ur ett marknadsperspektiv. Ett 
medieföretag som vill finnas kvar i konkurrensen måste kunna förstå mångfalden i samhället. I 
förlängningen ökar insikten av att ett sätt att komma närmare marknaden eller publiken är att bredda 
rekryteringen.   
Trots att 400 journalisttjänster försvann under 2013 ökar inte arbetslösheten bland journalister. 
Det finns inga skarpa förklaringar på den ekvationen, men enligt kvalificerade gissningar i styrgruppen 
hänger det ihop med informationssamhället. Ett växande informationsbehov och en ökad medvetenhet 
om den tydliga kommunikationens betydelse för en organisations framgångar, tros vara orsaken. Det 
vill säga när de traditionella journalistjobben minskar söker sig journalister till andra typer av jobb, 
främst inom informations- och kommunikationsbranschen. 
 
Summering 
Med utgångspunkten att skapa ett genomförandeprojekt kring etnicitet och medieentreprenörer kan 
flera forskningsområden bidra med kunskap. I en satsning med branschen och aktörer som 
Arbetsförmedlingen och utbildningsinstitutioner, kan det vara intressant att arrangera seminarier med 
medverkande från de forskare och forskningsprojekt som nämnts ovan. Även entreprenörsforskning 
med inriktning på medieområdet bör finnas med, liksom ett genusperspektiv. 

Storbritannien	  –	  ett	  omfattande	  branschsamarbete	  för	  mångfald	  	  
I Storbritannien har de stora mediebolagen, återkommande offentliggjort ställningstaganden för ökad 
mångfald. Kanalerna har bedrivit ett aktivt arbete som följs i offentlig debatt och av organisationer och 
politiker. Mångfald i BBC betraktas till och med som en säkerhetsfråga i parlamentet där BBC:s 
generaldirektör fått svar på frågor om uppföljning av mångfaldsarbetet.  
I brittisk debatt kritiseras ofta medieetablissemanget för att inte följa upp sina åtagande, tidningen 
New Statesman hävdade i en rapport 2012 att 94 procent av landets journalister var ”vita”. Av de 
ledande 100 toppnamnen i brittiska medier var endast en person från etniska minoriteter, hävdade 
tidskriften. I samband med en uppmärksammad konferens med regeringen 2014, publicerades siffror 
som visar en tillbakagång av representationen av ”icke-vita” från 9 till 7,5 procent i mediebolagen. 
Utbildningsvägarna är också en del av problemet. Statistiken indikerar att personer med utländsk 
bakgrund har dubbelt så svårt att komma in på medieutbildningar. 
Andelen etniska minoriteter är högre i utbildningen än bland anställda i sektorn. Att man ”tappar” 
personer på vägen uppges vara problem med informella rekryteringsvägar där bakgrund, nätverk och 
socioekonomisk bakgrund är betydelsefulla. 
BBC har avsevärda administrativa resurser som ett av världens största mediebolag med över 20 000 
anställda och anses allmänt ha utvecklat ett brett och systematiskt mångfaldstänkande som inkluderar 
samtliga EU:s diskrimineringsgrunder.  Bolagets policy är att personalstyrkan ska representera 
mångfalden i det brittiska samhället. För olika grupper sätts mål som ska uppnås med tidplaner. 2008 
bestämdes exempelvis att efter fem år skulle 12,5 procent av personalstyrkan bestå av medarbetare 
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från etniska minoriteter som i landet i stort, (vilka utgör cirka 16 procent, enligt officiell statistik). 
BBC uppger också att man på högre beslutsnivåer har en underrepresentation från minoriteter. 
Liknande uppföljningar görs för jämställdhet och andra mångfaldsgrupper.  
BBC hade 2012, nära hälften 48.7 procent kvinnor i koncernen 2012 och 43 procent av 
ledningsgruppen i bolaget. Men kvinnor anses vara underrepresenterade bland mellanchefer och i 
tekniska yrken. För att få fart på bredare rekrytering och spridning av uppdrag har BBC en omfattande 
katalog av aktiviteter. En strategisk inriktning är samverkan med lokal medier drivna av 
föreningslivet. Bolaget kan via dessa kanaler nå ut till en växande potentiell publik och samtidigt få 
kontakter för rekrytering. Ett nytt inslag är en flerårig radioutbildning som vänder sig till personer utan 
gymnasiekompetens. Genom att släppa formella meritkrav får bolaget in sökande från framförallt 
etniska minoriteter. Utbildningen liknar ett lärlingssystem, där eleven får yrkesfärdigheter och 
samtidigt påbyggnadskurser för kärnämnen som matematik. 

Benchmarking	  av	  mångfald	  -‐	  en	  branschfråga	  
Creative Diversity Network, branschens mångfaldsråd, lanserar nu en gemensam uppföljningsmetod 
för mångfald bland de stora mediekanalerna. Syftet är att få fram ett jämförbart material, en slags 
benchmarking för mångfald i medier. Bakom ansatsen ligger den offentliga kritik som riktat mot en 
kvarvarande snedfördelning ifråga om makt och inflytande från minoriteter. Organisationen arrangerar 
också återkommande seminarier och galor för att skapa uppmärksamhet kring förändringsarbetet. 

Creative	  Skillset	  –	  kompetensplattform	  
I Storbritannien finns nationella kompetensplattformar för olika branscher- ledda av näringslivet, med 
stöd från staten. Creative Skillset svarar för strategisk kompetensförsörjning i mediesektorn; film och 
rörliga medier. Organisationen genomför utredningar och ordnar kurser uppdragsvis. Organisationens 
uppdrag är att förstärka och komplettera reguljära utbildningar, där mångfald är en viktig del i utbudet. 
Detta görs bland annat genom nätverk för frilansare och producenter, matchningsaktiviteter och stöd 
till mentorsprogram.  
Bland aktivitet som särskilt riktas till underrepresenterade grupper kan nämnas: 

§ Traineefinder - ett instrument för matchning. Via tjänsten kan bolagen ta in praktikanter med 
visst finansiellt stöd från staten  

§ Move On Up, återkommande speed dating för olika grupper, i olika landsändar, i samarbete 
med mediefacket BECTU 

§ Särskilda insatser planeras för att ordna praktik hos programbeställare och strategiska besluts-
fattare 

§ Skrivarstugor med branschen med ett mångkulturellt fokus 

Frågor	  att	  föra	  vidare	  
Ett tätare samarbete mellan hela branschen och utbildningsorgan borde kunna tillämpas också i 
Sverige. Creative Skillsets arbetssätt och uppbyggnad borde studeras närmare. Det saknas idag en 
sådan övergripande kompetensplattform som kan ge strategisk överblick och samtidigt vara operativ. 
Ifråga om mångfaldsutveckling skulle Creative Diversity Network kunna ge inspiration för en årlig 
kraftsamling kring mångkulturella inslag i medieutbudet. Ett pris för årets mångfaldsinsats kanske? 
Av de olika verktyg som presenterats av de brittiska organisationerna, kan system för mentorskap, 
speed dating och praktikförmedling studeras närmare för inspiration och uppslag. 

Holland	  –	  ett	  exempel	  
Vid sidan av Storbritannien är Holland en experimentverkstad för mångfald i medier. I det komplexa 
systemet av public service-bolag med folkrörelser, religiösa samfund och staten som huvudmän finns 
ett särskilt uppdrag i medielagstiftningen för bolaget NTR att spegla den kulturella och etniska 
situationen i landet. Kanalen är på flera sätt en motor för nya initiativ, programutveckling och 
interaktion med minoriteter.  NTRs medarbetare från minoriteter utgör cirka 7 procent av 
personalstyrkan, i relation till cirka 12 procent i hela befolkningen. 
I EBU, den europeiska radiounionen, har holländsk public service varit pådrivande i mångfaldsarbetet. 
Genom styrdokument, återkommande konferenser och programutbyte har mångfald vuxit sig starkt i 
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europeisk public service. Holland har också varit en stödjande partner i programutbyte med 
Östeuropeiska TV-bolag. Ett exempel är serien City Folk, korta dokumentärer med personliga 
mångkulturella porträtt av storstadsbor i olika europeiska länder. NTR arrangerar också Prix IRIS, för 
mångkulturella insatser i samband med det årliga evenemanget Prix Europa. 
NTR har initierat samverkan med och backat upp många projekt och initiativ med föreningslivet och 
etniska minoriteter. Flera av dessa har fått stöd av olika EU-fonder. Några större projekt är: 

§ IRIS – en satsning på ökad kompetens om mångkultur för programutbudet samt bredare rekry-
tering, pilotprojekt i barn- och nyhetsprogram. 

§ Under ett paraplyprojekt med moderorganisationen NOS, genomfördes en rad projekt kring 
gestaltning av minoriteter i programutbud. Möten och workshops arrangerades med talanger 
från underrepresenterade grupper. 

NTR var indirekt medverkande i projektet Mediashakers, initierat av organisationen MiraMedia, med 
stöd av Europeiska Socialfonden. Utgångspunkten var att stödja personer med utländsk bakgrund och 
viss medieutbildning. Vägen skulle gå via nätverk, kompetensutveckling och ökat entreprenörskap. Av 
cirka 60 personer som ingick i gruppen rapporterades mer än 40 ha gått vidare med anställningar, 
frilansprojekt eller företag.  
Viktiga inslag i projektet: 

§ Kurser i entreprenörskap och företagsadministration 
§ Informationsmöten and kontakter med branschen kring projektidéer 
§ Praktik i medieföretag 
§ Individuell kartläggning med behovsanalys 
§ Orientering och kontakter med tänkbara finansiärer  

 
Ett mål för projektet var att ge deltagarna bättre tillgång till stödjande nätverk och kontakter för att 
kunna starta och driva medieprojekt. Projektet leddes av en styrgrupp med representanter för 
mediebolag, handelskammaren och föreningsliv. En helpdesk fanns under projektet till för att följa 
upp och stötta deltagarna. Viktiga förutsättningar som framkom efter uppföljning: 

§ Entreprenörsdelen, marknadsföring, bokföring och skatteregler måste lyftas fram som nöd-
vändiga villkor för framgång som frilans eller programbolag 

§ En mix av praktik, seminarier (master class) och individuell coachning var framgångsrik 
§ Experter och branschfolk är en viktig tillgång för att följa upp resultat från individer och pro-

jektet 

Workshop	  	  
Den 23 maj anordnade förstudien en workshop på temat ”Så får vi mer mångfald i medierna”. 
Deltagare var chefer från mediebolagen, främst public service, journalistskolor, produktionsbolag, 
journalister och mediearbetare med utländsk bakgrund samt representanter från Arbetsförmedlingen. 
Förutom medieforskaren Jonas Ohlsson, som pratade under rubriken Om dagens mediemarknad – och 
framtidens, föreläste Elonka Soros, mångfaldsansvarig på BBC i Storbritannien, om bolagets arbete 
med etniska minoriteter.  
 
På seminariet deltog ett par produktionsbolag och bland programbolagen kom public service men inte 
de privata kommersiella kanalerna. Inte oväntat men däremot ett strukturellt problem i 
mångfaldssammanhang. De reklamfinansierade bolagen är hårt slimmade och anser sig inte ha resurser 
för att arbeta med frågor som inte anses var affärskritiska. 
  
Frågor som diskuterades vid runda bord-samtal handlade om vad journalister/mediearbetare med 
utländsk bakgrund behöver för att i större utsträckning få uppdrag eller anställning inom media. 
Deltagarna fick skissa på ett åtgärdspaket.  
 
Förslag på åtgärder kan sammanfattas i två huvuddelar, nätverk och utbildning. Professionella 
nätverk som möjliggör matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande samt stöd till informella 
nätverk diskuterades. Möjligheter till kurser i svenska språket – till och med yrkessvenska för 
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journalister -  samhällskunskap och entreprenörskap uppmuntrades. Stöd i att hitta och använda sin 
spetskompetens som journalist vore också en bra idé. Detta ska dock inte blandas ihop med den 
etniska kompetensen. Etnicitet bör däremot också ses som en kompetens. Att kunna se på världen 
utifrån olika perspektiv, förstå och kunna röra sig i flera kulturer och dessutom kunna flera språk är en 
kompetens. Perspektivskiftet är något som nästan varje journalist vi intervjuade i studien vittnar om är 
en kompetens när man jobbar som journalist. Under workshopen framkom förslag på att journalisterna 
uppdateras i vad branschen efterfrågar. Detta för att bättre anpassa sina projektförslag och övrig 
kompetens till bolagens önskemål. Dessutom bör bolagen ge tydlig respons till frilansare och 
praktikanter om vad som behövs för att ta sig vidare i bolaget.  
 
Vad gäller bolagen/arbetsgivarna återkom under dagen diskussionerna ständigt till att de behöver 
fortsätta att arbeta med strukturer och fördomar. Alltså bör Zebra I-projektet underhållas. Bolagen 
måste i verklig mening förstå affärsnyttan med mångfald. Ett incitament för att öka mångfalden skulle 
kunna vara att mediebolagen ställer mångfaldskrav vid lönesättning – att de anställda har jobbat med 
mångfald. Mångfald bör alltså vara en del i arbetsmodellen. Vid rekrytering bör mediebolagen 
samarbeta med Arbetsförmedlingen Kultur Media samt ställa sig frågan vad man redan har för 
kompetens och perspektiv i gruppen och vad man inte har, och anpassa rekryteringen efter det. Det 
kräver dock att bolagen ser mångfald som en kompetens. Gentemot produktionsbolagen bör man kräva 
mångfald, inte bara presentera önskemål som idag. Under dagen uppkom även diskussioner om 
kvotering. Att ta initiativ till ett nätverk av lokala redaktioner som producerar och som kan vara 
partner till public service var ytterligare ett förslag. Bolagen behöver praktikpengar för att kunna ordna 
ett större antal praktikplatser. Bolagen förespråkar långa praktikperioder för att personerna ska kunna 
skapa varaktiga kontakter och för att bli helt anställningsbara. UR/SVT skulle även behöva 
skräddasydda utbildningar. Detta kräver dock EU-pengar.  
 
Arbetsförmedlingens roll bör vara att samarbeta mer med mediebolagen och arrangera korta snabba 
möten mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta har redan påbörjats av Arbetsförmedlingen Kultur 
Media, som vi beskrivit i inledningen. Förmedlingen inser att det krävs ett informationsarbete för att få 
folk i branschen att känna till relativt nya möjligheten till matchning. Arbetsförmedlingen bör 
kartlägga bättre vilka kompetenser som finns i målgruppen. 
  
Elonka Soros från BBC ser rekryteringsprocessen som en nyckel till mångfald. Mediebolagen bör se 
över sina rekryteringsmallar och fråga sig vad man menar med att ha bäst kvalifikationer. Enligt BBC 
är det viktiga idag att ha personal som är kreativ och har digital kompetens – och kulturell kompetens 
är den stor fördel. BBC vill ha människor som kan prata med människor och som kan berätta en 
historia. Resten kan bolaget lära dem. För att praktik och lärlingssystem ska lyckas krävs det att det 
finns starka mentorsprogram och särskilt viktigt är starka personalforum där man kan dela med sig av 
sina erfarenheter. Man ser kurser i entreprenörskap som en viktig del i för att utvecklas inom media. 
Kurser som fokuserar på hur man kan sälja sin kunskap. Ur ett bredare perspektiv måste bolagen 
förändras i takt med samhället. Alla som jobbar på bolagen måste erkänna att man har fördomar. En 
rekommendation är att man synliggör likheterna inom gruppen och problematiserar det. Ytterligare 
nyckel för att uppnå mångfald är att göra vad man säger att man vill. Vill man uppnå mer mångfald 
måste bolagen ta sig ut i samhället och möta gruppen fysiskt. 
 
Ett par dagar efter workshopen skickade vi ut en enkät till deltagarna där man fick svara på två 
frågor. Fråga 1: Zebra II undersöker olika hypoteser för att förbättra matchningen mellan 
mediebranschen och personer med utländsk bakgrund. Insatserna riktar sig framför allt till 
arbetssökande och frilansare, inte till mediebolagen. För att stärka möjligheter till anställning och 
uppdrag – vilken insats är viktigast? Svarsalternativ: 1) Kompetensutveckling i särskilda områden som 
ledarskap eller ny teknik, 2) Forum för kontakter, praktik eller jobbsök, 3) Nätverk för 
erfarenhetsutbyte, 4) Utveckling av entreprenöskap och pitchning samt 5) Mentorskap. 
Fråga 2: Ett pilotprojekt med det långsiktiga syftet att öka mångfaldsinslaget i medierna – hur ser du 
på det? Svarsalternativ: 1) Mycket angeläget, 2) Ganska angeläget, 3) Mindre angeläget samt 4) Inte 
angeläget.  



 

    

23 

 Face Europe 

e 

      

  
Resultatet visar på att ett mångfaldsprojekt inom media ses som mycket angeläget för att öka 
mångfalden. Mindre självklart är vilka förslag på åtgärder som man ser är viktigast för att öka 
mångfalden. Vi drar slutsatsen att de fyra förslagen är lika viktiga och att man bör arbeta parallellt 
med åtgärderna för att uppnå bästa tänkbara resultat.  
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Mediearbetsmarknaden	  i	  region	  syd	  
Det här kapitlet bygger på en rad möten, samtal och intervjuer med aktörer i Skåne, så som public 
service-bolagen i Malmö, Arbetsförmedlingen Kultur Media, Skurups folkhögskola och arbetande och 
arbetssökande journalister i regionen. Vi är medvetna om att public service inte representerar hela 
mediemarknaden men bolagen står dock för den största arbetsmarknaden inom etermedier i regionen .I 
Malmö finns det relativt få produktionsbolag.  
Under 2014 har vi redan hunnit se TV4:s lokalsändningar stänga ner, tidningen Metro outsourca 
redaktionellt material till TT och i Sydsverige har tidningsföretagen gjort stora rationaliseringar. 70 
procent av arbetsmarknaden för journalister finns i Stockholm, 10 procent i Malmö. Man ser en 
överetablering av journalister i regionen. Trots närheten till Danmark, är det ytterst få svenska 
journalister som jobbar i grannlandet. Sveriges Radio i Malmö har en korrespondent i Köpenhamn 
som bevakar Danmark. Det är endast några få danska journalister som bor i regionen och endast någon 
enstaka förmedling är gjord via Arbetsförmedlingen.  
Många journalister tröttnar på den hårda arbetsmarknaden i Skåne och söker sig till andra branscher. 
Inkörsporten till att få jobb på mediemarknaden, är precis som in övriga landet, praktik och nätverk. 
Regionen har inte något stort inflöde av nyanlända journalister och svårigheterna på 
mediearbetsmarknaden handlar främst om strukturella, arbetsrättsliga och konjunkturella aspekter.  
Etablerade journalister som har jobbat länge inom media i Skåne har svårigheter att ta sig fram på 
arbetsmarknaden. Det är hård konkurrens och hårda villkor. För att få jobb som journalist måste man 
vara beredd att flytta till annan ort. Och väl på annan ort är man inte garanterad en 
tillsvidareanställning. Det är en ohållbar och icke eftersträvansvärd situation för personer som av 
exempelvis familjeskäl inte kan flytta från regionen. För att ta sig fram på mediearbetsmarknaden 
måste man i ökad utsträckning vara multikompetent.  

SVT	  Malmö	  och	  Arbetsförmedlingen	  samarbetar	  
Arbetsförmedlingen Kultur Media i Malmö har ett nära samarbete med SVT Malmö. Exempelvis har 
man anordnat speed dating med inskrivna journalister/kameramän med flera, tillsammans med SVT. 
Insatserna ledde dock inte till några anställningar. Arbetsförmedlingen Kultur Media i Malmö, ser 
gärna ett utvidgat samarbete med Sydnytt/SVT.  

Sydnytt	  startar	  talangprojekt	  i	  Rosengård	  	  
På Sydnytt i Malmö är man i startgroparna att göra ett talangprojekt under sex månader i Rosengård i 
samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media. Kortfattat går det ut på att Sydnytts-redaktionen 
placerar två stycken deltidsarbetande reportrar i Rosengård. Deras uppdrag är att hitta fem till sex 
talanger i området som är unga och födda och uppvuxna i Rosengård. Personerna ska dessutom ha ett 
stort samhällsintresse. Projektet består av tre delar 1) praktik där personerna får göra reportage med 
SVT:s utsända reportrar, 2) utbildning i journalistikens grunder och 3) inspirationsdagar som ska öka 
intresset för journalistik. Arbetsförmedlingen har till uppgift att informera om talangprojektet och SVT 
står för urvalsprocessen.  

SR	  Malmö-‐projekt:	  Mer	  mångfald	  utan	  experter	  	  
På SR i Malmö tar man mångfaldsfrågan på allvar och har genomfört flera projekt. Ett exempel på ett 
sådant var att under en vecka låta alla (man lyckades till 80 procent) som hördes i radio ha utländsk 
bakgrund. I stort sett ingen i publiken reagerade. Man testade också att göra radio utan medverkan av 
experter och makthavare och det blev per automatik mer mångfald (!). SR Malmö jobbar aktivt med 
sitt publiknätverk. Varje medarbetare befinner sig i stan på schemalagd tid och var och en ska ta in 
minst tio personer som kan ingå i ett publiknätverk. Från de nätverken plockar SR in personer till 
paneler och liknande. Den satsningen har medfört att tipsen från publiken har ökat.  
Mångfalden	  har	  ökat	  på	  SR	  Malmö	  efter	  Zebra	  I 
Efter Zebra I har medvetandet om mångfald ökat. SR Malmö jobbar idag aktivt med 
mångfaldsrekrytering genom att rekryteringsmallarna har mångfaldskompetens inskrivet och bolaget 
utbildar nyckelpersoner i mångfald. Cheferna är extra viktiga. Man får även ett bättre stöd av HR idag 
än innan Zebra I-perioden. Område Syd (Malmö, Halland, Blekinge och Kristianstad) har nu ett 
mångfaldsprojekt där man försöker identifiera tänkbara medarbetare och stötta med mentorer. HR har 
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gett extra pengar till detta. På initiativ av sig själva har SR i Malmö arbetar även med tester  - det vill 
säga korttidsanställningar för bland annat side kicks. Allt för att våga testa nya personer. På 
exempelvis Din Gata har det lett till tillsvidareanställningar. Få personer med utländsk bakgrund söker 
tjänsterna som SR Malmö annonserar. Man är självkritisk och inser att man behöver se över hur man 
når ut till gruppen. Idag arbetar SR med den egna webben, sociala medier, närradiokanalerna vid 
annonsering. Men man önskar sig upparbetade informationskanaler dit man kan vända sig och 
garanterat nå målgruppen. Man jobbar gärna med Arbetsförmedlingen om de blev mindre krångliga 
och byråkratiska. Arbetsförmedlingen borde stötta fortbildning och ge pengar till praktikplatser. 
SR	  Malmö	  sticker	  ut	  –	  bolaget	  anställer	   
Att bolagen inte i någon större utsträckning anställer personer utan plockar in frilansare på projekt och 
att endast ett fåtal av dem har utländsk bakgrund stämmer inte på SR Malmö. Bolaget anställer och 
man anställer delvis på mångfaldsgrunder i och med att mångfald är inskrivet i kompetensprofilen. 
Pensionsavgångar stundar och man ser att man kommer behöva tillsvidareanställa. Däremot är man 
inte nöjd – man inser att SR:s personal inte speglar Malmös befolkning. Man letar särskilt efter killar 
med utländsk bakgrund som har producentkunskaper. SR Malmö producerar det mesta i huset, endast 
några få produktioner läggs ut på bolag. I SR Malmö minskar utläggen även om de ökar i totalt i hela 
SR. 

Produktionsstöd	  för	  fristående	  producenter/frilansare	  
Inom ramen för strukturfonderna har EU gett stöd till riskkapital och mikrokrediter. I förstudien har vi 
tagit upp frågan om framförallt mikrokrediter som en möjlig väg att stödja medieentreprenörer med 
utländsk bakgrund. Tillväxtverket har under senare år främst arbetat med mikro- och 
kreditfinansieringsfrågor kopplat till olika målgruppsprogram som Kvinnors företagande, Företagare 
med utländsk bakgrund och Socialt företagande.  
Enligt en utvärdering från 2011, beställd av Tillväxtverket, konstaterades att personer med utländsk 
bakgrund var överrepresenterade i nyföretagande. Det har i debatten setts som ett utslag av 
diskriminering på arbetsmarknaden. Men i rapporten pekade man på en tendens att nystartade 
invandrarföretag började bli en viktig del av samhällsekonomin. Det finns inget som tyder på 
mångfald i nystart av medieföretag. En viktig slutsats från rapporten från Tillväxtverket var att en del 
goda affärsidéer från invandrare eller kvinnor aldrig kom vidare på grund av kapitalbrist. Både 
Europeiska regionalfonden och svenska myndigheter har i olika omfattning stött kapitalförsörjning till 
entreprenörer. I ett genomförandeprojekt skull ett inslag kunna vara att pröva mikrokrediter till 
medieprojekt som bidrar till att öka mångfald i utbudet.  
I sammanhanget har vi i förstudien också konstaterat att inkubatorer riktade mot gränsöverskridande 
mångfaldsprojekt i medier skulle kunna vara ett innovativt sätt att arbeta med strukturfonderna.  

Filmbranschen	  	  
I samtalen med Stockholms dramatiska högskola (StDH), Filminstitutet (FI) och Film i Skåne har det 
framkommit att mångfald är något som organisationerna prioriterar och man kan tänka sig att 
medverka i ett genomförandeprojekt, Zebra II, under förutsättning att upplägget passar dem. 
Filmbranschen ser likheter med mediebranschen – att man idag inte är tillräckligt bred och angelägen i 
sitt utbud som man borde vara. Man behöver draghjälp i frågan. 
Man är medveten om stereotyper och schabloner som film arbetar med. Precis som i medierna. Vissa 
grupper får sällan berätta sin egen historia genom film. Samma problem som media har med att visa 
upp en ensidig bild av ”förorten” är filmmakarna lika snäva i sin beskrivning av personer med 
utländsk bakgrund. I och med att film är den konstform som når flest har branschen ett viktigt ansvar – 
att spegla hela samhället. Andelen som är verksam inom film och har sitt ursprung i ett annat land 
motsvaras inte av hur Sverige ser ut idag.  
”Invandrade får oftast skildras som förortsproblematik i nyheter och i film får invandrade skildra 
brott, skurk, problem. Folk med funktionsnedsättningar blir skildrade som offer osv” Anna Serner, vd 
Filminstitutet 
Filmbranschen är konservativ. Det var inte länge sedan som “exporter” ansåg att film gjord av kvinnor 
är lika med dålig kvalitet. Idag är detta inte en lika självklar ”sanning”. Samma resa måste nu göras 
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med gruppen filmare med utländsk bakgrund. Och sist men inte mins - man ska inte kunna säga att 
gruppen inte finns. Det gör den.  
Man tror att det framför allt krävs utbildning för att stärka underrepresenterade grupper i 
filmbranschen. Även mentorskap och starka nätverk samt och att främja redan etablerade mötesplatser, 
exempelvis Malmö Arab Filmfestival, tror man på. StDH får inte göra riktade utbildningar men man 
bör däremot se över vilka typer av kurser man erbjuder och se över rekryteringsprocessen. En viss 
skepticism mot vad Arbetsförmedlingen kan göra för att matcha personer och branschen finns.  
Engagemanget i mångfaldsfrågor från StDH:s sida mynnade ut i en rapport om breddad rekrytering 
våren 2011, skriven av föreningen och mediebolaget Fanzingo. Förslagen på åtgärder för högskolan 
ligger på intern nivå, utbildningsnivå och extern nivå. Huvudförslaget på åtgärder på intern nivå 
handlar om att se mångfald som en mångkulturell kompetens och beskrivs som ”Att kunna flera språk 
och ha erfarenheter av att leva och förstå andra kulturer, samhällsklasser, meningshorisonter och 
berättelser. Att förstå att en berättelse kan tolkas olika i olika kulturer. Att kunna gå in och ut i olika 
sammanhang och förstå sin egen roll som berättare eller förmedlare i den specifika kulturen eller på 
den specifika platsen.” 
I rapporten ger Fanzingo även förslag på outtalad eller uttalad kvotering för att öka mångfalden. 
Huvudpoängen är dock att det mest avgörande för om skolan ska lyckas med sin breddade rekrytering 
inte alltid är metoden utan snarare ”att skolans personal, lärare och elever kan svara på, äga och 
förstå frågan: Varför ska skolan rekrytera bredare än man gör idag?” 
Film i Skåne har gjort vissa mångfaldssatsningar. Bland annat har man gjort en särskild satsning på 
producentnätverk mellan Sverige och Mellanöstern, i samband med Malmö arab filmfestival. Man har 
också ett samarbete med indiska aktörer i Malmö för att attrahera indiska filminspelningar till Skåne.  
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Jämställdhetsintegrering	  
I alla projekt som stöds av Europeiska socialfonden ska jämställdhetsintegrering tas upp i alla 
sammanhang, både strategiskt och operativt. I nästa programperiod har genus blivit ännu viktigare.  
I regeringens förslag heter det: “I analys, planering och genomförande av projekt ska säkerställas att 
såväl kvinnor som män får tillgång till insatser som utifrån deras individuella förutsättningar ökar 
deras jobbchanser. Socialfondens projekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets 
mål, målgrupper och prioriteringar genom att: 
  

§ projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom externt stöd 
§ en jämställdhetsanalys ingår i projektets problemanalys 
§ aktiviteter i projektet beaktar jämställdhetsperspektiv i enlighet med  

analysen  
§ jämställdhetsperspektivet finns med i utvärderingen av projektet.”  

I förstudien har vi försökt kartlägg tidigare insatser på kompetensutveckling och rekrytering och 
fångat upp tillgänglig könsuppdelad statistik med relevans för det fokuserade området.  Vi har 
medverkat i en nordisk konferens anordnad av Nordicom. Vi fick där möjlighet att diskutera 
förklaringsmodeller som belyser hur etnicitet och kön interagerar i medievärlden.  
 

Intersektionalitet	  	  
Från socialfondens temagrupp, Tema Likabehandling har vi hämtat följande förklaring av begreppet 
intersektionalitet:  
”Intersektionalitet är ett begrepp som används för att beskriva hur flera normer samverkar med 
varandra och påverkar en individs möjligheter i ett givet sammanhang. Genom att ha ett 
intersektionellt perspektiv får man hjälp att se en situation ur flera aspekter. Ofta använder man de sju 
diskrimineringsgrunderna till hjälp för att analysera hur en individ står i förhållande till normen, men 
många andra normer så som klass, arbete bostadsort påverkar också maktstrukturer i vårt samhälle.”  
 
Under förstudien har vi stött på olika exempel på hur diskrimineringsgrunder kan samverka. I 
intervjuer med kvinnor som upplevt sig bli särbehandlade på grund av etnisk bakgrund finns exempel 
på att könstillhörighet har förstärkt en utsatt situation. Däremot finns det i Sverige inte mycket 
forskning kring dubbel diskriminering i anställningar i medieorganisationer. 
 

Forskning	  och	  aktioner	  
Det saknas könsuppdelad statistik över branschen ock kartläggningar krävs för att skapa förändring.  
Nordic gender and media forum är en nordisk plattform för jämställdhet i medierna. Forskare, medier 
och olika aktörer medverkar. Resultatet av seminarier och forskning kommer att publiceras. Nordicom 
vid Göteborgs universitet driver arbetet och Nordiska ministerrådet finansierar. Här finns både 
aspekter som framställning och makt i medierna. 
Forskaren Maria Edström från Nordicom anser att ”gender never comes alone”. I samband med den 
nordiska konferensen i Bergen, där vi medverkade, fanns frågan om kulturell mångfald och klass med 
i diskussionen som en beröringspunkt. Vår förstudie presenterades och i en workshop konstaterade 
deltagarna att arbetet för bättre etnisk mångfald i organisationerna bör integreras med andra 
rättighetsbaserade strävanden. Förändringar måste ske ur ett helhetsperspektiv.   
På konferensen var ett konkret exempel på intersektionalitet, en presentation av projektet Queering  
Sapmi om den samiska hbtq-rörelsen och arbetet med ett samiskt queer-perspektiv.  
Maria Edström menar att det finns svårigheter att få tillstånd en samlad diskussion om olika 
diskrimineringsgrunder i medierna, men Norden och Östersjösamarbetet kan vara en bra plattform för 
att komma vidare. Ett färskt exempel på Nordicoms kartläggningar är rapproten om gender bland 
filmregissörer. Bara 15 procent av alla spelfilmer i Norden regisserades av kvinnor. I Sverige var 
siffran sex procent.  
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Tidigare	  ESF-‐projekt	  inom	  mediesektorn	  
En genomgång av tidigare ESF-projekt inom mediebranschen visar att det finns intressanta 
erfarenheter och resultat inom avgränsade områden. Men det saknas en sammantagen bild av hur 
jämställdhets- och mångfaldsfrågan interagerar. Några av de projekt som tagit upp intersektionaliteten 
är: 

§ Zebraprojektet – kartläggning av jämställdhetsarbetet i public service 
§ Paraplyprojektet – delprojekt om ”vidsynt rekrytering” 
§ EqualFair  - kvalitetssäkring av kompetensbaserad rekrytering 
§ Kulturkraft – kompetensutveckling kring mångfald i framförallt scenkonst och film 
§ Toolkit for diversity in public service television – en handbook för Europeiska Radiounionen 

Erfarenheter	  från	  processtödet	  för	  jämställdhetsintegrering 
Det finns i flera EU-länder intressanta projekterfarenheter där genusperspektiv  och intersektionalitet  
har problematiserats. En plattform har upprättats under ledning av Svenska ESF-rådets Gender-CoP, 
”The European Community of Practice on Gender Mainstreaming”, ett lärande nätverk för 
jämställdhetsintegrering inom Europeiska Socialfonden. Arbetet har lett till en förstärkning av 
jämställdhetsintegrering i hela ESF. I det sammanhanget finns en diskussion om samspelet med genus, 
etnicitet med mera. 

Mångfaldsutveckling	  och	  gender	  i	  europeiska	  public	  service-‐bolag	  
I Storbritannien har mångfald inkluderat olika diskrimineringsfrågor och jämställdhetsintegrering. På 
BBC är det en självklarhet att arbeta integrerat med frågorna. I rapportering och uppföljning finns de 
olika diskrimineringsgrunderna alltid med. I Nederländerna verkar jämställdhet inte ha en lika stark 
framtoning som etnicitet i public service-bolagens kommunikation. Men detta kan också bero på den 
intensiva debatt som har rått kring invandring och islam. I Tyskland har de stora TV-bolagen ett 
långsiktigt arbete med gender mainstreaming, men först på senare år har detta arbete börjat kopplas 
samman med hela mångfalden.  

Beskrivning	  av	  könsuppdelad	  statistik	  och	  lönekartläggningar	  i	  medierna	  
I brist på en samlad statistik över sambandet mellan etnicitet och kön ifråga om anställningsvillkor, har 
vi tittat på jämställdhetsarbetet. Den tillgängliga statistiken från medierna gäller framför allt antal 
anställda kvinnor och män. Av årsredovisningar framgår att man har uppnått en ganska jämn balans 
totalt sett. Det finns däremot ingen heltäckande statistik över könsfördelning bland mellanchefer eller 
strategiska befattningar.  

Lönekartläggningar	  
På Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida säger informationen om lönekartläggning: 
”För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader ska arbetsgivaren analysera 
löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män med lika arbeten. Om 
arbetsgivaren har fler än 24 anställda ska resultatet av kartläggningen presenteras skriftligt i en 
handlingsplan, enligt diskrimineringslagen.”  
Lönekartläggningar är ett specifikt och konkret uttryck för jämställdhetsarbetet och de stora 
organisationerna genomför regelbundet en sådan översyn. Lagen kräver kartläggning minst var tredje 
år. Resultaten är inte offentliga och det finns ingen rapporteringsskyldighet till DO.  
 
DO har gett förstudien en sammanfattande kommentar kring den senaste granskningen av 
lönesättningar där medieföretag ingick i urvalet. Här fanns både tidnings- och etermedia, men inte 
public service. IT- och finansbranschen ingick också i granskningen, Det framkom bland annat att 
lönekartläggningar skedde i samarbete med facket. Medieföretagen hade dock svårigheter att beskriva 
hur analysen gjorts, noterade DO och endast två av de granskade företagen fick godkänt ifråga om 
analyserna av löneskillnader. Slutsatsen vi kan dra av DO:s meddelande är att arbetet mot 
lönediskriminering är osystematiskt i såväl mediebranschen som andra delar av näringslivet. Vi har i 
kartläggningen kontaktat HR-ansvariga på public service-bolagen för information om arbetet med 
lönekartläggningar. Bolagen lämnar inte ut rapporter men SVT har svarat att företaget gör 
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lönekartläggningar vartannat eller vart tredje år och endast en gång under 2000-talet konstaterades ett 
fall av osakliga löneskillnader härledda till kön. Sveriges Radio hävdar att man har identifierat väldigt 
få osakliga löneskillnader vid sina kartläggningar. 
 
Summering	  
Det finns ett intresse i både forskar- och medievärlden att ta ett samlat grepp på jämställdhet och 
etnisk mångfald. Men i praktiken finns det inte många hållpunkter i forskning eller statistik för så 
kallad dubbel diskriminering. Lönesättning är en väldigt konkret aspekt av arbetsvillkoren, men de 
uppgifter vi tagit del av, säger ingenting om lönediskriminering på grund av etnisk bakgrund. En 
viktig fråga för ett genomförandeprojekt är att se vilka konkreta jämställdhetsaspekter som kan ingå i 
sammanhang som entreprenörskap, ledarskap och nätverk. 	  
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Tillgänglighet	  
Vid sidan av den dominerande debatten om etnisk bakgrund har tillgänglighet, funktionshinder och 
funktionsnedsättningar hamnat mer i fokus under de senaste tio åren. Handikapprörelsens samverkan 
med public service är det tydligaste exemplet. Under en rad år har möten och seminarier ordnats. I 
förstudien har vi undersökt några resultat efter projektverksamhet och opinionsbildning. 
I sändningstillstånden för public service krävs att programbolagen ska beakta behoven hos personer 
med funktionsnedsättning. Vidare åläggs bolagen att föra en dialog med handikapprörelsen. Sedan 
flera år arrangerar Sveriges Radio, SVT, UR och Handikappförbunden ett möte mellan public service-
företagen och funktionshindersrörelsen. Olika teman tas upp på konferenserna 
Handikapprörelsen har genom projekten Med i medier och Paraplyprojektet samt Zebraprojekt drivit 
på både tillgängligheten i medieutbudet och gestaltningen – alltså beskrivningen av personer med 
funktionsnedsättningar. I Zebraprojektet lades tonvikten på att allmänt öka kompetensen om 
funktionshinder som del av begreppet likabehandling.    
Europeiska socialfonden har sedan Sverige blev medlem i EU bidragit till att öka kompetensen kring 
tillgänglighet i arbetslivet och i medierna. Som ett led i alla ESF-finansierade projekt går vi igenom 
tillgänglighet och möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar att bli delaktiga i 
aktiviteter och utbud. I våra intervjuer ser vi ibland kopplingar mellan etnicitet och psykisk ohälsa vid 
arbetslöshet.  
”Jag har inte bara låg självkänsla nu, jag har förlorat min identitet också. Det är därför jag har gett 
upp. Jag går och pratar med psykolog nu.” 
Erfarenheterna och uppföljning har också påvisat att det finns synergieffekter mellan 
mångfaldsområden när kompetensen ökar och strukturer förändras. Framgångsrikt förändringsarbete 
kring bemötande och attityder till personer med utländsk bakgrund kan öka möjligheterna att öppna 
nya perspektiv på andra grupper som riskerar att diskrimineras. 
Tillgängligt projekt har via myndigheten Handisam varit en del av ESF:s utbud som en 
kvalitetssäkring i projektutveckling. Efter att programmet avslutats finns fortfarande en kunskapsbank 
som ett redskap för att föra tillgängligheten vidare. I ett genomförandeprojekt bör följande parametrar 
finnas med för att garantera att alla personer kan delta i aktiviteter, oavsett funktionsnedsättningar:  

§ skapa ett lärande i projektet som dels tar tillvara rättighetsperspektivet utifrån FN- och EUs 
regelverk, dels de kreativa resurser som finns bland grupper i handikapprörelsen. Oftast hand-
lar det om att tillföra kompetens och öppna nya perspektiv på kommunikation 

§ anpassa projektlokalerna fysiskt för deltagare och medverkande med eventuella funktionshin-
der  

§ utforma utbudet av information och anpassa kommunikation efter olika gruppers behov med 
tanke på funktionsnedsättningar 

§ kartlägga kompletterande kompetensutvecklingsbehov bland berörd personal inom frågor som 
rör funktionsnedsättning 

§ i samband med utveckling av entreprenöriellt tänkande kan tillgänglighet ingå som ett inslag 
för att berika utbudet av nya affärskoncept 

§ Särskilda inslag i form av workshops eller seminarier kan utforska överlappning mellan områ-
den som etnicitet och funktionsnedsättning 

	  
 
	  
	   	  



 

    

31 

 Face Europe 

e 

Genomförandeprojekt	  
Genomförandeprojekt	  inom	  ramen	  för	  EU-‐fonderna	  	  
I förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 
har regeringen förstärkt skrivningar om resultatstyrt utvecklingsarbete, med förenklingar av 
administration och kontroll. Vidare finns möjligheter att lättare arbeta både med arbetsplatslärande och 
kompetensutveckling för de som står utanför arbetsmarknaden. 
I programmet pekas också på möjligheter med samverkan mellan olika fonder. I förstudien har vi 
framförallt sett möjligheter via Regionalfonden och Kreativa Europa. Vidare kan ökande samarbetet 
inom ESF via Östersjöstrategin vara en plattform för transnationellt samarbete. 
Inkluderande tillväxt är en av prioriteringarna i EUs framtidsstrategi. I detta ingår också att Sverige av 
EU-kommissionen uppmanas stärka länkarna mellan entreprenörskap och innovation. 
I Region Skåne ser de regionala myndigheterna ett värde i att ”en positiv utveckling kring integration 
för tillväxt är ett viktigt signalvärde, dels för Skånes medborgare och dels för att stärka varumärket 
Skåne nationellt och internationellt”. 

Två	  tänkbara	  spår	  i	  ett	  genomförandeprojekt	  
I samband med färdigställandet av rapport från förstudie kring ökad anställningsbarhet för mångfald i 
medier har ett par scenarier för projektutveckling utvecklats. En för nationell kompetensutveckling 
kring matchning i anställningar och uppdrag. Den andra för mångfald och försörjningsmöjligheter 
genom entreprenörskap i medierna i Sydsverige. I den senare ligger tyngdpunkten på mångfald och 
entreprenörskap i ett snabbt föränderligt medielandskap. En interregional koppling finns också här.  

1) Ett nationellt projekt för kompetensutveckling för matchning på arbetsmarknaden, film och 
TV. En utvecklingsarena där både Arbetsförmedlingen, branschen och utbildningar 
medverkar.  

2) Ett projekt för Sydsverige som fokuserar på entreprenörskap, mångfald och regional utveckl-
ing i rörliga och kreativa medier i ett snabbt föränderligt medielandskap. En koppling mellan 
företagande, integration och samverkan med andra EU-länder i regionen.  

1:	  Nationellt	  projekt	  med	  Arbetsförmedlingen	  Kultur	  Media	  	  
Syfte 
Stärka matchningen på arbetsmarknaden inom kultur och media för personer med utländsk bakgrund. 
Utveckla samverkan med branschen för att tillämpa och anpassa metoder för rekrytering som bidrar 
till ökad mångfald i medierna. Skapa nya kopplingar mellan entreprenörskap och kompetensutveckling 
bland anställda. 
Mål 
Genom en förbättrad balans på arbetsmarknaden och ökad mångfald förstärks innovationer och tillväxt 
i en bransch under stor omställning i takt med utveckling på nätet och globalisering. Efter 
utvecklingsarbetet skapas ett forum för mångfaldsutveckling. Förväntad effekt är en förstärkning och 
kvalitetssäkring av ordinarie verksamhet. 
Bakgrund 
Det är viktigt att ge människor med utländsk bakgrund rätt kompetens för att kunna komma till tals i 
medierna. Nya röster och andra perspektiv behövs i dagens medielandskap. Dels för att motverka 
intolerans och fördomar och stärka demokratin men också för att skapa arbetstillfällen.  
Genomförande 
Via branschråden etableras tre utvecklingsarenor: 

-‐ Rekrytering 
-‐ Mentorskap  
-‐ Praktik 

På varje område etableras arbetsgrupper som genomför en serie workshops internt i organisationerna. 
Därefter bildas fokusgrupper med deltagare från de tre områdena. En kunskapsbank byggs upp genom 
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att följa och utvärdera processerna kring anställningar, mentorer och praktik. Arbetet bedrivs inom 
fyra geografiska områden. Projekttid tre år. 
Transnationellt	  lärande 
Ett utvecklingsarbete med tre andra EU-länder kan ingå: Storbritannien, Holland och Tyskland. 
Utbytet koncentreras till ett av områdena med möjlighet att ta fram en metodbok. 
Projektägare bör vara Arbetsförmedlingen, i annat fall kan Face Europe i konsortium med Skurup 
Folkhögskola och Medieinstitutet vara ett alternativ. 
Utvärdering 
Det är viktigt att bedriva aktivt utvärderingsarbete via följeforskning. Vidare måste  
jämställdhetsintegrering och tillgänglighet  vara hörnpelare i ESF-projekt.  
2:	  Entreprenörsprojekt	  i	  Sydsverige	  
Syfte 
Projektet syftar till att stödja inkluderande tillväxt och entreprenörskap i nya medienäringar genom att 
ta tillvara det kulturella kapital som finns i den mångkulturella regionen. Genom att koppla samman 
aktörer – både näringsliv, myndigheter och föreningsliv kan projektet koppla integrationsarbete med  
fortsatt utveckling, regionalt och interregionalt inom medier och nya näringar. Syftet är också att skapa 
större möjligheter för försörjning hos personer med utländsk bakgrund, en grupp som är 
underrepresenterad i medierna.	  

Mål	  
Ett genomförandeprojekt ska leda till nya företagsbildningar, samarbetsforum och ökad sysselsättning 
i mediesektorn. Vidare ska projektet leda till öka kompetens och en integrerad syn på mångfald i 
medier bland inblandade aktörer. 

Bakgrund	  
Mediesektorn förändras snabbt i Sydsverige liksom i övriga landet. Mest märkbar är förändringen 
inom den publicistiska, journalistiska delen. Drivkrafterna bakom strukturförändringarna anses 
allmänt vara digitaliseringen och globalisering. Nya konsumtionsmönster och annonsmarknader 
uppstår och därmed behov av nya affärsmodeller. Inom dokumentär och spelfilm pekar en förstudie 
från Lunds universitet att spel- och dokumentärfilm har en tillväxtpotential i regionen. Finansiering 
och produktionskapacitet framstår som hämskor i utvecklingen. 
 
Inom såväl journalistik som fiction och film är bristen på mångfald i produktionsledet omvittnad. 
Problemet är både strukturellt och attitydmässigt. Liksom i andra branscher sker få förbättringar trots 
en omfattande kunskapsbildning och tydlig värdegrund. I förstudiens intervjuserie framgår att sökande 
med utländsk bakgrund har svårt att konkurrera om anställningar eller uppdrag. Detta trots att man 
anser sig ha likvärdig kompetens. En viktig faktor för försörjning i medierna är kontakter och 
referenser. En ytterligare sida av problemet är karriärmöjligheterna inom organisationerna; få chefer 
och arbetsledare har utländsk bakgrund, vilket i sin tur påverkar beslutsfattande och verksamhet 
negativt. Inom branschen har man börjat arbeta mer aktivt med att göra inbrytningar bland minoriteter 
och bredare rekrytering, men mycket återstår att göra. Spetskompetens på vissa nyckelområden samt 
bättre forum för kontakter och förmedling har efterlysts av fokusgruppen. Valideringsstöd är en annan 
fråga som kan ha betydelse för personer med utländsk utbildning och erfarenhet. 
 
På plussidan kan man konstatera att alltfler beslutsfattare inom medierna ser affärskritiska skäl att 
satsa på mångfald. En kanal som vill nå hela publiken måste arbeta med sina strukturer och sitt utbud 
för att nå alla, oavsett bakgrund. Det finns också en förhoppning att nya berättelsedrivna 
framställningar (ibland interaktiva) på nätbaserade plattformar dels kan öppna nya anställnings- och 
affärsmöjligheter dels ge ökad mångfald. Ett exempel är plattformar som bygger på språk- och 
kulturgemenskap över gränserna. I Skåne finns Al Kompis som vänder sig till arabisktalande. I ett 
interregionalt perspektiv är turkiska, persiska och arabiska stora språkgrupper som kan vara 
utgångspunkt för mediesatsningar. 
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För att skapa nya koncept med mångkulturell kompetens och entreprenörskap, måste ”gamla medier” 
tas med i arbetet. Public service radio och TV är både motor och centrum för en stor del av utbudet 
inom fakta och fiktion. Likaså satsar stora tidningsföretag på multimedialt utbud.  
 
Mediebolagen är beställare av utlagda produktioner men också plantskola för projekt och 
utbildningsanstalt inom journalistik och produktion. Särskilt public service arbetar aktivt med 
mångfald i rekrytering och internt. Denna strävan kan ge impulser och hjälp till mångfald bland 
medieentreprenörer. I förstudien framgår klart att ett helhetsperspektiv behövs med 
mångfaldsperspektiv både för sysselsättning och företagande. Många personer i målgruppen växlar 
försörjningssätt, en tid anställd, ibland frilans (näringsidkare eller företagare) eller aktiv i föreningsliv 
kring media.  

Genomförande	  
Satsningen består av en serie insatsområden som hålls samman av styrgrupp med regionala aktörer. 
Processen i projektet följs upp av följeforskare med perspektivet lärande utvärdering. 
I upplägget studeras noga erfarenheter från genomförda projekt av liknande slag inom 
strukturfonderna. 
 
Insatser som diskuterats: 

§ Kurser i entreprenörskap och datajournalistik 
§ Ledarskapskurser och mentorsprogram 
§ Medieprojekt mellan olika länder interregionalt 
§ Plattform för samverkan mellan aktörer i flera länder 
§ Inkubatorstöd regionalt och interregionalt 
§ Mikrokrediter till medieprojekt med mångfaldsinriktning 
§ Validering av nyanländas utbildningsbevis och arbetsintyg 
§ Regelbundna avstämningar och lärande utvärdering 

Projektägande	  och	  styrning	  
Ett partnerskap kan bestå av Skurup Folkhögskola, Media Evolution, Film i Skåne, Region Skåne, 
Face Europe samt Arbetsförmedlingen Kultur Media. En referensgrupp med Malmö Högskola, SVT 
och Sveriges Radio kan vara ett bra stöd för projektet. Face Europe har bred erfarenhet av 
projektledning på både EU-nivå och svensk sida, företaget skulle vara tänkbar partner som sekretariat. 
För det interregionala arbetet bör samarbete sökas med städerna/regionerna Köpenhamn, Hamburg, 
Berlin och Warsawa. Berörda medie- och filmorganisationer i länderna måste engageras. 
Finansiering 
Europeiska socialfonden kan stödja kompetensutvecklingsprojekt (programområde 1) med ett visst 
inslag av arbetslösa (tidigare Programområde 2 med krav på medfinanisering). I den nya 
programperioden är det liksom tidigare också möjligt att ESF finansierar en del aktiviteter för regional 
utveckling. Alternativt kan flera projektformer löpa parallellt. Eventuellt kan ett särskilt projekt skapas 
för stöd med programmet för interreg.  
Budget för den regionala delen av projektet skulle kunna uppgå till 2 MEUR, därutöver kan ett 
interregionalt projekt drivas med en budget på 1,5 MEUR. Siffrorna bygger på mycket grova 
uppskattningar.  
Plan	  för	  utveckling	  av	  projektansökan 
Vecka 36: Partnerskapsmöte för sondering av möjligheterna för samarbete 
Vecka 40: målsättning och aktivitetskatalog 
Vecka 44: Skiss på ansökan med budget och finansieringsförslag 
Vecka 48: Ansökan godkänns av partnerskapet och skickas in  
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Spridning	  	  
I förstudien har vi kommit fram till att det finns ett behov av att öka mångfalden i medierna och att det 
behövs ett helhetsgrepp där branschen, Arbetsförmedlingen, utbildningsorganisationerna och 
journalisterna med utländsk bakgrund, samverkar. Förstudien ligger rätt i tiden, inte minst för det 
politiska läget i Sverige. Behovet av att hålla debatten om mångfald varm är stor, för det finns 
uppenbarligen mycket kvar att göra. Varenda organisation och person som vi har pratat med i studien 
betonar vikten av en ökad mångfald i medierna. Både SVT och SR har påbörjat ett gediget arbete med 
mångfald, det är prioriterat i högsta led. Och allra viktigast – bolagen letar efter andra perspektiv och 
berättelser men pekar på svårigheterna i att hitta personer som kan bidra med det. Men personerna som 
bolagen letar efter finns där ute. Och de är hungriga på att bidra med sina perspektiv och berättelser! I 
och med att intresset för etnisk mångfald är så pass omfattande idag i alla led, tror vi att möjligheten 
att sprida förstudiens resultat kan vara god. Vi tror på att sprida resultaten genom att bilda opinion via 
media. På sikt tror vi på att ordna ett mångfaldsråd som kan följa upp och driva frågorna, som till 
exempel återkommande ordnar evenemang som väcker uppmärksamhet.  
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Uppföljning	  och	  utvärdering	  
En utvärderingsplan är en viktig del av ett genomförandeprojekt. För att skapa ett lärande som ger 
hållbara effekter måste projektidé, upplägg och genomförande vara förankrat i alla avseenden bland de 
organisationer och strukturer som berörs av förändringsarbetet. Styrgruppens sammansättning är en 
kritisk faktor, enligt ESFs processtöd för Strategisk påverkan och lärande: 
Några viktiga kriterier för att bygga ett lärande projekt: 

§ En övergripande bedömning av projektets resultat, exempelvis om individers kompetens 
             eller anställningsbarhet ökat  

§ Bedöma metoder och aktiviteter i förhållande till mål och syfte 
§ Undersöka hur samverkan mellan berörda organisationer fungerat 
§ Bedöma projektorganisationens uppbyggnad och funktion 
§ Bedöma hur projektet arbetar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet 
§ Bedöma förutsättningarna för att resultaten ger hållbara effekter, exempelvis om verksamheten 

förbättras, arbetsorganisationen utvecklas, individen får en fastare position 
      på arbetsmarknaden, metoderna implementeras och överlever utan EU-medel  
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Kontakt	  
jacob.schulze@faceeurope.se, 070-313 47 10 
maria.linde@faceeurope.se, 070-796 66 72 
ragna.wallmark@gmail.com, 073-917 65 80 
anita.e.eriksson@arbetsformedlingen.se, 010 486 05 29 
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Dona Hariri, Fokusgrupp 
Guled Abdullahi, Fokusgrupp 
Zian Zandi, Fokusgrupp 
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Camilla Alfredsson, SVT    
Samir Törnblad, TV4    
Mats Godée, UR 
Per Lärka, SVT 
Anne Sseruwagi, SR 
Peter O Nilsson, SR 
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Marie Sandeborg, Nordisk Film 
Runo Lundström, Medieinstitutet 
Ami Malmros, UR 
Ulf Akermo, UR 
Anna Birgersson Dahlberg, UR 
Peter Nyrén, SVT 
Tommie Jönsson, Rundfunk Media 
Lars Truedsson, Tredje statsmakten 
Luis Lineo, Fanzingo  
Samuel Sjöblom, Fanzingo 
Carin Mannberg-Zackari, JMK 
Michael Westerlund, JMK 
Dag Strömqvist, SVT 
Anders Backlund, SR 
Kristina Lundgren, Södertörns Högskola 
Jan Örnéus, Södertörns Högskola 
Anna Birgersson-Dahlberg, UR 
Janiche Opsahl, UR 
Mario Achi, SVT 
Gunilla Hultén, Sthlm Universitet 
Annicka Flovin, Poppius journalistskola   
Arvid Gisby, Skurups Folkhögskola 
Maja Ljung, Skurups Folkhögskola 
Ulrika Arlert, UR 
Marianne Petersson, Aftonbladet 
Jesper Pauli, Medieinstitutet 
Maria Olin, Medieinstitutet 
Anna Molarin, Arbetsförmedlingen 
Stefan Popovic, Arbetsförmedlingen 
Philippa Wallér, Arbetsförmedlingen 
Elonka Soros, BBC 
Jonas Ohlsson, Nordicom Göteborgs Universitet 
Anna Serner, Filminstitutet 
Maria Hedman Hvitfeldt, Stockholm dramatiska högskola 
Carin Daal, Region Skåne 
Anna-Karin Dahlin, Film i Skåne  
Kevni Zulal, Arbetsförmedlingen 
Justus Bennet, Journalistförbundet  
Richard Sseruwagi, Föreningen Tryck 
Representanter från journalist- och medieskolorna: 
- Skurups Folkhögskola 
- Kalix Folkhögskola 
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- Poppius Journaslitskola 
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Eva Nilsson Mesch, Region Skåne 
Ralf Ivarsson, Film i Skåne 
Gunilla Sweger, Svenska ESF-rådet Sydsverige 
Ingrid Ekström, Svenska ESF-rådet Sydsverige 
Magnus Thure Nilsson Media Evolution & Media Evolution City  
Jan Persson, Oxford Consulting 
Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet 
Christian Råbergh, Svenska ESF-rådet 
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Christine Cars-Ingels, Stiftelsen.SE 
Christer Marking, Stiftelsen.SE 
Torsten Thunberg, konsult 
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Bilagor	  
 

Intervjufrågor	  till	  mediebolagen	  
Vad har hänt efter Zebra 1? 
Har ni en mångfaldspolicy? 
Finns det handlingsplaner för mångfald? 
Har ni haft några mångfaldsprojekt/utbildningar för personalen kring mångfaldsfrågor? 
Jobbar ni med mentorskap? 
Hur många praktikplatser har ni per år? 
Har ni någon nytta av Arbetsförmedlingen? 
Vad behöver ni för att etnisk mångfald ska bli en naturlig del i bolaget? 
I hur stor utsträckning läggs projekt ut på bolag? 
Finns produktionsbolag som ägs av personer med utländsk bakgrund? 
Om inte – varför tror du det är så? 
Samarbete med Öresundsregionen? 
Hur går rekryteringen till?  
Finns mångfald med i rekryteringsprocessen? 
Finns mångfaldsfrågorna med i programbeställningarna? 
I hur stor utsträckning kommer det projektförslag från personer med utländsk bakgrund? 
Finns det okunskap om vad bolagen efterfrågar? 
Vad saknas ofta i programförslagen/pitchningarna?  
Vad behövs för att få fram fler projektförslag? 
Vad kan bolagen göra för att uppnå mer mångfald? 
 

Intervjufrågor	  till	  f.d	  journaliststudenter	  	  
Bakgrund? 
Utbildning och arbetslivserfarenhet? 
Funderar du på mångfald och medier? Hur då? 
Märker du av att din arbetsgivare (ett mediebolag) satsat på mångfald? Hur då? 
Vad behöver göras för att få bukt med mångfalden i medierna? 
Har du känt dig diskriminerad i förhållande till andra svenskar på jobbet? 
Vad kan du tillföra ytterligare till svensk media i ljuset av din utländska bakgrund? 
Skulle du kunna tänka dig att gå en vidareutbildning med mentorskap, nätverk, entreprenörskap och 
övrig kompetensutveckling? 
Framtidsvision? 
Övrigt? 
 

Intervjufrågor	  till	  journalister/mediearbetare	  inskrivna	  på	  AF	  Kultur	  Media	  
Bakgrund? 
Utbildning och arbetslivserfarenhet? 
Vad känner du till om mediearbetsmarknaden? 
Vilka chanser har du på mediearbetsmarknaden?  
Vad tror du att du skulle behöva mer utav för att öka chanserna?  
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Upplever du att språket är ett hinder för att få ett jobb? 
Har du erfarenhet av yrket? 
Har du haft praktik någon gång i Sverige? 
Hur har du upplevt det att jobba inom media? Kunskapsbrist?  
Har du känt dig diskriminerad i förhållande till etniska svenskar? 
(Till den som har utbildat sig i hemlandet) 
Finns det en skillnad på journalistutbildningen, arbetsplatserna och mediearbetsmarknaden? I så fall på 
vilket sätt? 
Kan du tänka dig att gå en utbildning på ett år med egen studieplan (likt projektets modulförslag)? 
I så fall, kan du tänka dig att flytta och studera på annan ort om det ökar jobbchanserna? Eller bättre 
om utbildningen erbjuds i närheten för studier hemma? 
Söker du några jobb inom media? Söker du jobb på produktionsbolag? 
Hur söker du jobben? Annonser? Kontakter? Sociala medier? 
Hur ser ditt kontaktnät inom media ut?  
Vilka åtgärder behövs för att du ska hitta ett jobb (från AF, mediebolagen, utbildningen, dig själv)? 
Hur ser du på framtiden, vad gäller jobb inom mediebranschen? 
Tror du att din bakgrund (etnicitet) kan tillföra något ytterligare till de stora medierna? Vad i så fall? 
Har du funderat på att bilda bolag? Varför/varför inte? 

Kontakten	  med	  journalistskolorna/medieutbildarna	  
Fråga 1) Hur stor andel av studenterna på aktuell utbildning har utländsk bakgrund (uppskattningar)? 
Kalix Folkhögskola: kanske 1 procent av de sökande. 
Skurup Folkhögskola: ca 10 procent (3-5 studenter av 28). 
Södertörns Högskola: ca 5 procent (minskat senaste åren). 
Södra Vätterbygdens folkhögskola: ca 10 procent. 
Ljungkile Folkhögskola: vet ej (det existerar dock). 
Kungälv Folkhögskola: ca 20 procent (iom nordiska profilen). 
Medieinstitutet: Ca 10 procent, något mer med uppmaning i annons att branschen letar efter folk med 
utländsk bakgrund. 
Poppius Journalistskola: Ca 10 procent. Det har varierat över tid.  
 
Fråga 2) Har skolan kontakt med tidigare elever. I så fall vet man vad som händer dem efter avslutad 
utbildning? 
Kalix Folkhögskola: ja det har vi. Ca 80 procent återfinns i film eller TV-branschen. 
Skurup Folkhögskola: de senaste åren har de mailat alla elever men alla svarar inte. 1/3 av de som 
svarat är kvar i branschen, 80% om man ser branschen i vid bemärkelse. 
Södertörns Högskola: nej 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola: ja stor kontakt. Cirka 70 procent är i yrket. 
Ljungkile Folkhögskola: nej  
Kungälv Folkhögskola: 55 procent jobbar inom media. 
Medieinstitutet: ca 80-90 % som fortfarande arbetar i branschen. Några har dock gått mot reklam eller 
film. 
Poppius Journalistskola: Vi har kontakt med en del, men vi har inte gjort en undersökning om vart de 
tagit vägen.  
 


