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Abstract

Syftet med denna C-uppsats är att genom samtalsintervjuer med sportjournalister med 

utländsk bakgrund få en bild av hur sportjournalisterna uppfattar sig i sin yrkesroll i 

kombination med sin utländska bakgrund. Dessutom har vi genomfört samtalsintervjuer med 

redaktionschefer på sportredaktioner. Detta för att få en bild av hur redaktionschefer ser på 

förekomsten av sportjournalister med utländsk bakgrund på redaktionerna. Vi har även i en 

kartläggning undersökt förekomsten av sportjournalister med utländsk bakgrund på åtta 

rikstäckande medieföretag i Stockholm. Kartläggningen visade att andelen sportjournalister 

med utländsk bakgrund på sportredaktionerna är underrepresenterade gentemot andelen 

journalister med utländsk bakgrund generellt. 

Samtalsintervjuerna som vi genomförde var kvalitativa och semistrukturerade. Utifrån svaren 

har vi sedan besvarat våra vetenskapliga frågeställningar. Vi har utgått från Pierre Bourdieus 

teorier om fält, habitus och kapital när vi har besvarat dessa frågeställningar.

Sportjournalisterna anser bland annat att bristen på förebilder, en annorlunda idrottskultur och 

medieföretagens oförmåga att anställa är anledningar till att det finns så få sportjournalister 

med utländsk bakgrund på redaktionerna. Enligt redaktionscheferna beror det på den låga 

omsättningen av personal, samtidigt som det är väldigt få med utländsk bakgrund som söker 

sig till sportredaktionerna.

Sportjournalisterna är försvenskade och ser sig själva som svenskar vilket ses som 

fundamentalt för att komma in i den sportjournalistiska branschen. Det sociala kapitalet är det 

viktigaste för att komma in, och personer med utländsk bakgrund har svårare för att knyta åt 

sig de kontakter som krävs för att komma in på det sportjournalistiska fältet.

Nyckelord: etnicitet, journalistik, mångfald, sport, sportjournalistik
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1 Inledning 

Sport har alltid varit en stor del av våra liv. Ända sedan barnsben har vi tittat på sportprogram 

som Lilla Sportspegeln på SVT, och ju äldre vi blivit tittat på Sportnytt och Sportspegeln på 

samma kanal. Vi har tittat på ”Kanon och Kalkon” i TV4 Sportens sändningar, läst 

fotbollsmagasin som GOAL och Offside, tidningar som Sportbladet och DN:s sportsektion. 

Det är först nu som vi insett att det i alla dessa medier inte har funnits någon skribent, 

programledare, reporter med utländsk bakgrund som etsat sig fast i våra minnen. 

Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ intervjustudie med sportjournalister med utländsk 

bakgrund. I våra försök till att komma i kontakt med dessa sportjournalister förstod vi att de 

är färre än vad vi trodde. Som andra generationens invandrare med iranska rötter anser vi att 

det är särskilt intressant, då vi själva har utländsk bakgrund och är intresserade av 

sportjournalistik. I denna studie ingår även intervjuer med redaktionschefer på 

sportredaktioner, samt en kartläggning av antalet sportjournalister med utländsk bakgrund på 

åtta sportredaktioner.

På senare år har det kommit flera studier kring etnicitet och representation inom de svenska 

medieföretagen (Djerf-Pierre & Levin, 2005, Camauër, 2006, Hultén, 2009). Studierna har 

bland annat visat att företrädare på mediefältet anser att det är en nackdel att vara invandrare 

på grund av anspråk på kompetens som man antar att invandrare inte har. De professionella 

kraven framstås som neutrala och tas för givna, exempelvis språkkunskaper, vilket skulle 

förklara att det finns så få invandrare på redaktionerna (Djerf-Pierre & Levin, 2005). Fler 

medieföretag har dock blivit medvetna om den snäva etniska sammansättningen av 

personalstyrkan och en del av dem har börjat vidta åtgärder för att korrigera detta (Camauër, 

2006). Det är oklart hur många dessa medieföretag är. Studierna visar även att etnisk och 

kulturell mångfald på redaktionerna värderas högt men att redaktionerna inte lever upp till 

idealen (Hultén, 2009). 

I den omfattande forskning som har genomförts kring utländsk bakgrund i medieföretagen har 

dock en del av nyhetsredaktionerna åsidosatts, däribland sportredaktionerna. Vi anser att det 
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är värt att forskas kring förekomsten av sportjournalister med utländsk bakgrund då 

sportjournalistiken har en stor läsarkrets av människor med många olika etniska bakgrunder. 

1.1 Definitioner

I avhandlingen (O)likhetens geografier – Marknaden, forskningen och de Andra av Katarina 

Mattsson (2001) går det att läsa om det komplicerade invandrarbegreppet och olika 

förklaringar gjorda av forskare. Vi definierar begreppet utifrån vad vi anser är väsentligt för 

vår studie. Begreppet invandrare definieras av oss som en person som är född utomlands av 

två utländskt födda föräldrar, och som har kommit till Sverige efter födseln. 

Vår definition av begreppet utländsk bakgrund stämmer väl överens med den gjord av 

Statistiska centralbyrån. Dessa personer är födda utomlands, eller inrikes födda med två 

utrikes födda föräldrar (Statistiska centralbyrån, 2010). 

I studien gäller båda dessa definitioner personer med utomnordisk bakgrund. I definitionen 

ingår inte personer som har en nordisk utländsk bakgrund, eller en kombination av dem. Vi 

kommer i studien att använda begreppet etnisk bakgrund helt synonymt med begreppet 

utländsk bakgrund.  

Invandrarbegreppet

Kategorin invandrare uppkom i mitten på sextiotalet som ersättning för termen utlänning. 

Begreppet uppkom främst som en statistisk och administrativ kategori och gruppen 

invandrare uppfanns i byråkratiska syften för att kunna föra statistik och utforma åtgärder 

(Mattsson, 2001:135). 

Paulina de los Reyes (2006) tar upp svårigheter med begreppet. ”Begreppet invandrare är 

dock problematiskt, inte bara för att det omfattar en heterogen grupp, utan också därför att det 

inbegriper människor som aldrig har ’vandrat in’ i det här landet. Människor, som trots att de 

är födda i Sverige, betraktas som främlingar” (de los Reyes, 2006:30).

de los Reyes beskriver hur man skiljer mellan människor utifrån föreställningar om kulturell 

olikhet. ”När invandrarstatus blir den viktigaste förklaringsgrunden för individernas ställning 
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i samhället och i arbetslivet kan man också rättfärdiga en hierarki där vissa grupper i 

egenskap av sin nationella tillhörighet hamnar i underläge” (de los Reyes, 2006:39). 

På Migrationsverkets hemsida står det:

Någon vedertagen definition av begreppet "invandrare" finns inte och har egentligen aldrig funnits. För 

att i statistiska sammanhang räknas som "invandrare" ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta 

görs en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller 

utländskt medborgarskap (Migrationsverket, 2010).

I våra samtalsintervjuer kommer begreppet invandrare att ha samma innebörd som 

utländsk/etnisk bakgrund. Även om vi har en definition av begreppet invandrare används det 

ofta i vardagligt tal, och sannolikt även i våra samtalsintervjuer, gällande personer med 

utländsk bakgrund. Därför kommer vi i samtalsintervjuerna inte att skilja mellan begreppen 

invandrare och utländsk/etnisk bakgrund.

1.2 Bakgrund

I Gunilla Hulténs bok Journalistik och mångfald (2009) presenteras en undersökning som hon 

genomförde under 2008 och som riktar sig till ansvariga för mångfaldsfrågor vid 100 

medieföretag i Sverige. Undersökningen visar att etnisk och kulturell mångfald på 

redaktionerna värderas högt men att redaktionerna inte lever upp till idealen, att antalet 

anställda med utländsk bakgrund är väldigt litet och att idealen på så sätt mest blir ett spel för 

gallerierna (Hultén, 2009:120). 

Hultén konstaterar att det råder skillnader mellan tidningsföretag och radio- och tv-företag. 

Hos radio- och tv-företagen är det vanligare med skriftliga mångfaldsplaner och tidningar 

värderar generellt mångfald lägre. Tidningarna lägger inte lika stor vikt vid mångfald inom 

redaktionen och har då heller inte lika ofta skriftliga mångfaldsplaner (Hultén, 2009:120). En 

förklaring till att radio- och tv-företag har skriftliga mångfaldsplaner kan enligt Hultén vara 

public service-företagens skyldighet att vända sig till alla, verka för jämlikhet och skildra hela 

samhället (Hultén, 2009:120).
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I Sverige finns cirka 23 000 journalister. Hälften är kvinnor, fem procent av alla journalister 

är födda utomlands och två procent är födda i ett utomeuropeiskt land. Detta är en betydligt 

lägre andel än för yrkesgrupper som exempelvis läkare där 13 procent kommer från ett land 

utanför Europa (Hultén, 2009:121–122). 

Hultén har genomfört kvalitativa samtalsintervjuer med 14 journalister med utländsk 

bakgrund (Hultén, 2009:125). Journalisterna är ofta mycket kritiska till företagens insatser 

och mångfaldspolicys beskrivs av flera som tomma ord.

Jag tycker att det är ett enormt hyckleri att ta in någon som är adopterad. Det är politiskt korrekt, men 

var är mångfalden? Passar vi inte in i mallen? Vad är det som sätter stopp för oss medan andra går 

förbi? (Hultén, 2009:126)

Journalisterna i undersökningen motsätter sig alla att vara ”invandrarreportern”.

Man  får  tänka  på  att  bara  för  att  jag  har  ett  annat  ursprung  så  betyder  det  inte  att  jag  har  fler 

invandrarkompisar än vad du har. /…/ Jag kommer inte ifrån Rosengård eller Södertälje eller Akalla, så 

jag har inte de kontakterna. /…/ Det gör mig rädd ibland. Vad är det som förväntas av mig? (Hultén, 

2009:130).

David Rowe beskriver i Sport, Culture and the Media (2004) det paradoxala i 

sportjournalistikens professionella status, speciellt inom tryckta medier. Sportjournalister är 

bland de mest synliga av dagens alla skribenter. De mest välkända sportjournalisterna är 

väldigt eftertraktade av de stora tidningarna och får så bra betalt att kollegor inom andra 

områden av journalistiken avundas. Med detta i åtanke blir paradoxen att sportjournalistiken 

har undervärderats och inte setts som en seriös del av journalistiken.  

Yet sports journalists do not have a standing in their profession that corresponds to the size of their 

readership or of their pay packets, with the old saying (now reaching the status of cliché) that sport is 

the ‘toy department of the news media’ still readily to hand as a dismissal of the worth of what sports 

journalists do. This reluctance to take sports journalism seriously produces the paradoxical outcome that 

sports newspaper writers are much read but little admired (Rowe, 2004:37).
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2 Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom en del av den forskning som genomförts kring 

etnicitet och arbetsmarknad, där kompetensbristdiskursen, kulturavstånd och etnosocialitet är 

begrepp som vi kommer att förklara. Vi kommer att gå igenom tidigare forskning på 

mediefältet, där journalister med utländsk bakgrund beskriver sin arbetssituation och syn på 

mångfaldsfrågor. Vi kommer även ta upp forskning som gjorts kring sportjournalistiken i 

Norden, och en nederländsk studie som handlar om etnisk och kvinnlig mångfald inom 

sportjournalistiken.

2.1 Kompetensbristdiskursen, kulturavstånd och etnosocialitet

Sverigespecifika och kulturspecifika egenskaper har enligt forskning blivit viktigare på 

arbetsmarknaden. Dessa egenskaper kan exempelvis vara att förstå de svenska sociala och 

kulturella koderna, och har att göra med vad Katarina Mattsson (2001) kallar för 

kompetensbristdiskursen. 

En  del  av  de  egenskaper  och  kompetenser  som  idag  efterfrågas  är,  enligt  diskursen,  kultur-  och 

Sverigespecifika. Förändringarna inom arbetslivets organisationssätt har inneburit ett större inslag av 

samarbete  mellan  arbetstagare  samt  ökade  krav  på  förmågan  att  samarbeta,  kommunicera,  jobba 

självständigt och ta ansvar. Det sägs även ha lett till ökade krav på ”specifikt svenska” egenskaper, 

såsom att tala och skriva svenska samt att kunna kommunicera. Det har, enligt synsättet, blivit viktigare 

att  förstå  osynliga  och  outtalade  spelregler,  informella  signaler  samt  sociala  och  kulturella  koder 

(Mattsson, 2001:76).

Katarina Mattsson menar att invandrare och svenskar förutsätts vara två särskilda grupper 

vars egenskaper och kompetenser kan sammanfattas i bipolära motsatspar (Mattsson, 

2001:179). Svenskheten och svenskar ges status av att vara det som är normalt och det som 

eftertraktas. Invandrare beskrivs huvudsakligen med utgångspunkt från vad de inte antas 

kunna och inte antas veta (Mattsson, 2001:179–180). 

Kulturavstånd avser att fånga skillnader i kulturell likhet respektive olikhet mellan olika 

invandrargrupper och svenskar. I denna diskurs hävdas att grupperna som invandrade till 

Sverige på 1980- och 1990-talen kommer från länder som har ett större kulturellt avstånd från 
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Sverige, och att gapet mellan de kompetenser som efterfrågas och de kompetenser som den 

invandrade befolkningen besitter har blivit större (Mattsson, 2001:77). Begreppet 

kulturavstånd används därför för att förklara varför invandrargrupper från länder i Afrika, 

Latinamerika och Mellanöstern i genomsnitt har en högre arbetslöshet än invandrargrupper 

från till exempel västeuropeiska eller nordamerikanska länder. Beroende på skillnaderna i 

kulturavstånd har olika invandrargrupper också olika förutsättningar på arbetsmarknaden. De 

antas i olika grad leva upp till de krav på Sverigespecifika och kulturspecifika egenskaper 

som enligt forskningen har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden (Mattsson, 2001:146).

Begreppet etnosocialitet nämns i bland annat Makten och mångfalden (Djerf-Pierre & Levin, 

2005:188–189) och Mediernas vi och dom (Camauër, 2006:53) vid tillfällen då arbetsgivaren 

anställer sådana som är lika dem själva och som de kan känna igen sig i. Även Mattsson 

(2001) förklarar att invandrare exkluderas vid anställningsprocesser och att det kan ses som 

en vagt definierad, men naturlig och allmän, rädsla för ”det okända”. Arbetsgivaren tror sig 

veta hur Anders kommer att fungera på arbetsplatsen men är mer osäker kring Ahmed, trots 

att Ahmed skulle kunna vara mer kvalificerad. Detta leder till att det ofta blir Anders som 

anställs (Mattson, 2001:79; Camauër, 2006:53). 

2.2 Forskning på mediefältet

Företrädare på mediefältet anser att det är en nackdel att vara invandrare på grund av att man 

antar att invandrare inte har den kompetens som krävs (Djerf-Pierre & Levin, 2005:185) 

vilket kan kopplas till den tidigare nämnda kompetensbristdiskursen (Matsson, 2001). De med 

utländsk bakgrund antas inte ha den kompetensen eftersom de exempelvis kanske bryter, inte 

behärskar språket fullt ut eller inte tros förstå de svenska koderna som krävs för att lyckas 

inom journalistiken.  

Ett vanligt argument hos mediechefer är att det inte finns några journalister med 

invandrarbakgrund att anställa, samtidigt som det finns uppgifter på att det år 2003 fanns 334 

öppet arbetslösa journalister födda utomlands (Djerf-Pierre & Levin, 2005:187). En av de fyra 

intervjuade (Djerf-Pierre & Levin, 2005), som är född i Sverige och har svensk 

journalistutbildning, säger att han blir förbannad när han hör att medieföretagen ”söker med 

ljus och lykta” efter folk med utländsk bakgrund då han själv, och vänner med utländsk 
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bakgrund, har sökt jobb på medieföretagen. Det skulle kunna vara så att kvalifikationerna inte 

räcker till, men journalisten säger samtidigt att svenskar i hans klass på journalisthögskolan 

har fått jobb trots sämre kvalifikationer än journalisten själv. 

Djerf-Pierre och Levin menar att om man vill ha jobb inom svenska majoritetsmedier är det 

förmodligen en framgångsstrategi att försöka bli så lik vad som betraktas som en svensk 

journalist som möjligt, att tala felfri svenska utan brytning och tillägna sig det som 

mediechefer kallar en svensk syn på journalistik. Det är inte helt klart vad denna svenska syn 

på journalistik egentligen innebär, utan Djerf-Pierre och Levin skriver att den tas för givet och 

sällan har preciserats (Djerf-Pierre & Levin, 2005:215).

Djerf-Pierre och Levin konstaterar vidare att de fyra intervjuade journalisterna rör sig mellan 

att vara både svensk journalist och invandrad journalist samt att vara endast journalist utan 

bestämningarna invandrad eller svensk (Djerf-Pierre & Levin, 2005:216).

Att både vara invandrad och svensk journalist är deras verklighet; att kunna de svenska redaktionella 

koderna  men  samtidigt  se  och  utnyttja  de  fördelar  invandrarbakgrunden  kan  ge.  Samtidigt  vill  de 

förmodligen förr eller senare slippa de ständiga kategoriseringarna i invandrare och svensk. Frågan är 

om mediemarknaden någonsin kommer att uppfatta dem på det sättet – som bara journalister (Djerf-

Pierre & Levin, 2005:216).

Camauër (2006) hävdar att det skulle vara naivt att anta att enskilda journalister med utländsk 

bakgrund skulle representera sina minoriteters intressen, alltså att tala för dem. Men hon 

menar att det är tänkbart att en del av journalisterna med utländsk bakgrund tar med sig nya 

erfarenheter och tankeperspektiv till redaktionerna, inte minst upplevelser och uppfattningar 

som härrör ur en underordnad position i samhället, vilket har konsekvenser för hur man talar 

om (skriver, gestaltar) händelser och företeelser (Camauër, 2006:40).  

De med utländsk bakgrund som medieföretag kan tänka sig att anställa ska ha mycket 

specifika egenskaper. De ska vara relativt unga, födda i Sverige eller invandrade vid en tidig 

ålder, ha en svensk skolgång och högskoleutbildning och tala felfri svenska. En del av de 

intervjuade journalisterna i kapitlet uttrycker obehag över misstanken att de har anlitats på 

grund av deras utländska bakgrund (Camauër, 2006:51). 
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Journalister med utländsk bakgrund har känt sig kränkta av kollegors kommentarer av 

invandrare eller specifika folkgrupper och har känt att det har varit svårt att diskutera det 

diskriminerande i uttalandena eftersom kollegorna själva inte ser det. En journalist beskriver 

hur kollegor blir rädda när ordet rasism nämns och talar om hur rasism ses av kollegorna som 

någonting grovt som endast rasister ägnar sig åt, och att det inte förekommer i vardagen. 

Kollegorna har i fallet som journalisten nämner blivit bestörta och förolämpade och menat att 

de har blivit anklagade för att vara rasister då journalisten har påpekat att deras 

förhållningssätt till vissa människor är väldigt fördomsfullt. Det har då skapats konflikter på 

grund av detta (Camauër, 2006:66–67). 

En av de intervjuade säger att man har kommit en bra bit på väg med kvinnoaspekten och att 

man i utvärderingarna på redaktionen försöker att tänka ur det perspektivet. Dock menar 

journalisten att man aldrig tänker ur etniska aspekter, att ingen exempelvis reflekterar över om 

det under de senaste sex månaderna i reportage förekommit någon person med 

invandrarbakgrund (Camauër, 2006:67).

2.3 Forskning på sportjournalistikens fält

Sportjournalistiken har länge negligerats av den akademiska världen och framför allt inom 

skandinavisk medieforskning (Dahlén, 2008).  Detta trots tävlingsidrottens breda och djupa 

samhällsförankringar och dess kulturella samt även ekonomiska tyngd (Dahlén, 2008:17). 

Mediesportens popularitet och betydelse har länge stått i omvänd proportion till den status 

som forskning kring mediesport har haft.

Med sin förankring i kroppsliga och folkligt kollektiva verksamheter med stort utrymme för ohämmade 

känsloyttringar har tävlingsidrotten därför av den kulturella eliten, inklusive akademiker inom framför 

allt  de  humanistiskt-  samhällsvetenskapliga  disciplinerna,  kommit  att  behandlas  nedlåtande  som en 

form av oseriös “låg”-kultur, utan kulturell status (Dahlén, 2008:18).

I Nederländerna är antalet sportjournalister med utländsk bakgrund 1,6 procent (Claringbould, 

Knoppers & Elling, 2004:709). Någon motsvarande siffra för Sverige finns inte, det närmaste 

man kan komma är resultatet av vår kartläggning. Kriterier för urvalen av sportjournalister 

anses vara baserade på år av utbildning och erfarenhet, och anses därför etnicitets- och 

könsneutrala enligt de intervjuade sportjournalisterna och sportredaktörerna i studien 
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(Claringbould, Knoppers & Elling, 2004:713). Sportjournalisternas tankar om 

sportjournalistik och sportbevakning karaktäriseras av vad sportjournalisterna kallar 

professionalism och objektivitet, och därför spelar det enligt dem ingen roll om 

sportjournalisten är kvinna eller har en annan etnisk bakgrund (Claringbould, Knoppers & 

Elling, 2004:714).

Sportjournalisterna anser att fler ur etniska minoriteter inte anställs eftersom att deras 

skrivkunskaper anses otillräckliga, att språket var den största barriären för dessa att ta sig in 

på fältet (Claringbould, Knoppers & Elling, 2004:713). Sportjournalisterna antyder att 

kvinnor och etniska minoriteter bör ha någonting extra. Förutom de grundläggande kraven 

måste de även ha tillgång till områden som inte vita män har tillgång till (Claringbould, 

Knoppers & Elling, 2004:713). Eftersom det är mycket färre kvinnor och personer med 

annorlunda etnisk bakgrund i nederländska medieföretag, speciellt i högt uppsatta positioner, 

har de infödda nederländska männen en större talan i det som anses vara organisatoriskt sunt 

förnuft, vad som bör vara normativt och sitta i väggarna. Dessa män formar bilden av vilka 

journalister som passar in i medieföretaget (Claringbould, Knoppers & Elling, 2004:716). 

Genom sitt sätt att skriva skapar den svenska sportjournalistiken ett tydligt vi-och-dom-

förhållande (Eriksson, 2006:245). Sportmedier karaktäriserar en svensk gemenskap, utpekar 

det som är avvikande, den andra, som inte är fullt ut integrerad och hemmahörande i det 

svenska samhället. Eriksson jämför hur fotbollsspelarna Zlatan Ibrahimovic och Andreas 

Isaksson framställs i en artikel (Eriksson, 2006:247). Ibrahimovic urskiljs som ”den andre” 

och hans invandrarbakgrund blir central i artikeln och han kategoriseras som den 

problematiska invandraren och Isaksson som svensk och normal. ”Den ene växte upp i ett 

lugnt villasamhälle långt från storstan, den andre i ett invandrartätt problemområde där det 

gällde att ta för sig om man ville komma nånvart”. Så står det i inledningen av artikeln. 

Anknytningen till ”invandrartätt problemområde” pekar ut Ibrahimovic som avvikande 

(Eriksson, 2006:248). Ibrahimovic framställs i artikeln som ”vild”, ”opolerad”, ”småbusig”, 

och ”kaxig”. Hans uppväxt beskrivs som ”tuff” där han har fått lära sig att ”ta för sig” och 

hans föräldrar skiljde sig när han var barn. Det framgår inte vad hans föräldrar arbetar med 

(Eriksson, 2006:248). 

13



Isaksson framställs i artikeln som ”tystlåten”, ”ödmjuk”, ”försynt” och ”målmedveten”. Hans 

uppväxt beskrivs som trygg och föräldrarna beskrivs med hänvisning till sina yrken som 

”marknadschef på ett transportföretag” och ”förskollärare” (Eriksson, 2006:249). Detta är 

några av distinktionerna som dras mellan fotbollsspelarna och som urskiljer Ibrahimovic från 

det svenska.  
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3 Teori

Denna studie använder sig av sociologen Pierre Bourdieus teorier kring om habitus, fält och 

kapital (1979, 1989, 1999). Bourdieus teorier har använts i studien eftersom flera 

medieforskare med hjälp av hans teorier har diskuterat maktförhållanden inom journalistiken 

(Melin-Higgins, 2003, Djerf-Pierre 2005, Dahlén, 2008).

3.1 Teoretisk ram – habitus, fält och kapital

Vi har huvudsakligen använt oss av Göranssons (2005) och Broadys (1989) tolkningar av 

Bourdieus begrepp. I hans teori betraktas samhällets olika delar som sociala fält, präglade av 

sammanhållning utåt men av konkurrens och strider inåt. Man strider om fältets specifika 

resurser och om vad som ska gälla på fältet. Man måste ha kapital av den mängd och av den 

sort som uppskattas på just det fältet. Detta för att bli accepterad på fältet. Exempel på kapital 

kan vara kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och socialt kapital (Göransson, 2005:9–10). 

Habitus, som varje individ har, är ett sätt att vara och föra sig, en disposition för ett visst 

beteende, en viss strategi. Habitus är något som utvecklas under barndomen och spelar roll i 

senare val i livet, den präglas av familjens klasstillhörighet, individens könstillhörighet, etnisk 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Rätt habitus kan öka värdet på ens kapital på fältet (i 

studiens fall det sportjournalistiska fältet), medan habitus som inte värderas lika högt på fältet 

kan förminska ens kapital. 

Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat  och vulgärt  osv, men 

denna skillnad är inte alltid densamma. Så kan till  exempel ett  visst beteende eller en viss tillgång 

framstå som distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och vulgär för den tredje 

(Bourdieu, 1999:19).

Det symboliska kapitalet kan betraktas som det grundläggande i Bourdieus sociologi. Kapital 

är hos Bourdieu ingen egenskap som kan tillskrivas grupper eller individer tagna för sig. Det 

är ett relationellt begrepp. Kapitalet är ett socialt förhållande som inte existerar i något annat 

fält än inom det egna, där det produceras och reproduceras (Broady, 1989:11).

Det sociala kapitalet är knutet till bestämda individer. ”Det kan inte lagras i institutioner, 
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teorier eller texter, examina eller titlar, och det kan inte utan vidare konverteras till andra arter 

av kapital” (Broady, 1989:13). Med socialt kapital menar Bourdieu tillgångar i form av 

släktrelationer, personkontakter – kort sagt förbindelser. Utan dessa förbindelser är det långt 

ifrån säkert att exempelvis en högt skattad examen leder till en uppsatt position (Broady, 

1989:13).

Begreppet kulturellt kapital är den form av symboliskt kapital som dominerar i samhällen där 

skrivkonsten och utbildningssystem vunnit utbredning (Broady, 1989:2). Utbildningsnivå är 

den effektivaste indikatorn för att mäta tillgångarna som Bourdieu skulle inkludera i kulturellt 

kapital (Broady, 1989:15). Livsstil och smak är något annat som kan ses som en tillgång i 

kulturellt kapital (Broady, 1989:17). Ekonomiskt kapital är precis som det låter, alltså de 

tillgångar man har rent ekonomiskt och materiellt. 

3.2 Statushierarki

Ett begrepp som Anita Göransson beskriver är statushierarki eller symbolisk hierarki 

(Göransson, 2005:14). Invandrare kan få högre symboliskt kapital beroende på det 

geografiska och kulturella avstånd som ursprungslandet har. ”Ju närmare Sverige 

ursprungslandet ligger och/eller ju rikare och mer kulturellt dominerande det är, desto högre 

symboliskt kapital tycks det ge de invånare, som flyttar ut därifrån” (Göransson, 2005:14). 

Det bör även tilläggas att de nordiska länderna räknas som näst intill svenska. Något som 

också kan påverka statushierarkin är socialt ursprung och vilken utbildningsnivå medborgarna 

i ursprungslandet har (Göransson, 2005:14).

I vår analys- och diskussionsdel i studien kommer vi alltså att utgå från Bourdieus begrepp 

om habitus, fält och kapital. En av våra vetenskapliga frågeställningar kommer dessutom att 

röra habitus, om sportjournalisten har varit tvungen att anpassa sitt habitus för att komma in 

på fältet.

I vissa sociala sammanhang kan människors habitus vara tillämplig,  och de känner sig ”hemma”. I 

andra sammanhang kan gnissel uppstå, och i så fall finns två alternativ. Om habitus är starkast kan 

människorna i någon mån omvandla de givna sociala betingelserna. Är däremot de sociala betingelserna 

starkare,  kan individen antingen fly fältet eller också kan hennes habitus så småningom modifieras. 

Tillfogas bör, att det inte är lätt att stöpa om en habitus (Broady, 1989:22–23).
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4 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att beskriva hur sportjournalister med utländsk bakgrund ser på sitt yrke 

i förhållande till sitt ursprung samt vilken roll den utländska bakgrunden har spelat för dem i 

arbetet inom sportjournalistiken och i sådana fall på vilket sätt. Syftet med studien har också 

varit att undersöka hur redaktionschefer (samtliga är infödda svenskar) på sportredaktionerna 

ser på vikten av olika etnisk bakgrund bland sina anställda, samt att ta reda på fördelningen av 

sportjournalister med utländsk bakgrund på sportredaktioner.

4.1 Frågeställningar

Studien baseras på följande frågeställningar:

1. Anser sportjournalisten att det är viktigt att representera minoriteter?

2. Anser sportjournalisten att den har mer att bevisa kunskapsmässigt på grund av sin 

utländska bakgrund?

3. Vad ser sportjournalisten för fördelar respektive nackdelar i yrket med att ha utländsk 

bakgrund? 

4. Hur ser sportjournalisten på den nuvarande fördelningen av sportjournalister med utländsk 

bakgrund inom sportmedierna?

5. Har sportjournalisten varit tvungen att modifiera habitus för att komma in på 

sportjournalistikens fält?

6. Anser redaktionschefen att det är för få journalister med utländsk bakgrund i 

sportredaktionen och ses det som ett problem? 
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7. Om redaktionschefen anser att det finns för få sportjournalister med utländsk bakgrund på 

redaktionen, varför tror de att det är så?

8. Finns det enligt redaktionschefen några planer på redaktionen för att få bukt med att det är 

för få anställda sportjournalister med utländsk bakgrund? 
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5 Metod och material

I studien har vi genomfört samtalsintervjuer med fyra redaktionschefer och tre 

sportjournalister med utländsk bakgrund. Vi hade velat ha med fyra sportjournalister och fyra 

redaktionschefer. Vi var ute i god tid, men fick inget svar från en sportjournalist trots ihärdiga 

försök, och en annan hade ett för späckat schema för att kunna ställa upp. Det ska tilläggas att 

vi inte har haft många sportjournalister med utländsk bakgrund i rikstäckande 

Stockholmsbaserade medieföretag att välja på att intervjua eftersom att de har varit mycket 

färre än vad vi trodde från början. Med tanke på frågornas eventuellt känsliga karaktär har vi 

valt att anonymisera alla intervjupersoner i studien. Detta för att de ska kunna vara så ärliga 

som möjligt, tala fritt och uttrycka sina åsikter utan att känna att de riskerar något med sina 

svar.

5.1 Val av metod/kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer för att förstå hur 

intervjupersonerna tänker och resonerar kring våra frågeställningar. Intervjuerna är 

semistrukturerade och vi har använt oss av en intervjuguide för sportjournalisterna och en 

intervjuguide för redaktionscheferna. Detta för att samtalen inte ska sväva ifrån ämnet alltför 

mycket och för att vi ska ha möjlighet att jämföra och dra generella samband, olikheter och 

slutsatser utifrån deras svar.

Intervjupersonerna har själva fått bestämma plats att ses på för att de ska känna sig bekväma 

med omgivningen under intervjun. I nästan samtliga fall genomfördes intervjuerna på deras 

arbetsplatser. Ett samtal genomfördes på ett kafé som respondenten själv hade valt. Samtalen 

med sportjournalisterna varade i ungefär 40 minuter, och de med redaktionscheferna varade 

mellan 20 och 40 minuter.  

I våra samtal med redaktionscheferna har de fått ge sin syn på förekomsten och fördelningen 

av sportjournalister med utländsk bakgrund och svarat utifrån sina åsikter och erfarenheter. 

Därför kan resultatet av samtalen med dem ses som upplysande, även om samtalen inte ger 

uttömmande svar på varför förekomsten och fördelningen av sportjournalister med utländsk 

bakgrund är som den är. 
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Vi har spelat in alla intervjuer med en digital diktafon och har sedan transkriberat relevanta 

delar av materialet. Förmodligen kan förekomsten av en inspelningsapparat ha gjort 

respondenterna mindre benägna att vara helt öppna i samtalen, vilket kan sänka reliabiliteten i 

intervjuerna. Detta har vi själva varit medvetna om och vi har försökt att småprata med 

respondenterna innan varje intervju och ställa lite uppvärmningsfrågor. De har till exempel 

fått berätta allmänt om sig själva, exempelvis om sin karriär, innan de tyngre frågorna ställs. 

Transkriptionerna av materialet har genomförts utan att ta med suckar, felsägningar, 

stamningar och dylikt. Detta har vi inte ansett vara relevant att ta med, även om exempelvis 

en suck kan ge indikationer på exempelvis att respondenten känner sig obenägen till att 

besvara en viss fråga. Vi har dock valt att inte lägga någon vikt vid detta då det är vad 

respondenterna säger som är intresserant för oss. 

Vi ser det dessutom som en etisk plikt att inte skriva ut exempelvis felsägningar. 

Transkriptionerna innehåller endast sådant som är relevant i relation till forskningen. 

Samtalsämnen som inte har någonting med uppsatsämnet att göra har därför inte 

transkriberats. I citaten som förekommer i studien har språket tvättats när vi har ansett det 

nödvändigt, detta för att underlätta läsningen.

Tänkbara följder av vår utländska bakgrund

Det faktum att vi själva har utländsk bakgrund och utländskt utseende har förmodligen 

påverkat studien i intervjusammanhangen. Vi har märkt att det har gett en fördel i samtalen 

med sportjournalisterna med utländsk bakgrund. Intrycket vi har fått är att sportjournalisterna 

har kunnat vara mer avslappnade på grund av vår utländska bakgrund. 

Samtidigt kan det, med betoning på ordet kan, ha varit till nackdel i samtalen med 

redaktionscheferna. Detta behöver inte vara fallet, och är inte lika tydligt som de fördelar vi 

har haft i samtalen med sportjournalisterna. Frågornas karaktär i kombination med vår 

utländska bakgrund försatte inte redaktionscheferna i en gynnsam position från början vid 

samtalsintervjuerna. Vi märkte dock inga tydliga tecken på att detta gjorde det svårare för oss 

att få utförliga svar.   
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5.2 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att intervjua sportjournalister med utländsk bakgrund, och även 

redaktionschefer på sportredaktioner, som arbetar för rikstäckande medieföretag baserade i 

Stockholm. Beroende på rådande arbetsförhållanden kan det ha varit så att vi har intervjuat 

frilansare som arbetar för de valda medierna. De behöver alltså inte vara fast anställda. 

Medieföretagen i vår kartläggning är rikstäckande och Stockholmsbaserade. Självfallet är 

även samtalsintervjuer med, och förekomsten av, sportjournalister med utländsk bakgrund på 

lokal nivå intressant, men vår studie undersöker alltså inte detta fenomen. 

5.3 Upplägg/frågor

Frågorna som vi har konstruerat till sportjournalisterna och redaktionscheferna är baserade på 

den tidigare forskning som vi har tagit del av. Samtidigt är också frågorna gjorda för att kunna 

ge svar på våra vetenskapliga frågeställningar. Vi genomförde våra intervjuer med 

sportjournalisterna veckan innan dem med redaktionscheferna. Detta hjälpte oss att konstruera 

frågor till redaktionscheferna utifrån vad sportjournalisterna hade sagt under 

samtalsintervjuerna (se bilaga 1 och 2 för intervjuguide). 

5.4 Kartläggning

Vi har även gjort en mindre kartläggning där vi har kontaktat redaktionschefer på åtta olika 

rikstäckande medieföretag i Stockholm. Dessa medieföretag är Aftonbladet, Dagens Nyheter,  

Expressen, SR, Svenska Dagbladet, SVT, TT och TV4. Vi har valt att inte skriva ut siffrorna 

kopplade till dem eftersom att de intervjuade respondenterna kan arbeta på några av dessa 

medieföretag. Detta för att värna om deras anonymitet. 

Det ska tilläggas att de intervjuade respondenterna i studien inte nödvändigtvis måste vara 

anställda inom medieföretagen som ingår i kartläggningen.

Redaktionscheferna för sportredaktionerna har fått svara på hur många anställda som finns i 

deras sportredaktioner sammanlagt, samt hur många av dem som har utländsk bakgrund.

De anställda behöver inte vara reportrar, utan kan vara exempelvis programledare, fotografer 

eller redaktörer. Samtalen har skett genom mejlkontakt och via telefon. Därför får resultatet i 
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kartläggningen ses som provisoriskt, och mer som en fingervisning av hur det ser ut på 

redaktionerna. I enstaka fall har inte helt exakta siffror getts på antalet sammanlagt anställda 

på redaktionerna, siffrorna har då varit ungefärliga. Redaktionscheferna har varit införstådda i 

vår definition av begreppet utländsk bakgrund när de svarade på frågan till kartläggningen. 
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6 Resultat och analys

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår kartläggning samt svarar på våra frågeställningar 

utifrån respondenternas svar i våra samtalsintervjuer.

6.1 Kartläggningens resultat

På Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, SR, Svenska Dagbladet, SVT, TT och TV4 arbetar 

uppskattningsvis 267 personer med någon form av journalistisk yrkesutövning inom 

sportredaktionerna. Av dessa 267 personer har fem personer utländsk bakgrund. Detta innebär 

att av alla sportjournalister som ingår i vår kartläggning har cirka 1,9 procent utländsk 

bakgrund. Jämför man med en undersökning genomförd av Göteborgs universitet 2005 låg 

andelen journalister med utländsk bakgrund som helhet då på fem procent, och i storstäderna 

på sju procent (Hultén, 2009:122).

6.2 Presentation

De intervjuade sportjournalisterna jobbar för rikstäckande medieföretag baserade i 

Stockholm. De är mellan 25 till 40 år och har rötter i Mellanöstern och sydöstra Europa. Två 

av dem är födda i Sverige medan en av dem flyttade till Sverige som barn. De har alla någon 

form av medieutbildning. Vi kommer att kalla de tre sportjournalisterna för sportjournalist A, 

sportjournalist B och sportjournalist C. De fyra redaktionscheferna, som också arbetar i 

rikstäckande Stockholmsbaserade medieföretag, kommer att kallas för redaktionschef A, 

redaktionschef B, redaktionschef C och redaktionschef D. 

Vid vissa citat som kan anses extra känsliga eller utelämnande har vi valt att inte skriva ut 

vilken av sportjournalisterna eller redaktionscheferna som har sagt dem. Det enda man får 

veta i dessa fall är att det antingen står en sportjournalist eller redaktionschef bakom citaten.

6.3 Frågeställning 1. Representera minoriteter?

Anser sportjournalisten att det är viktigt att representera minoriteter?
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Ingen aktiv representation

Svaren på denna frågeställning var blandade från sportjournalisterna. I flera fall är det 

ingenting som de lägger någon stor vikt vid. Först och främst handlar det om att göra sitt jobb, 

att representera minoriteter känner de att de gör i och med att de har utländska namn. Utöver 

det försöker de inte aktivt att representera minoriteter på något sätt, och ser det inte heller som 

en del av jobbet. De uppskattar dock att de får gehör från människor med utländsk bakgrund, 

och ser det som positivt att människor med utländsk bakgrund uppskattar det som de gör.

Sportjournalist A säger att han lade större vikt vid att se sig själv som en med utländsk 

bakgrund i början av karriären, men att det avtog med tiden. Det viktigaste enligt 

sportjournalist A är att vara sig själv, att inte hamna för mycket i invandrartänket eller i att 

representera minoriteter.  Journalisterna kan i vissa fall se det som negativt att representera 

minoriteter, att det kan läggas för stor vikt vid det. Sportjournalist C säger att den utländska 

bakgrunden ibland kan kännas som en belastning.

– Det kan man förstå också på negativa sätt, ibland kan man känna sig som ett alibi för att man har 

ett namn liksom och så. […]

Viktigt att synas och höras

Sportjournalist B verkar tänka lite mer på minoriteter, även om han inte aktivt försöker 

representera dem i jobbet. Men han betonar vikten av att det finns representanter för 

minoriteter som syns. I framtiden skulle han vilja föreläsa på skolor i hemkommunen för att 

visa att det inte är någon omöjlighet att lyckas i yrket. Inom redaktionerna anser han också att 

det är viktigt att kunna ha någon med ett annat etniskt perspektiv för att det som produceras 

inte ska bli alltför snedvridet eller felvinklat i frågor i invandrarsammanhang. 

Sportjournalisten tar upp fotbollslaget Syrianska som ett exempel. Han menade att medierna 

spelar på invandrarvinkeln och att det är ett invandrarlag. Det blir enligt sportjournalisten 

uttjatat i längden och en annan vinkel skulle istället kunna vara att fotbollslaget har tagit sig 

från de lägre divisionerna till Allsvenskan på bara några år.  

Sportjournalist B menar att avsaknaden av representanter och förebilder är en förklaring till 

varför det finns så få med utländsk bakgrund inom sportjournalistiken. Enligt honom vågar 
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och tror inte personer med utländsk bakgrund på sig själva i yrket, då kulturen av 

sportjournalister inte existerar.

– Okej, det har ökat lite grann. Det finns vissa journalister som det har gått bra för. Och det är 

skitbra, för de blir förebilder. /…/ Genom åren har det aldrig funnits någon. Det är ju först nu 

under de senare åren av 2000-talet.

6.4 Frågeställning 2. Visa mer kompetens?

Anser sportjournalisten att den har mer att bevisa kunskapsmässigt på grund av sin utländska 

bakgrund?

Viktigt i början

Genom ett projekt med avsikt att få in invandrarungdomar i ett medieföretag kom 

sportjournalist C in i branschen. I början av karriären kändes det extra viktigt att visa sina 

färdigheter.

– … dels kom jag in på den här praktiken för att jag var av utländsk bakgrund och… jag var tvungen 

att göra ett jättebra jobb där i sex månader för att få goda vitsord och chansen att komma in. Det 

var klart att det gick mycket snack där då. ”Nu kommer de här blattarna, vad ska de göra liksom”? 

Det var klart att det var viktigt att visa framfötterna där. 

Sportjournalist A nämner att han i början av sin karriär tänkte extra mycket på att ha en 

korrekt svenska i sitt språk, men att det släppte efter en tid och att det inte längre är någonting 

som han tänker på över huvud taget. 

Press på sig själv

Sportjournalist A och B anser inte att man behöver visa särskilt mycket mer kompetens på 

grund av sin utländska bakgrund. Dock kan sportjournalist B ibland tycka att han har ett 

sämre ordförråd än sina svenska kollegor och känner på så sätt att han har mer att bevisa 

språkmässigt och kan då lägga en större press på sig själv. 
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Samtidigt känner han att han har exakt samma krav på sig uppifrån som alla andra har på 

redaktionen. Pressen kommer från sportjournalisten själv. Sportjournalist C nämner även att 

det kan förekomma att han ska visa på kunskap på andra sätt än i den direkta yrkesrollen, men 

gentemot kollegor. Det förväntas att han ska kunna mycket om globala frågor och sådant som 

inte rör Sverige, vilket han kan tycka är lite synd.

Enligt sportjournalist C har pressen att prestera varit någonting som följt med hans utländska 

bakgrund sedan barnsben.

– Hela livet har det varit så. Sen man har varit liten och växt upp så har det alltid varit så att man har 

varit tvungen att visa upp tio gånger mer, det är liksom inget att hyckla med, så är det ju bara. Så är 

det fortfarande, mest internt då. 

Ingen invandrarsvenska

Alla sportjournalister påpekar att språket är viktigt att behärska, framför allt uttalet. Det 

fungerar inte att ha en brytning, som radio- och tv-journalist. Enligt journalisterna i studien 

fungerar heller inte förortssvenska om man vill få jobb i yrket, och sportjournalist A och C 

nämner att de själva stör sig på om de hör någon på tv eller radio som bryter för mycket. 

Bland annat säger sportjournalist C så här:

– Jag menar, det är helt naturligt tycker jag. Alltså jag blir ju själv upprörd när jag hör någon på tv 

med för mycket brytning, att jag inte riktigt förstår vad han säger. Och det är ingen som vinner på 

det. Inte kanalen som anställer honom, inte programmet, inte människan själv och inte vi som 

tittar. För då tänker de direkt att det där är någon som är inkvoterad. 

6.5 Frågeställning 3. För- och nackdelar?

Vad ser sportjournalisten för fördelar respektive nackdelar i yrket med att ha utländsk 

bakgrund? 

Kulturella skillnader, föreställningar, språk och socialt kapital

Sportjournalist B menar att det har varit en nackdel att inte behärska språket lika väl som en 
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infödd svensk. Sportjournalisten nämner även att hans modersmål inte kommer till 

användning i yrket och att det hade varit till en fördel om modersmålet hade varit exempelvis 

spanska som talas av många människor världen över. En sportjournalist nämner något 

liknande, att det svenska språket inte känns bekvämt till hundra procent.

En av sportjournalisterna berättar om att det har funnits tillfällen då föreställningar och 

förutfattade meningar från kollegor och chefer kan ha varit både till nackdel och till fördel i 

yrket. I vissa situationer kan det vara till fördel att uppfylla kollegors och chefers 

förväntningar kring etniciteten. 

– När jag flyttade till Stockholm brukade man alltid få frågan så här ”känner du 

(nationalitet)maffian, känner du (nationalitet)maffian”? Nej det gör jag inte. ”Kom igen nu”! Så 

var de besvikna om man inte gjorde det. Och sen så testade jag att säga, ja det är klart att jag gör. 

”Du gör det va”! Då vart man lite upplyft (ohörbart) av cheferna då.

Kulturella skillnader kan vara till en nackdel inom redaktionen. Sportjournalist C tar upp ett 

exempel på hur det sociala spelet kan missuppfattas av kollegor.

– Däremot hur jag uppfattas av folk jag generellt jobbar med så har det varit mycket av den varan. 

Jag menar, det räcker att du gör såhär *armrörelse* så tror ju svensken att du ska slå honom. Så 

ofta är det så att de tror att jag är arg när jag inte är arg. Liksom, ni har inte sett mig arg.

Det sociala kapitalet är väldigt viktigt att ha med sig enligt sportjournalist A, och att bristen 

på det kan vara till nackdel för sportjournalister med utländsk bakgrund. Har man inte de 

kontakter som krävs kan man glömma att få jobb om man har en utländsk bakgrund.

Invandrarkontakt

Bland fördelarna nämner sportjournalist B att man med utländsk bakgrund lättare kan få 

kontakt med personer och idrottsmän som har en annan etnisk bakgrund än svensk vid 

exempelvis intervjusituationer. Sportjournalist A tar upp Zlatan Ibrahimovic som ett exempel 

och anser att det kan bli annorlunda intervjuer, i positiv bemärkelse, med idrottsmän som har 

en utländsk bakgrund om reportern själv skulle ha en utländska rötter. 
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– Jag tror då man får ett helt annat möte just för den kulturella bakgrunden och förståelsen. Man får 

en annan jargong i snacket det är jag övertygad om. /…/ Så de [medieföretagen] är dåliga på att ta 

vara på kompetensen. Jag känner i alla fall att de är för trygga i de gamla rävarna de har. De vågar 

inte. 

Sportjournalisten tar upp att om redaktionen ska göra ett jobb i förorten skulle det vara bättre 

att skicka någon med utländsk bakgrund för att göra jobbet. Framför allt med tanke på att de 

som blir intervjuade då känner sig mer bekväma.

– Om du ska till ett område där invandrare är, skicka då en invandrare för att få det leendet som man 

kan få från Zlatan, som kanske inte en vanlig svensk kan få fram i en intervju.

Sportjournalist C ser det som en stor fördel att inte fokusera på sin utländska bakgrund, att 

man inte ska tänka på sin etnicitet och göra en sak av det. Sportjournalist B tycker att det är 

till en fördel att ha utländsk bakgrund i branschen eftersom det verkar vara eftertraktat. 

– Ska jag vara ärlig tror jag det har varit lite till min fördel. Just för att de ser… ingen är ju rasistisk 

här. Och cheferna vill ju gärna ha någon med utländsk bakgrund. Så det har snarare varit till min 

fördel även om jag inte är inkvoterad. Men när de ser att ”han är duktig plus att han är invandrare”. 

Det är bara en bonus för dem. För då kan de säga ”jag följer upp den där lilla procenten”. Så det 

har snarare varit till min fördel.

En snävare marknad?

Sportjournalist A säger att det är en fördel att medieföretagen söker sportjournalister med 

utländsk bakgrund, men en nackdel eftersom det blir en konkurrens mellan dem med utländsk 

bakgrund. Enligt honom är skalan för konkurrensen större än för infödda svenskar men det 

finns fler platser att ta av. Han säger att medieföretag söker efter en eller två sportjournalister 

med utländsk bakgrund, och att de i sådana fall konkurrerar om två platser snarare än om tio 

och på så sätt konkurrerar om den där lilla procenten som sportjournalist B nämner. 

Sportjournalisten får medhåll från redaktionschef A som indikerar att journalister konkurrerar 

inom sin egen nisch. Detta gäller även sportjournalister med utländsk bakgrund. Enligt 

redaktionschef A skulle det kunna vara ” ok för de två [med utländsk bakgrund] som får 

jobbet, men det kanske borde vara fem”. 
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De andra redaktionscheferna håller inte med och går emot påståendet om att det skulle vara en 

snävare marknad för sportjournalister med utländsk bakgrund. Bland annat säger 

redaktionschef D att man inte kategoriserar ansökningar i svenskar och de som inte har 

svenskt efternamn. Redaktionschef C säger att man går strikt på kunskap och att det absolut 

inte spelar någon roll vad man har för bakgrund. 

6.6 Frågeställning 4. Ok fördelning enligt sportjournalisterna?

Hur ser sportjournalisten på den nuvarande fördelningen av sportjournalister med utländsk 

bakgrund inom sportmedierna?

Alla sportjournalister är överens om att antalet med utländsk bakgrund i medieföretagen är för 

lågt. Sportjournalist C anser att typiska svenska sporter som längdskidåkning, alpint och 

bandy inte är av intresse för de allra flesta med utländsk bakgrund, då den idrottskulturen inte 

alls förekommer i någon stor utsträckning. För de med utländsk bakgrund dominerar sporter 

som framför allt fotboll. Detta kan enligt sportjournalisten vara en anledning till att det är få 

journalister med utländsk bakgrund i sportredaktionerna. Samtidigt anser sportjournalisten att 

det borde vara mer uppblandat i fördelningen av anställda på sportredaktionerna när det 

kommer till fotboll. 

Brist på förebilder

Sportjournalist B är också av den åsikten, och anser att det är konstigt att inte fler journalister 

med utländsk bakgrund finns inom just sporten då han tycker att kompetensen och potentialen 

finns. Han anser att många med utländsk bakgrund skulle göra ett bra jobb på redaktionerna, 

men tror att bristen på förebilder försvårar. Personer med utländsk bakgrund saknar någon att 

se upp till och kunna relatera till. Sportjournalisten tror att många med utländsk bakgrund inte 

anser det lönt att försöka eftersom ingen verkar ha lyckats komma in i branschen tidigare. Han 

hade själv en förebild som visade vägen på medieföretaget, vilket hjälpte honom en del. Kan 

han så kan jag, tänkte sportjournalisten.

– Alltså det är viktigt för hela samhället. Folk som bor ute i förorten som bara umgås med 

likasinnade, man lever ju i sin lilla bubbla där. Det är en väldigt stark vi-mot-dem-känsla och man 

kan inte relatera. Om man inte har någon att relatera till så speglar det ju inte hela samhället. Och 
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det är därför det är viktigt. Det gäller inte bara sportjournalistiken utan det gäller allt möjligt. Det 

är viktigt med bra förebilder. Och det finns ju inga förebilder inom sportjournalistiken. Det är det 

man försöker att bli också men man har ju en lång väg att gå.

Sportjournalist C anser att medieföretagen inte tar tag i problemen med snedrekryteringen 

som finns inom branschen.

– Det är rätt så intressant, för att oftast så gör ju de här tidningarna vinklingar på att det är så få 

invandrare i svenska landslaget i fotboll eller någonting. De skulle kunna göra en kartläggning av 

sin egen bransch någon gång och trycka, det skulle vara ännu jobbigare för dem att läsa det. /…/ 

Att alla de här tidningarna slår sig för bröstet och ”vi ska försöka leva i ett multikulturellt 

samhälle” och allt det här. Jag menar, det är ju själva hyckleriet och den här dubbelmoralen som 

tidningarna själva representerar som är problemet.

Plugghästar och etnosocialitet

Sportjournalist A drar paralleller till skolgången och anser lite tillspetsat, och fördomsfullt 

som han själv uttrycker det, att de duktigaste eleverna ofta är invandrare. Detta med tanke på 

den kultur av att studera som man vanligtvis har i och med sin utländska bakgrund. Han tror 

därför inte alls på att det är få sportjournalister med utländsk bakgrund som ansöker.

Begreppet etnosocialitet (Djerf-Pierre & Levin, 2005:188–189; Camauër, 2006:53), då 

arbetsgivaren anställer sådana som är lika dem själva och som de kan känna igen sig i, är 

något som sportjournalist A nämner indirekt.

– En anledning är att de [med utländsk bakgrund] blir diskriminerade. Men jag är hundra på att det 

är samma sak om en invandrare driver ett företag, så tar han in ”sina” före. Då är det ”vi har fem 

tjänster, vi tar in en svensk och fyra invandrare”. Man hjälper sina lite. Jag tror invandrare är värre 

än svenskar just i det.

6.7 Frågeställning 5. Har habitus förändrats?

Har sportjournalisten varit tvungen att modifiera habitus för att komma in på 

sportjournalistikens fält?
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Det generella intrycket som ges är att sportjournalisternas habitus inte har stått i tillräckligt 

hög kontrast mot fältet för att konflikter ska uppstå (Broady, 1989). Deras habitus passar väl 

in på sportjournalistikens fält, och de har inte varit tvungna att i högre grad anpassa habitus i 

samband med inträdet på fältet. Däremot finns det exempel på tidigare skeenden där det 

skulle vara möjligt att argumentera för att sportjournalisterna till viss mån har modifierat 

habitus. 

Lagidrotter, föräldrar och arbete

Sportjournalist A nämner att han har utövat lagidrotter som ung, och att de allra flesta av 

sportjournalistens svenska kompisar kommer därifrån. Då har idrottsintresset varit det som 

fört honom samman med vännerna, och det som har bidragit till att bygga upp vänskapen. 

Sportjournalisten har genom sitt idrottsutövande och sportintresse kunnat få en skjuts med att 

bli socialt inslussad i det svenska samhället. Lagidrotten har varit ett hjälpmedel för att lära 

sig sociala och kulturella koder som passar det sportjournalistiska fältet. 

Sportjournalist A nämner också att det är viktigt att föräldrarna anpassar sig till den svenska 

mentaliteten och till det faktum att de lever i Sverige. På så sätt känner de sig som svenskar i 

viss mån, vilket i sin tur underlättar för barnen att känna sig svenska. Föräldrarna kan då 

påverka habitus hos barnen så att de, när de vuxit upp, har liknande habitus med vad som 

krävs för att komma in på exempelvis sportjournalistikens fält.

– Men om du har föräldrar som hela tiden påpekar ”glöm inte var du kommer ifrån” så blir det ju 

tvärtom för dig själv på arbetsmarknaden också. Så det är viktigt vilken uppfostran man har för 

man lär sig av de äldre och de som står nära. 

Sportjournalist B säger att han aldrig har känt en press från sina föräldrar att göra på ett visst 

sätt utan att de har stått bakom sportjournalisten i valen som han har gjort. När 

sportjournalisten kom in i arbetslivet modifierades habitus och sportjournalisten betonar 

vikten av det.
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– Framför allt hur man ska bete sig. Den här sociala kompetensen. Den är ju viktig. Man måste bete 

sig på ett visst sätt. Så är det på alla arbetsplatser. Man måste ha den där sociala kompetensen 

annars funkar det inte. Och det var som sagt… när jag levde i den där bubblan där på (kommun) 

med alla invandrare och sen började jobba introducerades en annan värld. 

Sportjournalisten gick på en invandrartät gymnasieskola och berättar att det i klassen på 25 

elever gick en svensk. Han förklarar att när man bor i förorten som han gjorde, känner man 

sig mer som en invandrare än svensk. Sportjournalisten säger att han då levde i en helt 

annorlunda värld jämfört med den värld som sportjournalisten lever i dag. Sportjournalisten 

påpekar att känslan är något som hela tiden förändras och nu anser sportjournalisten att han 

känner sig väldigt försvenskad. Hemmet i förorten har utbytts mot ett hem inne i stan. 

Kontakten med vännerna från gymnasietiden har minskat och ersatts med svenska vänner från 

högskola och jobb. Sportjournalisten säger dock att den utländska bakgrunden alltid kommer 

att vara närvarande och påverka hur man är. Man kan enligt honom lättare relatera till någon 

med en liknande bakgrund som en själv.

– Man kan vara lite avslappnad på ett annat sätt. Det är som när man träffar kompisar hemifrån som 

jag inte träffar särskilt ofta. Det känns som att det var igår man träffade dem ändå. För man kan 

vara avslappnad på ett annat sätt. Jag vet inte, det är en mix där. Det är en konstig känsla.  

En sportjournalist nämner också att han är populär hos svenskarna för att han talar felfri 

svenska och inte är särskilt lik en invandrare till utseendet

Journalistklass

Sportjournalist C menar att det finns en sorts elitklasskultur i Stockholm, en journalistklass 

där jobben ärvs i generationer. Om man är inflyttad och inte har samma kontaktnät som de 

som är uppvuxna i Stockholm får man det mycket svårare att komma in på fältet. Det handlar 

enligt sportjournalisten också om vilket ekonomiskt kapital man har. Sportjournalisten tar upp 

att många har fått in en fot i branschen genom att deras föräldrar har betalat deras praktik, 

dock utan att gå in mer ingående på det.

En sportjournalist säger att han inte tänker på sin bakgrund särskilt ofta. Sportjournalisten 

säger att han känner sig som både invandrare och svensk, men att det är svårt att ta på. 
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Eftersom han har vuxit upp i en liten ort i Sverige, i en tid då det kanske bara fanns ett fåtal 

med invandrarbakgrund i varje skolklass, anser sportjournalisten att han har fått en svensk 

mentalitet inpräntad i sig. Hade han varit uppvuxen i en förort nära Stockholm, Göteborg eller 

Malmö tror han att det hade varit annorlunda. Sportjournalist A berättar om tillfällen då 

personer frågar honom var han kommer ifrån när han är på utlandsresor. Han svarar då att han 

är svensk till deras stora förvåning. Han får ofta förklara för dem att han har rötter i ett annat 

land, men det första svaret han alltid ger är att han är svensk.

En av sportjournalisterna har ofta hamnat i mindre konfliktsituationer på grund av habitus. 

Sportjournalisten anser att han har egenskaper som vanligtvis inte infödda svenskar har, som 

att vara frispråkig och säga vad han tycker. Detta har lett till att konflikter med kollegor har 

uppstått, speciellt då branschen enligt sportjournalisten är väldigt prestigeinriktad. 

6.8 Frågeställning 6. Hur ser redaktionscheferna på fördelningen?

Anser redaktionschefen att det är för få journalister med utländsk bakgrund i sportredaktionen 

och ses det som ett problem? 

Kvinnors ökade representation och utveckling över tid

Redaktionscheferna är eniga om att förekomsten av sportjournalister med utländsk bakgrund 

är för liten. Flera av dem drar paralleller till frågan kring fler kvinnor i journalistiken. 

Redaktionschef A menar att problemet med utländsk bakgrund i journalistiken kommer att 

lösa sig med tiden. Redaktionschefen säger att det är ett underskattat problem jämfört med 

kvinnofrågan, men att det om tio år med all säkerhet kommer att vara fler med utländsk 

bakgrund i sportredaktionerna. Redaktionschef B säger att medieföretaget vill få in fler 

kvinnor till redaktionen. Allting handlar enligt redaktionschefen om kompetens och om att 

vara bra. Det spelar inte någon roll om sportjournalisten är kvinna, man eller av utländsk 

bakgrund. Redaktionschefen ser i likhet med redaktionschef A att bristen på sportjournalister 

med utländsk bakgrund är ett problem som kommer att lösas med tiden, samtidigt som han 

anser att fler sportjournalister med utländsk bakgrund skulle få sportjournalistiken att 

utvecklas.

Förändring nödvändig
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Redaktionschef C är av en annan åsikt och anser att åtgärder behövs för att fler med utländsk 

bakgrund ska komma in på redaktionerna.  

– Jag tror att man måste göra lite mer än att bara sitta still och vänta. Jag tror att det... ja det kanske 

löser sig på 300 år annars. Men om man vill att det ska hända något lite snabbare så kanske man 

måste dra i lite trådar i alla fall. Man ska inte överdriva åt något håll men jag tror inte att man bara 

kan sitta och vänta och tro att det löser sig självt.

Redaktionschefen nämner hur kvinnorna har utvecklat sportjournalistiken och att en liknande 

utveckling kan ske i samband med ett ökat inträde av sportjournalister med utländsk bakgrund 

på redaktionerna. Redaktionschef D anser att det största problemet är att alla är för lika på 

redaktionen, och att mångfald är något som behövs, dock inte endast i form av etnicitet.

– ... Och att man då är 35 år med svensk bakgrund, med sin villa och sina två barn och sin Audi 

kombi – det är inte helt lyckat att alla ser ut så. /…/ Jag tycker att vi är en bit på väg men jag tror 

att vi över huvud taget måste bredda mångfalden på redaktionen mot hur det ser ut nu. Och det är 

inte bara etnicitet utan det kan vara ålder också. Vi är ganska så här homogena. 

En av redaktionscheferna, som arbetar för ett public service-företag, tycker att redaktionen 

måste spegla samhället mer. Redaktionschefen tar upp att runt 25 procent av befolkningen i 

Stockholm har utländsk bakgrund och tycker inte att det är ok att det är så få som jobbar på 

sportredaktionen. Samtidigt nämner redaktionschefen att det är väldigt svårt att hitta dessa 

personer och att han inte riktigt vet vilka vägar man ska gå för att lyckas. 

6.9 Frågeställning 7. Varför är det så få?

Om redaktionschefen anser att det finns för få sportjournalister med utländsk bakgrund på 

redaktionen, varför tror de att det är så? 

Få ansökningar, liten omsättning

Framför allt anser redaktionscheferna att det är för få sökande som har utländsk bakgrund, 

och att det är den huvudsakliga anledningen till varför det är så få med utländsk bakgrund på 

redaktionerna. Det är en liten omsättning på anställda och det kan ses som en stor orsak till 
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varför det ser ut som det gör. Redaktionschef A säger att det anställs runt två sportjournalister 

på tio år på sportredaktionen och att det kan ses som en förklaring. 

Redaktionschef C nämner också att det är en liten omsättning på personal på redaktionen 

förutom att det är väldigt få med utländsk bakgrund som har sökt sig dit. Det är genom 

praktiken inom journalistutbildningarna som sportredaktionen får in folk som i framtiden kan 

få ett vikariat. Redaktionschef B instämmer i att det är väldigt få ansökningar som kommer 

från personer med utländsk bakgrund.

Brist på socialt kapital och få personer med utländsk bakgrund på 

journalisthögskolorna

Redaktionschef D nämner att bristen på socialt kapital kan vara en förklaring till att det är få 

med utländsk bakgrund på redaktionerna. Han talar om att det oftast kommer in 

sportjournalister genom rekommendationer från olika håll.

– Har man en bra utbildning i botten då är det ju enklare, men du måste ju fortfarande ha ett slags 

kontaktnät allt som oftast. Jag har… de allra flesta man tar in är genom rekommendationer från 

annat håll eller, det är klart att arbetsprover har lett in en och annan, men ofta krävs ju någonting 

mer liksom.

Redaktionschefen tror att det är enklare som infödd svensk att komma in i branschen eftersom 

man då har en liknande umgängeskrets och bakgrund som de anställda på sportredaktionen. 

Två av redaktionscheferna talar om att det är så få med utländsk bakgrund på 

journalisthögskolorna som söker till medieföretaget. En av dem talar om att man på 

redaktionen har försökt hitta praktikanter med utländsk bakgrund från journalisthögskolorna, 

men utan framgång. Han tar upp att han precis har fått in fem ansökningar från 

journalisthögskolorna i Stockholm och Göteborg, men att ingen av dem har utländsk 

bakgrund. 

– När vi inte hittar på skolorna då vi letar praktikanter så kan det bero på att de [med utländsk 

bakgrund] inte har sökt sig dit för de tror inte att de kan. Alltså du hamnar ju tillbaka på något sätt i 

ursprunget där med kulturer och bakgrund och inte minst klass alltså.

35



6.10 Frågeställning 8. Planer för ökad etnisk mångfald?

Finns det enligt redaktionschefen några planer på redaktionen för att få bukt med att det är för 

få anställda sportjournalister med utländsk bakgrund?

”Vi utgår från de bästa” 

Här varierar svaren mellan redaktionscheferna. Vissa anser att det är viktigare att vidta 

åtgärder än andra, och vissa arbetar mer intensivt för att hitta sportjournalister med utländsk 

bakgrund. Enligt redaktionschef B spelar det ingen roll vilket ursprung eller kön personen har, 

bara personen är tillräckligt bra. Därför finns inga planer på att försöka få in sportjournalister 

med utländsk bakgrund på redaktionen. ”Vi utgår från de bästa”, säger redaktionschefen. 

Enligt redaktionschef A görs inga stora ansträngningar för att få in personer med utländsk 

bakgrund. Det läggs ingen stor vikt vid att medieföretaget har en mångfaldsplan. 

Redaktionschefen säger att det i praktiken fungerar så att man i detta fall tittar på kvinnor 

först och sedan tittar man på om de har utländsk bakgrund. Det har enligt redaktionschefen 

förekommit att det inofficiellt pratats om att någon med en annan etnicitet skulle behövas. Det 

är dock inte något som brukar diskuteras ofta, utan mest i samband med att någon med 

utländsk bakgrund söker till redaktionen.

Mångfald utvecklar

Redaktionschef C nämner att man försöker att tänka på etnicitet vid rekryteringar, men att 

framför allt åldern spelar en stor roll. Man vill föryngra redaktionen och inte anställa någon 

som är för gammal. Samtidigt tar redaktionschefen som exempel upp kvinnornas ökade 

inträde på sportredaktionerna. Han tror att det finns fler kvinnor inom sportjournalistiken i 

dag eftersom sportredaktionerna aktivt drev frågan under ett antal år, och att ett liknande 

initiativ behövs för att få in fler med utländsk bakgrund. Redaktionschef D anser att det borde 

vara en självklarhet att det finns fler med utländsk bakgrund på redaktionerna, och att det inte 

borde vara en fråga att diskutera egentligen, men att det måste diskuteras när situationen är 

som den är. 

Hur skulle man kunna få in fler personer med utländsk bakgrund?

– Bland annat genom att man har människor inne som har annan etnisk bakgrund. Som då har sitt 

kontaktnät och som där igenom liksom får in nästa människa i sin umgängeskrets. Så det är väl ett 
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sätt. Ett annat är ju som vi i annonserna försöker gå ut riktat med att vi söker människor, gärna 

med annan etnisk bakgrund än svensk. Så skriver vi när vi lägger ut annonser.

Nya tillvägagångssätt 

En redaktionschef pratar om att börja använda nya ingångar för att få in fler sportjournalister 

med utländsk bakgrund för att försöka få till en förändring. Han säger att man på redaktionen 

nu börjar fundera på att ta in andra praktikanter än de från journalisthögskolorna i Stockholm, 

Göteborg och Sundsvall. Han har varit i kontakt med ett centrum för folkhögskolor för att få 

tips om personer med utländsk bakgrund. Enligt redaktionschefen kommer ingenting att 

förändras om inte dessa åtgärder tas.
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7 Slutsatser och diskussion

Färre journalister inom sportjournalistiken

Sammanfattningsvis går det att konstatera att andelen sportjournalister med utländsk 

bakgrund är underrepresenterade i jämförelse med andelen journalister med utländsk 

bakgrund generellt. Kartläggningen visar att andelen är cirka 1,9 procent. Det är drygt fem 

procent lägre än den andel som undersökningen från Göteborgs universitet visade på gällande 

journalister generellt i storstäderna (Hultén, 2009). Kartläggningens resultat liknar det från 

Nederländerna där andelen sportjournalister med utländsk bakgrund låg på 1,6 procent 

(Claringbould, Knoppers & Elling, 2004). Vi trodde själva att andelen i vår kartläggning 

skulle vara högre än vad som visade sig vara fallet. Situationen är alltså liknande mellan 

Nederländerna och Sverige och det visar även svaren från samtalsintervjuerna. Flera av 

redaktionscheferna ger svar som stämmer överens med kriterier för urvalen av journalister i 

Nederländerna som anses etnicitets- och könsneutrala. De sökandes etnicitet och kön spelar 

ingen roll i rekryteringen (Claringbould, Knoppers & Elling, 2004). Vi kommer senare i detta 

avsnitt att diskutera vad den låga andelen i kartläggningen kan bero på.

Habitus har modifierats innan tillträdet till det sportjournalistiska fältet

En slutsats som kan dras är att det sportjournalistiska fältet i sig inte har modifierat 

sportjournalisternas habitus. Däremot har habitus hos alla sportjournalister modifierats i ett 

tidigare skede på ett sätt som har hjälpt dem att komma in på fältet. Alla tre sportjournalister i 

studien har även någon form av journalistutbildning som troligtvis har modifierat habitus i 

någon utsträckning. Detta genom den omgivning som finns på högskolan, med klasskamrater 

och lärare, samt utbildningen i sig. 

En sportjournalist hade hjälp av att ha utövat lagidrotter, och på så sätt skaffat sig svenska 

vänner och genom utövandet av lagidrotter även lärt sig sociala och kulturella koder som kan 

ha berikat hans symboliska kapital på det sportjournalistiska fältet. En annan sportjournalist 

talar om hur inträdet till arbetslivet fick honom att introduceras till en annan värld, bort från 

förortsbubblan han levde i. Habitus modifierades då, och en slutsats som kan dras är att 

sociala sysselsättningar kan få habitus att förändras genom att tillföra symboliska kapital som 

bland annat passar på sportjournalistikens fält. Samtidigt kommer alltid den utländska 
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bakgrunden att finnas med och påverka habitus. Dock innebär det inte att det symboliska 

kapitalet som den utländska bakgrunden medför försvårar för sportjournalisterna att vistas på 

fältet, om habitus är tillräckligt anpassad. 

En av sportjournalisterna talar om att det existerar en sorts journalistklass. Dit räknas framför 

allt det sociala och ekonomiska kapitalet enligt honom. Det kulturella kapitalet, i form av 

utbildning, har inte enligt honom ett lika stort inflytande. Alla sportjournalister känner sig 

som en blandning av svensk och invandrare, och det är någonting komplext som de har svårt 

att förklara. Samtidigt är samtliga enligt sig själva försvenskade vilket även vi anser att de är, 

framför allt beroende på deras egen självbild som de förmedlat till oss. De ser sig oftast som 

svenskar och är införlivade i den svenska kulturen. Den svenska delen av habitus har ett större 

utrymme och inflytande på deras person än den utländska delen. Att verka svensk ses enligt 

dem som fundamentalt för att komma in på fältet. Detta överensstämmer med vad Djerf-

Pierre och Levin (2005) menar, att det förmodligen är en framgångsstrategi att försöka bli så 

lik en svensk journalist som möjligt. 

En av sportjournalisterna nämner också att han är populär hos svenskarna för att han talar 

felfri svenska och inte är särskilt lik en invandrare till utseendet vilket har att göra med 

Göranssons (2005) begrepp om den outtalade statushierarki som handlar om att man får högre 

symboliskt kapital om ursprungslandet har ett närmare geografiskt och kulturellt avstånd till 

Sverige. Denna sportjournalist kommer från sydöstra Europa och har då ett geografiskt och 

kulturellt mindre avstånd till Sverige än vad de två sportjournalisterna med ursprung i 

Mellanöstern har.

Etnisk mångfald är viktig i teorin

Redaktionscheferna anser att förekomsten av sportjournalister med utländsk bakgrund är för 

liten. Detta kan ses som ett tecken på att praktik och teori är olika saker, och det 

överensstämmer med Hulténs (2009) argumentation att redaktioner värderar mångfald högt 

men att de inte lever upp till idealen. 

”Det finns inga sökande”

Bristen på socialt kapital i form av kontakter är något som en redaktionschef tar upp som ett 

problem, eftersom det oftast krävs mer än ett arbetsprov för att komma in. Det kulturella 
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kapitalet som bland annat innefattar livsstil och smak är nära besläktat med det sociala 

kapitalet, att ha samma umgängeskretsar och bakgrunder är någonting som underlättar för 

infödda svenskar och försvårar för dem med utländsk bakgrund. 

Etnosocialitet – en framtida lösning?

Sportjournalisterna verkar själva generellt mer medvetna om etnicitetsfrågor än 

redaktionscheferna. Detta kan vara en indikation på att det behövs personer med utländsk 

bakgrund på högre positioner, som exempelvis redaktionschefsposter, för att fler 

sportjournalister med utländsk bakgrund ska komma in på fältet. Etnosocialiteten (Djerf-

Pierre & Levin, 2005, Camauër, 2006) tycks vara viktig. Sportjournalist A nämner begreppet 

indirekt då han talar om att en viss form av diskriminering mot sportjournalister med utländsk 

bakgrund förekommer, men att det kunde ha varit det motsatta om cheferna hade haft 

utländsk bakgrund. Det behövs att vissa av rekryterarna i framtiden har utländsk bakgrund, då 

de kan se likheter mellan de ansökande och sig själva, och på så sätt få in fler med utländsk 

bakgrund på sportredaktionerna. Fältet domineras av infödda svenskar och kampen inom 

fältet anpassas därefter. För att personer med utländsk bakgrund ska kunna komma in på fältet 

krävs det att dominansen av infödda svenskar bryts. Det bästa sättet att bryta dominansen på 

fältet kan vara att få in personer med utländsk bakgrund i chefspositioner. Dessa personer 

kommer tidigare att ha haft en karriär som sportjournalist. Därför kan det ta relativt lång tid 

innan dessa hamnar i en position som möjliggör en förändring av fältets utformning. Det är en 

process som inte kommer att kunna genomföras under en natt, det kommer ta tid att förändra 

hur fältet ser ut och det måste man vara medveten om. 

Lättare för den andra generationen

Språket är viktigt för att kunna komma in på fältet, och därför tror vi att det har varit svårt för 

första generationens invandrare att få jobb som journalister och då också som 

sportjournalister. I och med att den andra generationens invandrare i allmänhet behärskar 

språket väl, och är uppvuxna med de sociala och kulturella koderna, är deras symboliska 

kapital på det journalistiska fältet större än föräldrarnas. Vi tror därför ur detta avseende 

samma sak som flera av redaktionscheferna, att det med tiden kommer att komma in fler med 

utländsk bakgrund på fältet. Om vi talar utifrån oss själva känner vi oss försvenskade. Vi är 

födda i och uppvuxna med den svenska kulturen och vi ser oss själva som svenskar i första 

hand. Enligt oss behövs detta för att kunna komma in på det sportjournalistiska fältet, även 
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om den utländska bakgrunden inte bör försummas. Enligt oss passar generellt den andra 

generationen invandrares habitus det journalistiska fältet bättre än det som föräldrarna 

besitter. 

Sociala kapitalet behöver vara rätt

Vårt intryck är att det sociala kapitalet är av stor vikt för att kunna komma in på fältet. 

Kunskapen måste givetvis finnas där, men för att få möjlighet att komma in på det 

sportjournalistiska fältet måste det sociala kapitalet vara det rätta, vilket inte detta fält är 

ensamt om att kräva. Branschen är mångfacetterad genom att det kulturella kapitalet, i form 

av utbildning, spelar en stor roll hos vissa medieföretag och en mindre roll hos andra. 

Slutsatsen blir att det sociala kapitalet i slutändan är det viktigaste om man vill komma in på 

fältet, och som sportjournalist med utländsk bakgrund är det extra viktigt. Samtidigt är det 

generellt svårare för sportjournalister med utländsk bakgrund att knyta till sig kontakter och 

utöka sitt sociala kapital på fältet jämfört med infödda svenskar. På så sätt blir detta problem 

ett moment 22 för dem med utländsk bakgrund. Eftersom de allra flesta sportjournalister är 

infödda svenskar umgås de i första hand med andra infödda svenskar, vilket underlättar för 

dem att knyta åt sig kontakter på det sportjournalistiska fältet då de exempelvis kan ha 

gemensamma vänner. En sportjournalist talar om att det blir svårare för personer utanför 

Stockholmsområdet att komma till Stockholm och skapa sig det kontaktnät som krävs för att 

komma in på det journalistiska fältet. En slutsats som är möjlig utifrån uttalandet är att detta 

även gäller personer med utländsk bakgrund. Det kontaktnät som sportjournalisten syftar på 

ingår man inte bara för att man bor i Stockholmsområdet, utan det är en krets av vissa 

människor som är likasinnade och besitter liknande symboliskt kapital och habitus. Därför är 

det svårt för utomstående som exempelvis personer med utländsk bakgrund att komma in på 

fältet eftersom deras kontaktnät inte är detsamma som det som krävs.   

JMK-kultur

I samtalsintervjuerna med redaktionscheferna framkom att de medieföretag som söker 

praktikanter oftast gör det från journalisthögskolorna. Det kan enligt oss innebära ännu ett 

hinder för personer med utländsk bakgrund. Om vi utgår från journalistutbildningen vid 

Stockholms universitet är vår uppfattning att det är en kultur på skolan som inte appellerar till 

personer med utländsk bakgrund och att dessa inte i första hand söker sig till skolan. Detta 
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gäller framför allt de som är sportintresserade, då uppfattningen av oss är att det inom JMK 

ses ner på sportjournalistik, liknande de argument Dahlén resonerar kring (Dahlén, 2008). 

Utbildningen i sig är inte anpassad för sportjournalistik och förmodligen är siffran på 

studenterna som vill bli sportjournalister inte särskilt hög. Det kan vara avskräckande att söka 

till JMK om man har utländsk bakgrund och är sportintresserad eftersom den allmänna bilden 

är att den typiske JMK-studenten är infödd svensk och ämnar bli journalist inom ”värdigare” 

ämnen som politik och kultur. Nu talade en redaktionschef om att sportredaktionen skulle 

börja söka praktikanter från folkhögskolor, vilket kan underlätta för personer och 

sportjournalister med utländsk bakgrund att komma in på fältet. 

Motsägande

Vi anser att det är motsägelsefullt att det är så få, och enligt vår kartläggning ansenligt färre 

sportjournalister med utländsk bakgrund, än bland journalister generellt. Sportjournalistik har 

historiskt sett förknippats med låg-kultur (Dahlén, 2008) vilket borde ge personer med lägre 

status på fältet en större möjlighet att komma in. Om det skulle finnas något område inom 

journalistiken där personer med utländsk bakgrund skulle förekomma i större utsträckning 

borde det i sådana fall vara sportjournalistiken. Därför känns det underligt att det enligt vår 

kartläggning är en sådan låg andel sportjournalister med utländsk bakgrund jämfört med 

undersökningen genomförd av Göteborgs universitet där sju procent av journalisterna hade 

utländsk bakgrund i storstäderna (Hultén, 2009). Undersökningen genomförd av Göteborgs 

universitet har använt samma definition av utländsk bakgrund som studien, med skillnaden att 

denna studie har uteslutit personer med nordisk bakgrund ur definitionen. Det kan mycket väl 

vara möjligt att en andel av de sju procenten i undersökningen genomförd av Göteborgs 

universitet har en nordisk utländsk bakgrund.

Sportjournalistiken ligger efter?

Rowe (2004) beskriver hur sportjournalistiken genom tiderna inte har tagits på fullt allvar och 

att sportjournalistiken har setts som en ”toy department of the news media”. Denna låt vara 

klichéartade syn på sportjournalistiken som en ”leksaksfabrik” kan ha medfört att sportens 

område inom journalistiken har haft svårare att vidta åtgärder för utveckling än andra 

områden. Arbetet med etnicitetsfrågor, för att få in fler med utländsk bakgrund på 

redaktionerna, kan vara en av dessa åtgärder. Camauër (2006) har dessutom slagit fast att fler 

medieföretag har börjat vidta åtgärder för att balansera den snäva etniska sammansättningen 
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på redaktionerna. Detta slogs alltså fast för fem år sedan. Först nu har en av 

sportredaktionerna börjat vidta någon form av åtgärd genom att börja söka praktikanter på 

folkhögskolor. En slutsats som kan dras utifrån detta är att sportjournalistiken ligger efter den 

resterande journalistiken. Det är självklart möjligt att kalla det för en åtgärd att det i 

annonserna efterfrågas personer med utländsk bakgrund. Samtidigt kan det ses om en kraftlös 

åtgärd som uppenbarligen inte har hjälpt. 

Vi har dock inte tagit del av vilka åtgärder som har tagits inom andra områden av 

journalistiken, och detta kan vara föremål för vidare forskning. Förslag på vidare forskning 

kan även vara om antalet studenter som ämnar bli sportjournalister på journalisthögskolorna i 

Stockholm, Göteborg och Sundsvall. På samma sätt kan vidare forskning bedrivas om antalet 

examinerade studenter med utländsk bakgrund på nämnda journalisthögskolor.
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Bilaga

Bilaga 1, intervjuguide sportjournalister 

Är du född i Sverige? 

Var är dina föräldrar födda?

Vad har du för utbildning?

Berätta om din uppväxt. 

Hur länge har du sysslat med sportjournalistik? 

Hur kom du in på journalistspåret?

Har du jobbat med en annan typ av journalistik? 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Tidigare arbetsplatser?

Vad för arbetsuppgifter har du, huvudsysslor?

Känner du på något sätt att du har ett ansvar att kunna representera minoriteter?

Ser du dig själv som en förebild i ditt yrke för unga människor som själva har utländsk 

bakgrund?

Känner du att du har blivit annorlunda behandlad på redaktioner på grund av din etnicitet?

Känner du att du har annorlunda krav på dig i ditt journalistiska yrke i och med din utländska 

bakgrund?

alltså känner du att det på något sätt skiljer sig från kraven som finns på svenskar? 

Har du känt att det förväntats av dig att ha kunskaper om utlänningar eller invandrare i 

allmänhet för att du själv har utländsk bakgrund?

Känner du att du behöver visa upp mer kunskap än svenska sportjournalister? 

Känner du att du arbetar på lika villkor som en infödd svensk sportjournalist?

Kan du känna att de svenska perspektivet dominerar för mycket inom sportjournalistiken? 

Försöker du på något sätt att lyfta fram ett annorlunda perspektiv vid vissa tillfällen?

Tror du det kan vara svårare eller lättare att som journalist med utländsk bakgrund få jobb 

inom sportjournalistiken än vad det är inom andra journalistiska området?

Om du tidigare jobbat på andra områden inom journalistiken, ser du någon skillnad mellan 

dem och sportområdet?

Är det ett annorlunda klimat i sportjournalistiken?
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Har du i din yrkesroll någon gång känt dig diskriminerad på något sätt?

Ser du några fördelar i yrket med att ha utländsk bakgrund?

Ser du några nackdelar i yrket med att ha utländsk bakgrund?

Hur tycker du det är med fördelningen av antalet sportjournalister med utländsk bakgrund på 

sportredaktionerna?

Anser du att det behövs kvoteras in sportjournalister med utländsk bakgrund?

Hur ser du på din arbetsgivares försök till att få till ett mer balanserat utbud av anställda (ur 

ett etniskt perspektiv)?

Hur viktigt anser du det är att verka svensk, är det nödvändigt inom sportjournalistiken? 

Är du själv på ett annorlunda sätt just i det avseendet när det kommer till privatliv kontra 

yrkesliv?

Om vi lägger det journalistiska åt sidan – hur ser du dig själv? Som svensk? 

”Svartskalle”/invandrare? Både och? Inget av dem?

Tror du det kan vara svårare eller lättare att få jobb inom sportjournalistiken än vad det är 

inom andra journalistiska området?

Bilaga 2, intervjuguide redaktionschefer

Anser du att det är en bra fördelning av antalet sportjournalister med utländsk bakgrund på 

redaktionen?

Om du anser att det är för få – vad tror du det beror på?

Hur mycket tänker man som redaktionschef på etnicitetsfrågor?

Har ni en plan för mångfald inom redaktionen?

Vad anser du om kvotering?

Flera sportjournalister anser att medieföretagen hycklar och kommer med tomma ord när det 

gäller rekryteringar av sportjournalister med utländsk bakgrund. Varför tror du att de anser 

detta?

Finns det en tankegång att man blir nöjd efter att ha tagit in en sportjournalist med utländsk 

bakgrund och då inte är lika villig att ta in ännu en?

Är man mer osäker på att ta in en sportjournalist med utländsk bakgrund än en infödd svensk 

– är det svårare att ta in någon med utländsk bakgrund? 

Vi har pratat med sportjournalister med utländsk bakgrund och vissa har uttryckt att man med 

utländsk bakgrund konkurrerar med andra i samma situation. Alltså att det finns mindre 
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utrymme och en mindre marknad för sportjournalister med utländsk bakgrund att konkurrera 

på. Kan du hålla med att det är så?

Finns det en risk att man gör en för stor sak av detta, att det läggs för mycket fokus på 

etnicitet och mångfald?

Tycker du att det behövs fler sportjournalister med utländsk bakgrund?
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