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Sammanfattning  
  

 
När man som TV-tittare ser på sportprogram, kan man lätt förledas att tro att ”alla människor” 
tycker sport är viktigt, men så är det naturligtvis inte. Man kan dock anta att framställningar 
av medierad TV-sporten som fenomen, finns i de flesta människors föreställningsvärld. 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är att placera in TV-sport i ett större sammanhang, där 
TV-sport kan ingå som en del av det som människor tar del av och som i viss mån inverkar på 
hur individer formar och skapar sin identitet. Den här uppsatsen handlar om hur kön (re-) 
presenteras genom TV-sport och hur detta kan ingå i vad som konstruerar en könsidentitet för 
en yngre generation av den kvinnliga TV-publiken. Uppsatsen bygger på en intervjustudie 
med en grupp tjejer på en skola i en sydsvensk småstad, som genomfördes i november 1999.   
 
För att belysa detta område har jag valt att utgå från tre huvudteman- urbäddning, 
återinbäddning och könsidentitet  i syfte att försöka synliggöra och förstå vilken betydelse 
och mening TV-sport kan ha för unga idrottsaktiva kvinnor.  
  
Genom att använda begrepp från bl a Giddens och Thompson tittar jag på hur urbäddning och 
återinbäddning av TV-sport ser ut för en ung kvinnlig publik. Jag kommer fram till att tjejerna 
använder idrott och TV-sport när de själva konstruerar sin könsidentitet, som delvis bygger på 
de manliga värderingarna som återfinns både i samhället och medierna. De unga kvinnorna 
använder en manlig värderingsnorm, när de bedömer både sina egna och andras 
sportprestationer, samtidigt som de är kritiska till hur TV återger kvinnligt idrottande. När det 
gäller den egna könsidentiteten sker en viss förskjutning av det manliga värderingssystemet 
om hur de själva uppfattar sig själva som idrottande kvinnor. I spänningsfältet mellan den 
kollektiva och den individuella könsidentiteten skapas ett dubbelt förhållningssätt, som dessa 
tjejer växlar mellan när de diskuterar idrott och identitet.   
 
Idrotten är en viktig del av den livsstil och smak som utvecklas och skiljer ut de här tjejerna 
från andra ungdomar, i deras vardag. Gruppen positionerar sig som del i en idrottsaktiv kultur. 
Den TV-sport och idrott som cirkulerar inom den här samtalskulturen utgör ett riktmärke för 
grupp- och könsidentitet, som t ex att veta vilka som leder serien eller vann senaste matchen. 
Vidare visar studien att kunskaper om TV-sport används för att få kontakt och samtala med 
killar. TV-sporten möjliggör därmed en könsöverskridande kommunikationsprocess. Jag 
kommer också fram till att förebilder från TV-n och den egna idrottskulturen har betydelse för 
hur dessa tjejer själva idrottar och att de införlivar TV-sport och använder den i sin egen 
idrottsutövning.  
 
Hur skapandet av könsidentiteter och dess konstruktioner blir till är endast en spegelbild av 
samhället genom TV-sporten. Medierna verkar i samhället och identiteter skapas av en rad 
olika faktorer, varav TV-sport endast utgör en av dessa faktorer. Jag valde att begränsa mig 
till hur kön presenteras genom TV-sport och hur detta kan påverka och ingå i vad som 
konstruerar en könsidentitet för en yngre generation, och det är mot denna bakgrund den 
analytiska slutsatsen bör förstås: 
 
Slutsats skapandet av en könsidentitet sker i samverkan med en rad olika faktorer där TV-
sport endast utgör en del av vad som formar könsidentiteten. TV-sportens framställningsform 
ingår som en del av det som unga kvinnor tar del av och använder när de själva formar sin 
egen identitet, som får mening och betydelse för dem i den kultur de verkar och ingår i. 
 

             Handledare : Malin Hjorth 
             Examinator : Dino Viscovi  
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Förord 

 
Min önskan om att få skriva en uppsats om mediers inverkan på identitetskonstruktionen har 
funnits sedan våren 1997, men inte förrän nu har jag genom min fortsatta utbildning kunnat 
genomföra detta. Mitt intresse för medier och kommunikation har utvecklats än mer sedan 
1997 genom de kurser på Växjö Universitet i ämnet som jag deltagit i. Under denna tid fram 
till idag har jag samlat på mig många tankar, som ändå inte får utrymme i den här uppsatsen, 
som därför får utvecklas i en kommande uppsats. 
 
Att både min tidigare C-uppsats och den här uppsatsen handlar om idrott och identitet, hänger 
naturligtvis ihop med det egna sportintresset. Ett kort klargörande behövs kanske göras för att 
läsaren ska förstå min personliga utgångspunkt. Som 10-åring började jag rida, främst dressyr.  
På högstadiet var det både ridning och handboll. Under gymnasietiden slutade jag helt med 
aktivt idrottande en period, som sedan avlöstes med korpfotboll i ett lag med arbetskamrater. 
Ridningen återupptogs vid 28 års ålder. Idag motionssimmar jag regelbundet sedan 12 år och 
rider sporadiskt tillfälle ges.  
 
Under en period var ridintresset det viktigaste, vilket innebar att jag bara såg de sportprogram 
som handlade om hästar. Björn Borg och Ingemar Stenmark väckte mitt intresse för TV-sport. 
Jag gick på gymnasiet när Stenmark hade sin glansera och jag kan intyga att all verksamhet 
stannade på skolan när han åkte. Vi gick ofta ett helt gäng tjejer och killar på Fredriksskans i 
Kalmar och såg Kalmar FF, men fotboll tycker jag fortfarande inte är en TV-sport, utan en 
upplevelsesport där jag får mer utbyte av spelet om jag är på plats och tittar, än om jag sitter 
hemma framför TV-n. Ungefär samtidigt upptäckte jag att ishockey var en spännande TV-
sport. Numera är det främst hästsport, OS, Friidrott och ishockey jag följer på TV, även om 
jag ofta ser Sportnytt en gång/vecka. 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit både arbetsamt och stimulerande. Det bestående 
intrycket av intervjuperioden hänger till största delen samman med de positiva och glada 
idrottstjejerna, på ett högstadium i en mindre småstad, som med entusiasm och nyfikenhet 
hjälpte till att göra det arbetsamma stimulerande. Jag vill rikta ett tack till dessa härliga tjejer 
samt skolans ledning och idrottslärare som gjorde det möjligt för mig att genomföra detta 
arbete. Jag vill även tacka min handledare Malin Hjorth för hennes förnuftiga synpunkter och 
relevanta kritik som bidrog till att jag kunde slutföra uppsatsen i rimlig tid. Slutligen vill jag 
tacka mina kurskamrater som lyssnat och diskuterat de problem som periodvis uppstått, i de 
gruppträffar vi haft under hösten. 
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11..    SSPPOORRTTEENN  SSOOMM  EETTTT  MMEEDDIIEERRAATT  FFEENNOOMMEENN  
II  DDAAGGEENNSS  SSAAMMHHÄÄLLLLEE  

  
Inledningskapitlet ger en kort översikt om idrott som begrepp och mediegenre, samt 
identitetsbegreppet, främst ur ett könsperspektiv, och avslutas med problemställning, frågor och 
syfte för uppsatsen.  

 
” Om man slår på ettan en lördag så är det TENNIS och så byter man till tvåan och där är 
 det också TENNIS. Då byter man till fyran och där visar dom FOTBOLL – JAHA liksom!” 

 
Så säger Lena, en av de intervjuade tjejerna, som ingår i den här studien, om hur det är att ha 
ett sportintresse som inte särskilt ofta går att se på TV. Är det verkligen så att tjejer som vill 
titta på sport, har ett begränsat urval att tillgå, eftersom deras egen sport är dåligt 
representerad i TV:s sportprogram? Många tjejer som håller på med idrott tycker att medierna 
bevakar kvinnors idrottande alldeles för dåligt. Hur upplever tjejer att ständigt mötas av en 
manlig idrottsförebild på TV, när de själva är av kvinnligt kön och idrottar tillsammans med 
andra tjejer? Och vad beror detta på? 
 
Tjejer verkar också få mer uppmärksamhet om de sysslar med individuella sportgrenar, i 
jämförelse med de stora manliga lagsporterna fotboll och ishockey, för visst finns det damlag 
i fotboll och tjejer som spelar ishockey, men dom syns inte i medierna särskilt ofta. Jag tror 
att det finns ett samband mellan kvinnors villkor inom idrott och hur bevakningen i medier av 
kvinnors idrottsutförande ser ut. Medierna är med och skapar motsägelsefulla bilder och 
myter av vad sport och idrott innebär, beroende på vilket kön det handlar om. Tjejer 
förekommer oftare i uppvisningssporter, där man kan framhäva en estetiskt tilltalande kropp i 
tajta trikåer än att de förekommer som motocrossförare eller fotbollsspelare. Man kan undra 
om svettiga fotbollstjejer är motbjudande och okvinnliga på något vis, eftersom de så sällan 
syns i TV-sporten. Däremot är det helt klart att det är manligt att vara fotbollshjälte. Den 
manlige fotbollsspelaren är en lerig och svettlackande kämpe, som vet sin plats i laget och 
tillsammans med ett gäng grabbar kan slänga sig i en hög efter att ha gjort mål!  
 
Den sport som mest förekommer på TV kan betraktas som ett manligt dominerat fält. Detta 
innefattar såväl ägarstrukturer inom medierna, som journalister och reportrar samt de idrotter 
som visas i TV. Det är män som innehar chefsposterna på sportredaktionerna, det är män som 
kommenterar och skriver sportreferat, analyser och artiklar om idrottsmän och det är för en 
manlig publik. Eftersom en del kvinnor också är intresserade av sport och tittar på medierad 
sport – anpassar de sig till det manliga urvalet och accepterar detta eller så utvecklas en egen 
tittarkultur när det gäller sport, för kvinnor. Den här uppsatsen är en intervjustudie som 
handlar om unga kvinnor och TV-sport.  
 

11..11..    BBeeggrreeppppeenn  ssppoorrtt  oocchh  iiddrrootttt  
 
Sport och idrott är två begreppet som används nästan synonymt, och skillnaden i betydelsen 
flyter ofta ihop. I massmedierna är framförallt ordet ”sport” allmänt förekommande. Beroende 
på vilket ämnesområde man utgår från kan dessa två begrepp definieras på olika sätt.  
 
Skillnaden i engelska språket mellan ”sport” och ”sports” är att det första betraktas som en 
kulturell institution, som existerar i samklang med de gemensamma konventionerna som råder 
i ett samhälle och det senare som en aktivitet som bara är en del av den institutionaliserade 
sporten1. ”Sport” hänförs av Schelin till engelskan och ges en vidare betydelse än ”idrott”. 
Han menar att ”sport” innefattar att någon form av redskapsanvändning krävs, dvs. att 
                                                
1 Creedon, 1994, s 3 
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utövandet mer bygger på redskapets förmåga än individens. Ordet har även en positiv eller 
negativ laddning, som kan relateras till samhällsklass och/eller geografiska skillnader. De 
högre samhällsklassernas definition har en positiv klang, medan t ex ordet ”sportfåne” då 
hänförs till arbetarklassens användning av ordet 2.  
 
För den här studien gäller att ”idrott” är den aktivitet och handling som existerar i samhället 
som en institution och bygger på gemensamma regler, normer och värderingar som är 
etablerade i form av idrottsorganisationer. ”Idrott” förutsätter någon form av organiserad 
utövning.  ”Sport” avser en handling eller en aktivitet som även kan innefatta rekreations och 
motionsutövning, såsom jakt, fiske, sportdykning, osv. och därmed också kan utövas under 
mer friare former och för nöjes skull.   
 

11..22..    SSppoorrttggeennrreenn  ii  TTVV  
 
Begreppet genre används då man vill skilja mellan olika typer av TV-program. Genre bygger 
på att uppfattningen om ”vad” det är man ser, gemensamt delas av publiken och 
producenterna av programmen.  
 
Sport som genre skiljer sig från andra TV-program, genom att de flesta program som inte 
handlar om sport ofta är förinspelade, efter manuskript med t ex agerande skådespelare. 
Tittaren kan ofta förutsäga slutet; hjälten segrar och skurken får sitt straff. När det gäller idrott 
är utgången oftast mer osäker och har en dramatisk framställning som mer liknar nyheter. 
Verklighetsförankringen och osäkerhetsmomenten i sport tillför tittandet en unik krydda. 
Idrottsutövandet sker på en arena, som existerar i verkligheten, dit TV-tittarna bjuds in att 
delta som publik i en pågående handling. Publiken får uppleva dramatik och spänningen när 
de följer med i kampen om vem som ska vinna tävlingen och utses till segrare. TV-sportens 
framställningsform kan liknas vid gamla tiders sagor med sina hjältar. I den moderna 
varianten av de gamla myternas glorifierade hjältar, berättas vår tids sagor om hur sport-
hjälten genom prövningar på idrottsarenan går segrande ur striden. Genom att atleterna visar 
upp sin styrka och skicklighet, och testa den mot medtävlare, utses en vinnare3.  
 
Sport som genre kan betraktas både som nyheter och underhållning. Sportspegeln t ex är mer 
att betrakta som ett nyhetsprogram, där de senaste händelserna inom idrottsvärlden 
presenteras. Tipslördag och VM i fotboll t ex, kan mer uppfattas som underhållning. Publiken 
bjuds in att delta här och nu, i en kulturell gemenskap som indirekt delas med andra TV-
tittare. En form av social gemenskap skapad genom TV-mediet och som säkert har betydelse 
för övrig social aktivitet människor emellan. 
 
TV-sport som genre kan definieras genom hur mediespråket och dess koder är utformade och 
skiljer sig från andra genrer. Dessa koder bygger på kulturellt överenskomna konventioner om 
hur sporten förmedlas och presenteras av en TV-organisation. Man känner igen sportprogram-
men genom presentationstekniken. Redan i ingressen vet man att det är ett sportprogram, som 
sedan förankras i en av publiken välbekant studio (man ändrar sällan själva miljön för 
hemmaredaktionen). Sportspegeln har t ex en signatur som tittare kan känna igen. Vid OS och 
VM i fotboll har speciella signaturmelodier används under hela sändingsperioden.  
 
TV som tekniskt medium har vissa förutsättningar att förstärka intrycken av sporten, bl a 
genom att använda sig av flera kameror som följer med ur olika vinklar under hela 
utsändningen. Ofta är det närbilder, vilket gör att synfältet begränsas till en enda aktivitet på 
en arena, där flera saker inträffar samtidigt, som inte kameran visar. Slow motion-sekvenser 
                                                
2 Schelin, 1985 
3 Wenner, 1998, s 134ff 
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tänjer ut tiden och förlänger intensiteten av den idrottsliga prestationen för TV-publiken. 
Detta detaljstuderande av idrottsliga prestationer leder även till att visst idrottsutförande 
hyllas och glorifieras. På detta sätt konstrueras våra hjältar i dagens moderna samhälle. De 
existerar genom mediernas försorg. TV som medium förskjuter den kollektiva upplevelsen på 
en idrottsarena till att betona och lyfta fram arenas individuella hjältar. Förutom kamerans 
närbilder och slow-motion-sekvenser, förstärks detta intryck genom en ständigt närvarande 
kommentatorröst som tolkar intrycken genom ett glorifierande språkbruk4. 
 
Sportjournalister kan även vara kända av tittarna, en form av kändisskap som gör att man 
kanske övertygas om sportens sanningshalt och tror på den bild som förmedlas i sändnings-
ögonblicket. Sportjournalistens trovärdiga intryck kan alltså i mötet med publiken skilja sig åt 
mellan generationer, kulturer, subkulturer, smakkulturer och livsstilar. Beroende på vem man 
är, vilken bakgrund man har och med vilka man umgås med, tolkas förmedlingen av TV-sport 
på olika sätt. Man befinner sig ”på plats” genom TV och kan psykiskt sett delta i idrotten. 
Men sportprogrammets utformning kan också innebära att man som tittare intar en kritisk 
hållning mot genren, eller helt ignorerar det som förmedlas, eftersom man kanske inte är 
intresserad av sport eller saknar den ”egna sporten”.   
 
För den sportintresserade publiken utgör sportgenren något som ingår i den vardagliga 
kontexten. TV-sport blir en vardagsaktivitet man kan planera inför, genom att anpassa sina 
övriga fritidsaktiviteter i hemmet, till tider som inte krockar med favoritprogrammen. Man 
äter framför TV-n eller läser tidningar och böcker, samtidigt som man slötittar eller talar i 
telefon. Vilken funktion TV fyller i det aktuella ögonblicket, kan skilja sig åt för samma 
individ, vid olika tidpunkter på dagen eller i veckan. Hur man tittar på TV hänger inte enbart 
ihop med vad TV sänder - tittandet påverkas också av i vilken kontext sändningen blir 
mottagen. Man kan t ex välja att göra fler saker samtidigt som man ser på TV, för att spara tid 
och vara effektiv eftersom konkurrerande fritidsaktiviteter finns, eller för att få sällskap när 
man är ensam hemma. Beroende på den specifika omständighet som för tillfället råder hos 
den enskilde TV-tittaren, tas alltså TV-programmen emot under olika förutsättningar. Om 
man ser på TV ensam, kanske man koncentrerar sig bättre på själva innehållet, medan om 
man ser TV tillsammans med andra blir kanske det sociala umgänget och dialogen viktigare. I 
det senare fallet fungerar TV som en möjliggörare för kommunikation, genom delad 
upplevelse i ögonblicket av ett TV-program. 
 

11..33..    SSppoorrtt  ssoomm  eenn  mmaannlliigg  mmeeddiieeggeennrree    
 
Krig liksom sport betraktas främst som en manlig verksamhet och det går igen i språkbruket 
inom idrottsfältet. Man går till anfall mot motståndaren, och skjuter bollen i mål. Man siktar 
på seger och vinner dueller. Ord som landskamp, anfallsspel, och att gå från försvar till 
anfall, ”nu ska vi ska ta dom” och  ”vi ska döda dom”, visar hur man gaddar ihop sig i lag 
som strider för seger. Det våld som tycks förekomma inom idrottsvärlden verkar vara helt 
accepterat när det utövas på en idrottsarena, men ute i samhället skulle det bestraffas som 
kriminella handlingar. Därmed framstår idrotten som en civiliserad form av krig i det 
moderna samhället, där den nya manligheten får en chans att ta form5.  
 
Idrottskulturen är en väldigt stark kultur när det gäller att svetsa samman lag och skapa 
förebilder för en uppväxande generation. Den manliga sporthjälten hyllas och beskrivs i 
kraftfulla ordalag. Han är en glödande fighter, som är i storform. Han visade sin härliga 
styrka och försvarade sin heder i en tuff sekundstrid. Sporthjältens mentala och fysiska 
överlägsenhet demonstreras med en kraft som både engagerar och hänför kommentatorer och 
                                                
4 Wenner, 1998 
5 Ibid.  
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publik. Styrka, uthållighet och mod definieras i typiskt manliga termer – det ska vara stake i 
spelarna, en spelare som inte visar det kan kallas för kärring. Till och med tjejer kan få höra 
av sin tränare att de ska visa mer stake. Kroppen blir också det instrument man använder för 
att uttrycka den manliga styrkan i det moderna samhället. Sporten kan betraktas som en 
enkönad värld, som frambringar en extrem form av maskulinitet. Den manliga kroppen är en 
kraftig och härdad kropp, med en stark och kraftfull manlig själ, som bytt ut krigets 
uppoffringar för fosterlandets bästa, mot att försvara sitt lag eller sig själv inom idrotten.  
 
Idrotten är främst en manlig konstruktion där man i det längsta försöker exkludera kvinnorna. 
Sport och idrott kan därmed framstå som männens sista bastion, som de försvarar mot 
kvinnlig inblandning. Ett reservat där männen nästan helt utan kvinnor kan få vara sig själva – 
vad nu det innebär? Frågan är varför, eftersom dam- och herrlag aldrig möts och spelar mot 
varandra? Är det männens exklusiva klubb som hotas? Förlorar de sin ensamrätt till idrottens 
arena om tjejer spelar ishockey eller fotboll och kör rally eller motocross? Kommer det att 
leda till en feminisering av idrotten eller en maskulinisering av kvinnorna? Blir aktiva idrotts-
tjejer maskuliniserade – i den mån att de tänker och agerar som en ”hel karl”? Kvinnor borde 
ju ha rätt att idrotta på sina egna villkor och inte uppfattas som ett hot mot männens idrott?  
 

11..44..    FFoorrsskknniinnggssffäälltteett  mmeeddiieerr  oocchh  ssppoorrtt    
 
När det gäller sport som en idrottslig aktivitet, anses den ha betydelse inom andra 
forskningsområden, som pedagogik och sociologi. Idrottssociologin kan betraktas som ett 
vetenskapsfält som hämtar sin begreppsapparat från både pedagogiken och klassisk sociologi, 
när det gäller beskrivningar av idrottens betydelse i samhället. När man börjar gå igenom 
böcker i medievetenskap förstår man hur försummat området medier, sport och publik är. 
Lawrence A. Wenner menar att den överväldigande närvaron av sport på TV, hittills inte fått 
någon vidare effekt på mediestudier. De få studier som finns om sport, handlar om 
produktionsledet och vad det innebär att vara medierad idrottsstjärna, som individ eller som 
lag. De ytterst få publikstudier om sport som genomförts, är ofta gjorda i studentmiljöer och 
fokuserar på typiska sportevenemang som Olympiska Spel och världsmästerskap6. Han menar 
att många uppfattningar om publiken grundar sig på alltför generella antaganden, som inte har 
något vetenskapligt stöd i empiriska studier. Nu är jag medveten om att den litteratur som jag 
studerat till största delen utgörs av amerikanska medievetare, som till viss del ligger långt 
ifrån den svenska kulturens medievanor. Den studie som Wenner gjort visade att baseball och 
collegefotboll utgör ett socialt kitt mellan TV-tittarna. Det är dessa sporter man talar om mest 
över alla gränser – dvs. de demografiska faktorer han delat in sitt material i. I Sverige kanske 
fotboll och ishockey fyller samma funktion, men då i en manlig samtalskultur? Hur kvinnor 
samtalar om TV-sport borde också vara intressant att undersöka. Hur som helst vet jag ju att 
också kvinnor, av olika anledningar, även de tittar på sport på TV. Jag har inte funnit några 
undersökningar, som handlar om hur den kvinnliga publiken tar emot och gör mening av sport 
i en vardaglig kontext. Även här betonas produktionsledet och hur framställningen av den 
kvinnligt medierade sportstjärnan tar sig i uttryck och vad det innebär att vara kvinna och 
sportjournalist, eller kvinna och (s-)exponerad idrottsstjärna7. När det gäller kvinnliga 
idrottsstjärnor lyfts ofta könet fram med sexuella undertoner i medierapporteringen. Den 
kvinnliga idrottskroppen används t ex i reklam eller förekommer i utvikningsreportage. Men 
det är viktigt att komma ihåg symbiosförhållandet som råder mellan massmedierna och den 
kvinnliga idrottstjärnan här, dvs. att båda tjänar något på exponeringen. 
 
 

                                                
6 Wenner, 1989, sid 241ff 
7 Creedon, 1993, 1994 och Van Zoonen, 1994 
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11..55..    IIddeennttiitteett  ssoomm  eetttt  mmeeddiieepprroojjeekktt  
 
Identitet kan uppfattas som en social konstruktion som inte kan existera utanför ett social och 
kulturellt sammanhang. Identiteten blir till i en social process som formas och lärs in av den 
omgivande kulturen. Vi föds in i ett socialt sammanhang med redan färdiga värderingar och 
normer om vad det innebär att vara människa och leva i ett samhälle. Medierna kan ingå som 
en av många platser i samhället där konstruktionen av identitet och kön sker. 
 
I det traditionella samhället var grupptillhörigheten och en nära fysisk kontakt med dem man 
känner, viktig. Identiteten var ofta fast förankrad och svår att förändra, genom att människan 
föddes till en given identitet och sällan rörde sig utanför den lokala miljön. De intryck man 
fick kom vanligtvis från de människor man levde tillsammans med hela livet. Den moderna 
människan skapar numera sin identitet genom att bl a påverkas av medierna och reflektera 
över det egna jaget. Människan omformar sin identitet genom hela livet. Det traditionella 
kontaktnätet har utvecklats till dagens fragmentariska stora kontaktnät som kräver ett flexibelt 
förhållningssätt av individen att kunna anpassa sig till olika miljöer. Sociala band i traditionell 
mening har tappat sin betydelse genom att slås sönder och ersättas med splittrade relationer. 
Medierna har därmed fått en viktig roll som kultur- och identitetsförmedlare i dagens 
samhälle. Moderna kommunikationssystem förutsätter en ”känsla av att leva med andra” som 
finns på andra platser. Man delar en livsvärld med gemensamma referenspunkter, skapade 
genom medierna, med andra än de man lever tillsammans med. Alla har idag möjlighet att 
skapa sig sin egen identitet, utan band till historien, som världsmedborgare. 
 
Medierad TV-sport finns tillgänglig för TV-publiken på en global arena. Här finns möjlighet 
att finna alternativ till den egna kulturens mönster för identitetskonstruktion och att känna 
gemenskap med andra, som delar intresset för en viss sport, även om man inte lever på samma 
plats. Den TV-sport som sänds ut över nationsgränserna, skapar en global kultur, där 
sportintresset utgör riktmärke för identiteten. Vid internationella tävlingar, kanske 
identifikationen hos publiken baseras på ett nationellt tittardeltagande genom att känna 
sympatier för det egna landets idrottsmäns och -kvinnors prestationer och veta att en 
månghövdad publik sitter runt om i landet och ser samma sak samtidigt. Den andra 
funktionen för global TV-sport som alternativ identitetsförmedlare är de udda livs-
stilssporterna. Bergsklättring, bungy-jump och snowboard har kanske ett mindre antal 
utövare, men kan ändå tilltala en viss del av TV-publiken. Dessa kan genom TV uppleva att 
fler finns som har samma udda intressen. TV skapar därmed förutsättningar för en 
intressegemenskap utanför närsamhället, på en global nivå, som ändå kan ha betydelse för hur 
individer själva konstruerar sin identitet.     
 

11..66..    DDeenn  kköönnssuuppppddeellaaddee  TTVV--ssppoorrtteenn  
 
Det verkar finnas en tradition inom TV att i första hand visa kvinnor i sporter som är 
individuella. Isdans, gymnastik och friidrott där en estetisk tilltalande kropp står i fokus. 
Massmedier över lag stereotypifierar kvinnliga idrottare till att verka inom vissa fält. 
Kvinnliga sportutövare underordnas männens sportutövning. Denna hierarkiska indelning 
inom sportfältet slår även mot männen. Det faktum att även män kan vara gymnaster eller 
dansa balett, brukar vanligtvis betraktas som klent och feminint, om de inte tillhör en erkänd 
elit. I så fall kan medierna tänkas vara intresserade. De traditionellt manliga sporterna används 
som norm för vad som räknas som seriös sport. Skillnader mellan könen och deras fritid, sägs 
visa att kvinnor möjligheter till att aktivt idrotta försvinner när de bildar familj8. Men många 
kvinnor är aktiva idrottsutövare inom traditionellt manliga sporter. Det finns flera A-lag i 

                                                
8 Creedon, 1994, sid  263, studie om kvinnors fritidsaktiviteter. 
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damfotboll och unga flickor som kör go-cart och motocross, eller spelar ishockey, fast i det 
sista fallet, gör de det i pojklagen. Dessutom anses barnafödande stärka den kvinnliga 
kroppens kapacitet, så även om fritiden saknas, finns ändå möjligheten där att utvecklas och 
bli ännu bättre. Detta gäller då främst uthållighetssporter, som t ex långdistanslöpning.  
  
Man får lätt en uppfattning om att sporten på TV i första hand riktar sig mot en manlig publik, 
men även kvinnor ser på dessa program. Orsakerna till att titta på sport och TV är ofta en 
komplex situation, där den sociala kontexten även har betydelse för hur man uppfattar sport 
på TV. Det finns olika anledningar till att ser man på TV. Om man har för avsikt att slå ihjäl 
tid, att fly vardagen, koppla av, fantisera, bli stimulerad eller bara vara tillsammans med 
någon, så kan TV mycket väl fylla en funktion, som t ex sport på TV. Tittar man ensam eller 
tillsammans med andra, får även det betydelse för hur tittaren tolkar sport och sportstjärnor. 
Tittar man ensam, kanske man koncentrerar sig på detaljer och lägger märke till mer detaljer 
än vad som återberättas av kommentatorn. Delar man upplevelsen tillsammans med andra 
förstärks kanske den kollektiva känslan i framgångar och nederlag för idrottsstjärnorna eller 
lagen. I en gemensam tittarsituation finns utrymme för kommunikation i form av spontana 
kommentarer och senare eftersnack om det man just sett9. 
  
Upplevelsen av medierad TV-sport kan skilja sig åt mellan generationer, kulturer, subkulturer, 
smakkulturer och livsstilar. Beroende på vem man är, vilken bakgrund man har och med vilka 
man umgås med, tolkas framställningen av ”sport” på olika sätt10. Det kan handla om sociala 
klasser som tycks vara en populär indelning, som Morley använder i Family Television(1993), 
eller som i Gillespies studie Television, Ethnicity and Cultural Change(1995) som utgår från 
etnicitet, eller om kön där man från vår tidigare kurslitteratur kan nämna Radway och 
Hobson. Beroende på vilken fokusering man väljer, finner man olika orsaker till vilken 
tolkning och betydelse TV-utbudet får i mötet med sin publik. Både vad gäller vilka specifika 
program man studerar och vilka demografiska faktorer11 man väljer ut som analysinstrument.  
 
Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram sportens betydelse för kvinnor, i en medie-
vetenskaplig studie, eftersom sporten faktiskt utgör en stor del av medieinnehållet och i 
dagens samhälle, bl a genom den kroppsfixering och fitness-kultur många lever med. Det 
borde även innebära att kvinnor har en uppfattning om sport på TV, oavsett om den är negativ 
eller positiv till sin karaktär. 
 

11..77..    PPrroobblleemmssttäällllnniinngg,,  ffrrååggoorr  oocchh  ssyyffttee 
 
Jag kommer att utgå från ett övergripande samhällsperspektiv där medier och framförallt TV 
ingår som en viktig del i de vardagsaktiviteter som människor erfar och upplever. Det över-
gripande perspektivet utgörs av samhället och den omgivande kulturen. Dessa vardags-
aktiviteter skapar en social interaktion mellan människor och ger förutsättningar för att tala 
om TV som en kulturell aktivitet. Jag vill med min studie försöka komma åt en vardaglig 
kontext, genom att föra en diskussion om TV-sportens betydelse med en grupp tjejer på 
högstadiet. Jag vill veta hur idrottsaktiva unga kvinnor uppfattar och tar del av sport som ett 
medierat fenomen. Finns det möjlighet för dem att hitta kvinnliga sportförebilder eller är man 
hänvisad till ett manligt urval? Har detta någon betydelse för tjejernas uppfattning om sig 
själva som aktiva idrottare och som unga kvinnor i det svenska samhället? Syftet är alltså att 
undersöka vilken betydelse TV-sport kan ha för unga kvinnor. 
  
 

                                                
9 Wenner, 1989 
10 Ibid. 
11 Social klass, kön, etnicitet, generation, och geografisk punkt.  
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Den frågeställning jag utgår från lyder : 
 
 Vilken mening och betydelse har medierad TV-sport för tjejer och hur skapar de 

själva utifrån detta en egen identitet och uppfattar sig som individer?  
 
Jag vill studera hur unga idrottsaktiva kvinnor uppfattar TV-sportens innehåll, i relation till 
deras egna idrottsgrenar och vilka idrotter och/eller personer som de lägger märke till i TV:s 
sportprogram. Jag tror att medierna kan ha; och i detta fall framför allt TV; en del i aktivt 
idrottande tjejers identitetsskapande. 
 
Till min problemställning hör också att mot bakgrund av dessa frågor försöka bidra med 
förståelsen av hur medierad TV-sport ingår i vår kultur, som en av många institutioner, som 
kan påverka en uppväxande generation unga kvinnors identitetsuppfattning. De variabler som 
används i denna studie utgörs av kön, generation och geografisk punkt. Jag kommer inte att 
analysera materialet genom social klasstillhörighet eller etniciteten. 
 
Samhällets normer och värderingar, som förmedlas bl a genom TV-mediet, kan naturligtvis 
beskrivas genom begreppen socialisation och maktdiskurs. Detta innebär att identitet och kön 
konstrueras av det omgivande samhället, vilket leder till frågan om hur denna konstruktion 
går till? Om man t ex hävdar att det existerar maktdiskurser som på något vis tvingar in 
individer in i olika roller, följer nästa fråga; går det att anta att människor disciplineras in i 
dessa roller genom rådande maktdiskurser? Kan då genren TV-sport betraktas som en del av 
socialisationsprocessen och som ett medel för disciplinering till kön och identitet?  
 
Man kan å andra sidan hävda att globaliseringen i det moderna samhället har ökat möjligheten 
för den moderna människan att fatta självständiga beslut och forma sin egen identitet. Den 
moderna människan uppfattas som en självständig och reflekterande individ som kan ta 
ansvar för sitt liv och göra självständiga val mellan en mångfald av möjliga livsstilar och 
identiteter. Tillgången av medierad TV-sport kan genom sin spridning skapa förutsättningar 
och erbjuda möjligheter till alternativa livsstilar och identiteter, som är öppna att ta till sig för 
varje individ. Människans förmåga att reflektera och styra över sina egna handlingar tas även 
som intäkt för att hon gör ett visst motstånd mot makten i samhället. Det moderna samhället 
har skapat förutsättningar för en flexibel identitet, där individer tar intryck från flera håll12.  
 

Mina huvudfrågor är :  
 

- Hur upprätthålls samhällets normer och värderingar om kön och identitet 
genom medierad TV-sport? ( - dvs.  urbäddning)   

 
- Hur integreras TV-sporten i en vardaglig kontext, som ett medel för 

formandet av en egen könsidentitet? (- dvs. återinbäddning) 
 
- Hur ser könskontruktionen ut för unga idrottsaktiva kvinnor som tar del av 

medierad TV-sport? (- dvs. könsidentitet) 
 
Min avsikt är att genom tre teman - urbäddning, återinbäddning och könsidentitet beskriva 
hur socialisation genom medierad TV-sport ser ut i en viss miljö, som har vissa 
förutsättningar och vilka konsekvenser den kan få. Man måste alltid avgränsa sin studie för att 
göra den hanterbar. Genom ett visst teori- och metodval, läggs ett perspektiv på det man 
analyserar. Jag kommer därför inte att hävda att min tolkning är den enda rätta, utan att det är 
en möjlig tolkning, byggd på det empiriska materialet och analyserat genom de teorier som 
redovisas i nästa kapitel, kombinerat med min egen självförståelse som naturligtvis påverkar 
                                                
12 Thompson, 1995 och Giddens, 1991, 1996 
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redovisningens utformning. Efter denna inledande diskussion om medierad TV-sport och 
könsidentitet är min avsikt att genom teorikapitlet redogöra för det teoretiska anslaget, där 
framför allt Thompson och Giddens anger ramarna för uppsatsen. Det tredje kapitlet tar upp 
den kvalitativa metod jag valt att arbeta med. I det fjärde kapitlet redovisas empirin. Det 
avslutande femte kapitlet analyserar och konkluderar studiens resultat. 
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22..  TTVV--SSPPOORRTT  OOCCHH  MMEEDDIIEEVVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGGAA  SSTTUUDDIIEERR  
  

Först kommer en inledande diskussion om mediemakt för att visa produktionssidans betydelse 
för urbäddningsprocessen. Mediehändelser och personifiering anger hur konstruktionen av 
medierad TV-sport går till. Därefter diskuteras inbäddning och interaktionsvägar ur 
mottagarperspektivet och kapitlet avslutas med TV-sport som förmedlare av könsidentitet och i 
en kontext av social och kulturell handling.  

 
 

22..11..    MMEEDDIIEEMMAAKKTT    
 
För att visa hur TV-sporten får betydelse för inbäddning och identitetsupplevelse i ett 
mottagarperspektiv, måste vi först förstå hur relationen mellan medierna och makt ser från ett 
sändarperspektiv. TV-sport produceras av medieorganisationer, som ingår i samhället och 
dess olika maktkonstellationer. 
 
Beroende på vilket perspektiv och vilken teori man utgår från kan mediemakt beskrivas på 
olika sätt och ha olika innebörder. Vår kunskap om det globala samhället, som förmedlas 
genom medierna, synliggör olika former för makt och resursfördelning. Det växer fram av 
nya typer av maktstrukturer som numera måste kontextualiseras globalt. Thompson diskuterar 
makt utifrån fyra makrodimensioner13: Ekonomisk makt som innebär kontroll över materiella 
och finansiella resurser, politisk makt som innefattar kontrollen över demokratiska och 
överstatliga organ, tvångsmakt i första hand som militär och polisinstitutioner, och symbolisk 
makt som innefattar kontrollen över informations- och kommunikationsresurser. Medierna 
tillhör främst den sista dimensionen i den här modellen, men medierna verkar som en av 
många institutioner i samhället och man får därför inte bortse från att de även kan ingå i de 
övriga på ett eller annat sätt. Med andra ord kan man säga att massmedierna är genomsyrade 
av makt från början till slut. Thomas Mathiesen väljer att synliggöra detta på följande sätt: 
 

1. För det första förutsätter kontrollen att använda makt. Bakom står stora ägarintressen. 
2. De som verkar i massmedierna har makt – att besluta hur formen för mediebudskapet  

ska se ut. 
3. Makten i medierna är inrammade och beroende av andras makt i omgivningen. Runt 

massmedierna finner vi en ram av politiska, kulturella och ekonomiska institutioner  
      som lägger begränsningar på mediearbetarens val. 
4. Kontrollen ger makt genom användningen av massmedier. Det strömmar alltså makt  

från medierna. 
Det är makten bakom, i och runt och från strukturerna14.  

 
Både Thompson och Mathisen diskuterar maktbegreppet utifrån Michel Foucaults 
”mikromakt”, vilket innebär att makt inte är bundet till en plats, utan att makten är dynamisk 
och finns överallt. Vårt sätt att hantera makt genom att lokalisera den till institutioner i 
samhället, menar Foucault, hindrar oss att se att makten är dold och utspridd. Foucault utgår 
från det panoptiska samhället, när han formulerar begreppet mikromakt. Panoptikonet gör att 
många människor blir synliga för de få, vilket leder till att makten utövas över de många 
genom att institutionerna i samhället sköter övervakningen. Thompson kritiserar Foucault och 
menar att utvecklingen av kommunikationsmedier tillför medel för många människor att 
samla information om de få och på samma gång kan de få uppträda för de många, tack vare 
medierna. Synligheten flyttas över till dem som utövar makten, från de som makten utövas 

                                                
13 Thompson, 1995, sid 17 
14 Mathiesen, 1993, s 36ff 
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över; dvs. det synoptiska samhället där de många ser de få15.  Men jag uppfattar Foucaluts 
mening helt annorlunda : 
 

”Vi befinner oss varken på åskådarbänkarna eller på scenen, utan inuti den 
panoptiska maskinen, omfattade av dess makt, som vi själva vidarebefordrar,  
eftersom vi själva utgör ett av dess kugghjul.” 16  

 
Detta innebär att vi alla reproducerar makten, oavsett vilken position vi har i samhället, 
organisationen eller familjen. På detta vis blir makten ännu mer osynlig för oss, det Foucault 
kallar för mikromakt, eftersom makten socialiseras in i samhällsmedborgarna i syfte att 
disciplinera dem. Dessutom har medierna ändrat förutsättningarna för synligheten, eftersom 
det finns fler arenor att uppträda på lokalt och globalt. Detta innebär att de få som håller i 
makten också har blivit fler, vilket även Thompson diskuterar, utan att koppla till Foucault. 
Kontentan av detta blir att vi behöver sammanföra fler perspektiv när vi diskuterar makt och 
medierna. 
 
 

22..11..11..    KKaammppeenn  oomm  mmaakktteenn  öövveerr  mmeeddiieeffäälltteett  
  
Produktionen av medier verkar också allt mer i ett globalt sammanhang genom olika 
ägarstrukturer som går utanför de traditionella nationsgränserna. De beslut som fattas, sker på 
en annan nivå än nationalstaternas. Det som lyfts fram i medierna skapar på olika sätt debatt, 
både inom medierna (extended mediazation17) och i samhället, som visar hur, var och av vem 
den offentliga debatten förs idag. Genom att TV-mediet som producent av symboliskt 
förmedlade former, från en global nivå sätter agendan för vilka sporter och individer inom 
sporter som lyfts fram, kan man naturligtvis betrakta detta ur ett maktperspektiv. De som har 
makten att definiera vilka sporter och stjärnor som får utrymme i TV visar, att det framför allt 
är de ”manliga” sporterna som får störst utrymme. Det är främst manliga utövare och 
programmen riktar sig mot en ”tänkt” manlig publik18. Sporten ingår också som en del av hela 
TV:s medieutbud och konkurrerar om utrymme och tittare med andra program och kanaler.  
 
Utifrån Pierre Bourdieu kan man säga att man har en strid inom fältet om definitioner; 
symboliskt och kulturellt kapital; om vad som betraktas som ”äkta och genuin” medierad 
sport19. Ett fält består av människor som förenas av något som de gemensamt tror på och 
strider om eller för. Denna strid sker mellan de som är etablerade inom fältet och 
nykomlingar. Sporten kan betraktas som ett konkurrensfält där experter på sport kämpar om 
positioner inom fältet. Det finns en hierarki inom sportfältet och inom det medierade 
sportfältet, där vissa sporter får företräde framför andra. Kampen står mellan de olika 
kanalernas mediebevakning, sportprogram och reportrar samt olika idrotter, med sina lokala 
och internationella stjärnor och lag20. På den svenska mediemarknaden sänds främst 
kanadensisk och amerikansk ishockey, tennis och engelsk fotboll, men även mästerskap inom 
andra idrotter på europanivå kan få ett visst utrymme. Här konkurrerar de svenska Public 
Servicekanalerna och de kommersiella om sändningsrättigheterna. Kostnaderna för dessa 
sändningsrättigheter har t ex lett till att vissa idrottsevenemang sänds i efterhand av Public 
Servicekanalerna. En effekt av detta kan vara att Public Servicekanalerna främst täcker in de 

                                                
15 Thompson, 1995, s 134 
16 Foucault, 1993, s 253 
17 Thompson, 1995, s 110ff 
18 Wenner, 1998, s 90ff 
19 Det symboliska kapitalet innefattar tillgångar som ekonomiskt, socialt och kulturellt kan användas i 
konkurrensen på ett fält, mellan olika intressegrupper och/eller individer. Det kulturella kapitalet utgör 
symboliska tillgångar som t ex utbildning, titlar, erkännanden, som förkroppsligas genom habitus. 
20 Broady, 1988, sid 8 
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nationella idrotterna, som mest tycks inrikta sig på fotboll och ishockey. Här lägger man tid 
och utrymme på analyser, intervjuer med spelare, tränare, sponsorer och fans. Området är 
stort att täcka in med elitserien och flera divisioner. Publiken deltar även i denna strid om 
definitioner, genom att positionera sig på sportfältet och därigenom ta ställning för olika 
idrotter, vilket jag återkommer till i slutet av detta kapitel. 
 

22..22..  MMEEDDIIEEHHÄÄNNDDEELLSSEERR  OOCCHH  PPEERRSSOONNIIFFIIEERRIINNGG  IINNOOMM    
TTVV--SSPPOORRTT  

 
Vissa sporter ges mer utrymme än andra. Man kan se hur vissa ”arrangerade sporthändelser” 
som utspelar sig i medievärlden, även styr bevakningens utformning inom sportfältet, samt till 
viss del även nyhetsbevakningen inom andra mediefält. Visserligen kan t ex OS betraktas som 
en arrangerad sporthändelse, men den sker också i interaktion mellan medierna och OS-
arrangörerna, eftersom båda har intresse av att sprida ut tävlingen på en global mediearena. 
Enligt Thompson sker dessa media-events21 inte enbart på mediernas villkor, utan även de 
som uppträder inom olika sporter kan genom sin stjärnstatus inom en idrottsgren, också själva 
skapa en mediehändelse. Denna mediehändelse behöver inte ens ha kopplingar till sporten.  
 
Vad som ges offentlighet i medierna kan också tolkas som ett tecken på moderniteten, när 
vissa händelser och personer lyfts fram i medierna på bekostnad av andra.  T ex har O J 
Simpson stötts och blötts i den globala medievärlden och vårt eget nationella exempel det 
sistlidna året utgörs kanske främst av Ludmila Engkvist. Man fokuserar på privatmänniskan, 
utanför idrottsarenan för att kunna lyfta fram ytterligare en dimension av vad det innebär att 
vara idrottsstjärna. Denna dimension kan även spegla det vardagligt mänskliga, ofta relaterat 
till familjeliv, för att få idrottsstjärnan att framstå som vilken person som helst. Formen kan 
vara av typen intervjureportage eller debattprogram som kopplas till sjukdom, drogmissbruk 
eller brott22.  
 
TV-sporten innehåller även ett tävlings- och/eller ett prestationsmoment, som gör att tittaren 
aktiveras på ett speciellt sätt, som skiljer sig från övriga TV-program. Sporten kan närmast 
jämställas med nyheter – dvs. att konstruktionen bygger på en autentisk skildring som ofta är 
direktsänd, vilket inte alla TV-program är. Men just det faktum att den innehåller 
spänningsmoment och sker här och nu, gör att tittarna mycket väl kan känna att de deltar 
som åskådare på plats, trots att de sitter hemma i TV-soffan. Dessutom finns känslan av att 
dela en gemenskap med alla andra TV-tittare runt om, i nationen eller i en global kontext. 
Ofta använder reportrarna sig av en direkt adress i sin språkliga framställning, mot den tänkte 
TV-tittaren som ytterligare förstärker känslan av att ingå i en gemenskap. Både fotbolls-, 
ishockey- och OS-referat är tydliga exempel på hur journalisten adresserar sin publik hemma i 
TV-soffan framför TV-n och därigenom skapar en kulturell gemenskap över gränser, som 
både kan finnas mellan nära grannar, eller verka i en vidare global kontext23.  
 
Mediernas sätt att skapa mediehändelser och lyfta fram och tilldela stjärnstatus till vissa 
individer, ger förutsättningar för TV-sportens publik att känna sig väl insatta i olika sporter 
och känna sig intima med vissa världsstjärnor inom idrottsfältet. Personifieringen skapar även 
förutsättningar för publiken att skaffa sig och ha förebilder och/eller idoler från sportvärlden.  
 
 

                                                
21 Thompson, 1995, sid 106 ff 
22 Även om jag inte undersökt detta noggrant, finns ändå en känsla av att kvinnor förekommer mest när det 
gäller sjukdomar(anorexi och cancer) och männen när det gäller droger och brott(doping, misshandel, 
skattebrott). 
23 Wenner, 1989, sid 242 
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22..22..11..    ÅÅtteerriinnbbääddddnniinngg  aavv  TTVV--ssppoorrtt  
 
Medieprodukter görs tillgängliga för ett större antal individer genom att marknaden numera 
betraktas som global. Ett TV-program som lämnar sin lokala kontext, kan tas emot i flera 
andra kontexter där de tolkas, och få en helt annan innebörd än vad producenterna avsett. 
Genom tiden och rummet sker alltså en form av urbäddning, från en kontext till en annan, där 
betydelsen av innehållet i ett TV-program kan tolkas olika. Varje process av symboliskt 
utbyte innehåller vanligtvis något från produktionskontextens symboliska form, som den 
kommer ifrån. Den är skild från denna kontext både rumsligt och tidsmässigt och återinbäddas 
i en ny kontext som kan befinna sig på helt andra tider och platser(”space-time-
distanciation”)24. Publikens egna kunskaper och kompetenser när det gäller användningen av 
tekniska medier inverkar också. Det krävs en form av skicklighet, utbildning och erfarenhet 
för att använda teknisk utrustning25. Publiken, i detta fall tjejerna, har förutom kunskaper och 
erfarenheter av idrott, även kompetenser att använda TV som ett tekniskt medium, t ex genom 
att t ex zappa mellan olika kanaler för att leta efter specifika program. 
 
Hur publiken tar emot och tolkar den symboliskt medierade formen av sport, kan därmed se 
olika ut beroende på i vilken kontext den tas emot och vem mottagaren är. Även om sporten 
produceras av någon som publiken inte har kontakt med, och handlar om sportpersonligheter 
som de inte heller kan träffa i verkliga livet, kan dom ändå kan få sympatier, känslor och 
lojalitet för sporten och ha en sportidol, genom TV-mediet26. Tittaren skapar en relation till 
sporten och idolen, som inte bygger på en fysisk interaktion i verkligheten, utan på en 
medierad kvasi-interaktion. Idolen kan upplevas som en närstående person, som man vet allt 
om i och med att man får ta del av dennes prestationer inom sporten.    
 
Om vi vill undersöka hur globalisering av medieinnehållet påverkar kommunikation, så måste 
vi förutom receptionen även ta hänsyn till hur användningen av symboliskt material sker i 
receptionskontexten. Det som Thompson kallar appropriering, dvs. det som mottagarna gör 
med de symboliskt förmedlade formerna, hur de förstår dem och hur de rutinmässigt använder 
och införlivar dem i det praktiska vardagsliv27. Informationsflödet idag, som till största delen 
sker genom medierna, gör att det finns möjlighet att ta intryck och bli påverkad av olika 
kulturer i större utsträckning än tidigare. Dynamiken i moderniteten, när tid och rum skiljs åt, 
visar att globaliseringens effekter återfinns i någon form på alla samhällsnivåer. Det går att 
förflytta sig globalt och påverkas av händelser och människor på avlägsna platser genom t ex 
TV eller Internet; utan att resa i fysisk mening. Vår förmåga att ha ”all kunskap” som behövs 
för att (över-)leva är visserligen större än den ”förmoderna människans”, men alla alternativ 
som finns att välja på, gör oss hela tiden oroliga för att det finns något som vi missat som är 
bättre eller något som på sikt kan vara farligt för oss. Enligt Anthony Giddens28sker en 
urbäddningsprocess som medför att vi lär oss tänka i abstrakta termer, när vi ska förhålla oss 
till risker och problem, eftersom vi både står i förhållande till vår närmiljö och det som händer 
långt borta. På det abstrakta planet har vi mycket kunskap om risker, men som individ kan det 
vara svårt att påverka eller förhindra dessa risker, därför måste vi förlita oss på dem som 
påstår sig ha kunskaperna. Experter kan också dölja delar av sanningen eller inte förutse 
konsekvenserna av sitt vetande och kunnande29. I bruset av medieinformationen och ”gör-det-
själv-litteraturen” ska publiken ta eget ansvar och göra en riskkalkyl, som kan hota, utmana 

                                                
24 Thompson, 1995, s 21 
25 Ibid. s 23 
26 Ibid. sid 85 
27 Ibid. sid 164 
28 Giddens, 1996 
29 T ex kärnkraftens utveckling och avveckling och neuvrosedynets inverkan på foster. 
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eller stimulera den, när återinbäddningen i en lokal kontext sker. En effekt av mediernas 
globalisering, som kan vara både positiv och negativ för den lilla människan, beroende på 
hennes individuella förutsättningar30. 
 
 

22..33..      IINNTTEERRAAKKTTIIOONNSSVVÄÄGGAARR  II  DDAAGGEENNSS  SSAAMMHHÄÄLLLLEE    
 
I det moderna samhället urskiljer John B. Thompson tre nivåer av interaktion. Den muntliga 
interaktionen sker ansikte-mot-ansikte. Deltagarna befinner sig på samma plats i tid och rum, 
och kan direkt anpassa sin interaktion efter varandras reaktionsmönster. Yttre attribut, som 
klädsel och kroppshållning, samt mimik och gester kan även tolkas in i interaktionen och 
förstärka den.  
 
Den medierade interaktionen sker genom något tekniskt medium, t ex telefon eller brev. Här 
befinner sig inte deltagarna i samma tid eller samma rum, eller också saknas båda. 
Möjligheten till att använda den muntliga interaktionens alla kommunikationsmedel 
begränsas. Man måste på andra sätt förvissa sig om att budskapet sänds och mottas korrekt. 
Om man talar i telefon innebär det att man talar tydligt och instämmer med hummanden när 
den andre talar. Detta är en ritual som förstärker interaktionen, trots att man inte kan se 
varandra. Interaktion ansikte-mot-ansikte och medierad interaktion förutsätter någon form av 
dialog mellan deltagarna.  
 
Den medierade kvasi-interaktionen är envägs och monologisk till sin karaktär, samt sträcker 
sig över tid och rum. Interaktionsmeddelandet produceras av individer i en särskild kontext. 
Meddelandet överförs sedan till ett potentiellt stort antal individer som befinner sig i miljöer 
som inte bara skiljer sig från produktionskontexten utan även från de olika mottagarnas 
kontexter. Den här interaktionsformen saknar möjligheten till dialog mellan deltagarna31.    
 
I en vardagskontext blandas ofta de olika interaktionsformerna med varandra. Hemma framför 
TV-n kan vi samtala med varandra, svara i telefon och läsa tidningen, samtidigt som vi tittar 
på ett TV-program. Thompson menar dock att de två sistnämnda nivåerna fått större betydelse 
för interaktion i det moderna samhället – dvs. att människor i interaktion med medierna 
hämtar mer information där, än mot tidigare då personlig kontakt var en förutsättning för 
spridandet av information. Det medierade innehållet bearbetas däremot fortfarande i den 
första nivån, tillsammans med närvarande andra.  
 
I relation till min egen studie kommer jag i första hand att utgå från den sista inter-
aktionsformen, som en plats där tjejerna möter sport och idrottsutövning. I den första och 
andra interaktionsformen bearbetas intrycken och anpassas till den egna vardagsverkligheten. 
Jag förutsätter att alla tre naturligtvis uppträder och ingår i vardagsverkligheten, och att 
Thompsons teoretiska modell är ett hjälpmedel för att analytiskt skilja de olika delarna åt.   
 

22..33..11..      MMeeddiieerraadd  kkvvaassii--iinntteerraakkttiioonn  
 
Själva begreppet medierad kvasi-interaktion, innebär att sociala relationer etablerats av 
masskommunikationsmedier (böcker, tidningar, radio, TV etc.). Genom att den sträcker sig 
över tid och rum, ger den ökad tillgänglighet av information och symbolisk innehåll. Det 
symboliska innehållets former är konstruerade i syfte att överföra mening. Den medierade 
kvasi-interaktionen skapar en social situation i vilken individer knyts till varandra i en 

                                                
30 Giddens 1991 och Thompson 1995 
31 Thompson, 1995, sid 81ff 
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kommunikationsprocess och i ett symboliskt utbyte32. Kommunikationsflödet i den medierade 
kvasi-interaktionen är för det mesta enkelriktat. Detta leder till att interaktionen sker i skilda 
kontexter, och att produktions- och konstruktionsledet blir separerade i tid och rum från 
mottagarledet. Producenterna av TV-programmen kan inte få direkt respons på hur eller om 
publiken tar emot det symboliskt medierade innehållet. Tittare som deltar i en kvasi-
interaktion skapad av TV saknar omedelbar feedback, som normalt är karaktäristisk i annan 
interaktion och som interagerande deltagare rutinmässigt införlivar i det reflexiva skeendet33. 
Man kan diskutera innehållet med dem man tittar tillsammans med, men inte föra en dialog 
med TV-n och få svar. När publiken möter det symboliska innehållet kan de tolka och förstå 
det som producenterna förutsett, men de kan även omtolka eller helt förkasta det. Om man 
accepterar det medierade budskapet eller om man inte gör det, kan bero på det omgivande 
samhällets normer och värderingar, samt individens egna förutsättningar att förstå och tolka 
det medierade innehållet.  
 

22..44..    TTVV--SSPPOORRTT  SSOOMM  FFÖÖRRMMEEDDLLAARREE  AAVV  KKÖÖNNSSIIDDEENNTTIITTEETT  
 
Jag tror inte att man enbart kan använda begrepp som att kön är naturgivna och oföränderliga, 
eller att de är sociala konstruktioner som enbart skulle styras genom en förtryckande 
patriarkal struktur. Individens egen upplevelse av sitt kön som varelse sker i samverkan 
mellan dessa av naturen givna förutsättningar och i en sociokulturell kontext. Därför kommer 
jag att redogöra för olika teorier om identitet, som lägger grunden för olika analysalternativ.  
 
Könets betydelse för hur kvinnor approprierar TV-sport går inte att undvika i en studie av det 
här slaget. Könstillhörigheten ingår som en del i skapandet av identitet och känslan av att 
tillhöra och ingå i ett samhälle eller en kultur. Könsidentiteten kan vara den absolut första 
klara gräns man känner mellan sig själv och andra, som hör ihop med hur man upplever sin 
identitet och hur man förhåller sig till andra i en social och kulturell kontext.  
 
Man skulle kunna hävda att vi fortfarande har ett behov av att bevara könsrollstänkandet, när 
vi definierar personer utifrån könet. Detta behov verkar ske på ett omedvetet plan. Vi intar 
automatiskt våra könspositioner utan att reflektera, i mötet med andra individer. Det sker en 
viss form av anpassning, beroende på det egna könet och de kön som vi för stunden samspelar 
med, som samtidigt bevarar könsstrukturerna och hierarkierna. Enligt detta synsätt är könet en 
biologisk identitet, förutbestämd av naturen och styrd av könshormonerna. På ett individuellt 
plan skulle detta betyda att man genom könspolariteten både definierar sig själv och förhåller 
sig till andra genom en naturgiven plan, som sätter gränser som inte går att ändra på.  
 
Ett annat synsätt är att betrakta kön som socialt och kulturellt konstruerade identiteter. 
Manlighet och kvinnlighet är begrepp som existerar i kontrast mot varandra – därför står de 
också i relation till varandra. Vi lär oss genom den kulturella koden hur vi ska bete oss som 
kvinnor, tillsammans med män och andra kvinnor. Historiskt sett har männens sexualitet varit 
normbildande för synen på kvinnan, kontrollen över hennes fruktsamhet och bildandet av 
äktenskapsallianser. Man utgår från en manlig norm i olika sammanhang, som på något 
underligt vis anses vara ”naturlig” för båda könen. Kvinnans roll i 1700 och 1800-talets 
samhälle, i och med läkarvetenskapens framgångar, innebar att man med medicinska 
förklaringar kunde begränsa hennes sociala rörlighet och definiera hennes plats i samhället34. 
Människan föds in i ett system av redan existerande sociala omständigheter som är 
kulturbundna och taget för givna som naturliga och normala. 
 
                                                
32 Ibid. sid 84ff 
33 Ibid. sid 90ff 
34 Johannisson, 1994 och 1997, beskriver detta på ett förtjänstfullt sätt. 
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I första hand sker uppdelningen i manligt och kvinnligt genom denna ”ärvda” fostran i 
könsroller - som är cementerad i samhällsstrukturerna - som i sin tur leder till att en 
förändringsprocess av könsrollsattityder kommer att ta lång tid. Vi fostras in i våra könsroller 
i vårt sätt att tala och kommunicera med andra och detta leder i sin tur till att vi identifierar 
oss med den ena eller andra könet. Vi fostrar fortfarande våra söner och döttrar olika – 
medvetet eller omedvetet för vi vidare tidigare generationers syn på vad som anses vara 
manligt och kvinnligt. Detta kan tyda på att vi fortfarande har ett grundläggande behov av att 
definiera personer även efter könet. 
 
Den uppdelning av kön vi har, är en yttre konstruktion som i högre grad styr upplevelsen av 
en hur en hel identitet blir till, både på ett inre plan och i interaktion med andra. I Foucaults 
mening kan man även tala om att vi disciplineras till en könsuppdelning. Han har med 
utgångspunkt i grekisk och romersk antik, studerat hur könens disciplinering vid denna tid 
kom att ingå i samhällsstrukturen och påverka både maktapparaten, vetenskapen och 
människan. Vid denna tid var kvinnans plats fast förankrad i historien och i en manlig 
struktur, men nu skulle även mannen inordnas i ett samhälle byggt på ett större moraliskt 
ansvar och en omsorg om sig själv35. Ur Foucaults perspektiv kan TV-sport betraktas som en 
form av disciplinering, där det omgivande samhället ställer krav på individer; om hur TV-
sport ska uppfattas; hur publiken förväntas motta produktionen av TV-sport; samt hur unga 
kvinnor bör utföra idrott. Foucault utgår från hur samhällsstrukturen disciplinerar människor 
till ett fungerande kollektiv, för samhällets bästa. Detta skapade förhållningssätt menar 
Foucault, är inte något som riktas från maktapparaten till samhällsmedborgarna, utan vi ingår 
alla i konstruktionen av denna disciplinering, som byggs in i samhället. Man kan tänka sig 
relationen som en triangel, där de tre hörnen står för kunskap, makt och subjekt som alla 
interagerar med varandra. Foucault ser inte subjektet som passivt - utan vill bara genom sin 
beskrivning av makt visa att subjektet också är med och både påverkas och påverkar hur 
denna makt kan ta sig i uttryck36. Makten återfinns och reproduceras därmed på flera nivåer i 
samhället, i medieorganisationen, i skolan, i idrottsrörelsen och på ett individuellt plan. 
Tjejerna disciplineras in i ett accepterat könsrollstänkande och anpassar sin idrottsutövning 
efter detta, genom att välja de av samhället accepterade idrottsformer för kvinnor. 
 
Betydelsen av vad det innebär att vara en person är ofta en kulturellt förankrad fråga. De 
resurser som ger identitetsprojektet form har en social natur, språk och handling, så vad det 
betyder att vara kvinna, barn, asiat eller äldre formas olika i olika kulturella kontexter37.  
Identitet är ett sätt att tänka om sig själv, som även står i relation till omständigheter i tid och 
rum. Giddens beskriver identiteten som ett modernitetsprojekt i en ständigt pågående process.  
Han talar om det reflexiva självet som sträcker sig ut i kroppen – dvs. man är ständigt med-
veten om sin kropp och ger akt på sitt uppförande. Detta är också en form av disciplinering 
men Giddens betonar mer ett aktivt subjekt (jämfört med Foucault), där kroppsdisciplinerings 
avsikt är att hålla samman självet i en föränderlig värld. Att skapa sig själv och välja sin 
livsstil är något som kopplas till det ”senmoderna” samhället38. Det reflexiva självet är också 
öppet för förändringar, så att individen genom livet har möjlighet att skapa om sin identitet. 
Giddens menar att alla idag tvingas till att ha en livsstil, med vanor och rutiner39. 
 
Det centrala i Giddens struktureringsteori kretsar kring begreppen struktur, handling och 
aktör. Han ser människor som kunniga och reflexiva aktörer, som är kapabla att reflektera 
över olika handlingsalternativ och på så sätt delvis styra själva handlingen. Strukturen är för 

                                                
35 Foucault, 1987 
36 Ibid, 1987 
37 Barker, 1999 
38 En.”high modernity”; Giddens egen definition av perioden för det sena 1900-tals samhället 
39 Giddens, 1991 
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Giddens de egenskaper som i form av regler och resurser existerar i tid och rum; endast i 
ögonblicket; dvs. då individen handlar. De blir synliga när individen tar strukturen i bruk. 
Strukturen är det redskap som den agerande begränsar eller möjliggör. Här finns både ett 
makro- och ett mikroperspektiv med40. Begreppen självreflexivitet och urbäddningen används 
i den här studien för att belysa hur tjejerna hanterar sin sociala situation som unga kvinnor, 
med idrottsintresse, där TV-sport utgör en del av det som kan begränsa och/eller möjliggöra 
utvecklingen av en identitet. Självreflexiviteten visar hur tjejerna hanterar tids- och rums-
åtskillnaden, mellan den medierade TV-sporten och hur de införlivar den i sin egen vardag.  
Detta kan även påverka identitetens utformning vid skiftande tidpunkter eller i olika 
sammanhang, dvs. att hålla samman självet genom att förankra den i en social aktivitet som 
idrottsutförande innebär och hur TV-sport används som ett medel att förstärka känslan av en 
trygg identitet i en föränderlig värld.   Å andra sidan kan den bild av idrott som presenteras i 
TV-sporten begränsa tjejernas handlingsutrymme, genom de normer och värderingar som 
råder där vad gäller kvinnor och idrott, som visar inom vilka fält som samhället accepterar 
som normalt och naturligt för kvinnlig idrottsutövning.    
 

22..44..11..    TTVV--ssppoorrtt  ii  ssoocciiaall  oocchh  kkuullttuurreellll  hhaannddlliinngg  
 
Thompson menar att medierna utgör en viktig del i människors vardagsaktivitet när det gäller 
att skapa förutsättningar för kommunikation. Medierna stimulerar till handlingar och 
yttranden, och är aktivt involverad i skapandet av den sociala världen. Genom att följa TV-
sport kan man använda den informationen till att vägleda sina egna handlingar i sin sociala 
omgivning. Approprieringen sker i en social verklighet som delas med andra individer som 
man umgås med och talar med41. 
 
Det kan också vara av avgörande betydelse för individen om denne själv utövar någon sport, 
och/eller besitter kunskaper som krävs för att förstå den specifika sportformen. Att besitta 
kunskaper som utövare och som TV-tittare vad gäller sport, kan även användas som ett medel 
att starta en konversation med andra och delta i en social interaktion. Sport är något som 
cirkulerar som ett samtalsämne inom många sfärer. Både på arbetsplatser och i privata 
relationer skapas olika smakkulturer som har en direkt koppling till sport på TV.   
 
Bourdieus begrepp habitus handlar om ett antal dispositioner som lärs in via socialisation. 
Individer och grupper besitter habitus gentemot ett specifikt område, som uttrycks och blir 
synliga genom smak; att tycka och praktiker; att göra, vilket uttrycker livsstilen; som syns och 
hörs. Praktiken är ofta något som man inte reflekterar över, som en vana eller rutin. Livsstilen 
är präglad av det strukturella och är kollektiv; genom mönster i sociala gruppers åsikter och 
handlingar. Det symboliska kapitalet är nedlagt i kroppen i form av habitus, dvs. system av 
dispositioner att inta på ett fält. Det är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, 
sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen. Vid förhandling om 
positioner på fältet utgör det symboliska kapitalet ett maktmedel. Smak inom olika områden 
används av individer och grupper för att skapa distinktion eller skillnad. Smaken är knuten till 
individens habitus, som bl a består av de dispositioner som hjälper till att vägleda de 
omdömen denne gör i fråga om olika typer av objekt. Smaken har även en klassificerande 
funktion eftersom den skiljer ut dem som gör andra smakomdömen, från dem som förenas av 
samma smak. Bourdieu tänker sig att människan gör distinktioner på alla kulturella områden, 
t ex som vilka idrotter de utövar och vilken TV-sport de föredrar att titta på42. 
 

                                                
40 Ibid. 
41 Thompson, 1995 
42 Broady, 1988, och Johansson & Miegel, 1996  
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Habitus i form av samtals- och smakkultur kan således visa hur relationen mellan TV-
sportens innehåll och individer och grupper går till och införlivas i ett samhälle. Det hjälper 
oss att förstå den komplexa vardagsverkligheten och väga in flera faktorer som ligger till 
grund för hur individen själv tolkar och använder det han/hon ser på TV, i sin vardags-
verklighet. Sport- och idrottsintresserade uttrycker sin livsstil genom att positionera sig på 
fältet genom att uttrycka sin smak, i form av klädstil, matvanor och uppförande, inom 
sportfältet där en viss hierarki råder. Olika idrotter har alltså olika smakkulturer som de 
uttrycker genom sin livsstil. Hur man talar och umgås med andra i en social interaktion, visar 
till viss del vilka smakpreferenser som råder inom en viss samtalskultur, t ex med vilka och 
om vad man pratar, vad gäller idrott och medierad TV-sport. Individer särskiljer sig från 
varandra genom den kulturella smaken och det symboliska kapitalet, samtidigt som man som 
grupp identifierar sig med en viss livsstil.  
 
Att titta på medierad TV-sport kan även ge vissa kunskaper om idrottsutövning, som kan 
omsättas i individens egen vardag. Oavsett om man är fotbollsspelare i ett division II-lag eller 
spelar korpfotboll, finns möjlighet att använda det man lär sig genom att titta på sport på TV, i 
en annan kontext där individen på eget initiativ agerar och handlar. Därigenom kan man även 
tala om att det sker en kunskapsförmedling genom medierna till mottagarna.  
 
TV-sporten integreras i samhället och internaliseras43 i individer på en mängd olika sätt. Hur 
dessa processer kan ske, kommer att analyseras med ovan valda teorier, med följande 
huvudteman:  
 

 Urbäddning – från en produktionskontext, där ett visst urval sker som 
avspeglar de värderingar, normer och regler som gäller i det omgivande 
samhället, både på en global och nationell arena. Mediernas produktions-
kontext skapar alltså inte egna modeller av hur sport och idrott ska uppfattas. 
Medierna ingår som en del i samhället och hjälper till att konstruera och 
presentera det som sker ute i samhället. Tjejerna presenteras alltså för en  
bild av hur idrott och kvinnor ska uppfattas som ”normala”  och som är 
skapad i relationen samhälle och medier. 

 
 Återinbäddning – TV:s sportprogram tas emot i skilda kontexter. Beroende 

på vem man är, vilken bakgrund man har och på vilken plats man lever, 
tolkas programmen på olika sätt. TV-tittaren ser inte heller all medie-
produktion som finns att tillgå, utan ett visst urval sker genom individens 
eget preferenssystem, dvs. livsstil och smakkultur. Tjejerna utövar själva 
idrotter i organiserad form, vilket innebär att de genom sin kulturella 
förståelse tolkar TV-sport på ett särskilt sätt och gör vissa urval.  

 
 Könsidentitet genom idrott och TV-sport. Det urval som sker i produktions-

ledet, den TV-medierade sporten, och det omgivande samhällets uppfattning 
om kvinnor och idrott, påverkar individen att själv formulera sin identitet 
och sin uppfattning om kön. Tjejerna har möjlighet att välja vilka idrotter de 
vill på ett teoretiskt plan, men anpassar sig också till den sociala och 
kulturella kontext de lever och verkar i. 

                                                
43 Den process genom vilken individen införlivar den existerande sociala ordningen i sin personlighet. 
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33..  VVAALL  AAVV  MMEETTOODD  OOCCHH  TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT  
 

I detta kapitel beskriver jag de metodologiska utgångspunkterna och den praktiska tillämpningen 
för den här studien. Inledningsvis förs en allmän diskussion om vad kvalitativ metod innebär och 
i synnerhet vad det innebär för den här studien. Sedan kommer en beskrivning av den konkreta 
metod som används tillsammans med de teoretiska perspektiven, som blir mitt analysredskap. 
Därefter diskuteras urval, avgränsningar och problem kopplat till denna studie. Kapitlet avslutas 
med den analysmetod jag använt för att bearbeta det insamlade materialet. 

 

33..11..    DDeenn  kkvvaalliittaattiivvaa  mmeettooddeenn  
 
Min avsikt är att utifrån Merriams Fallstudien resa frågor som kan studeras som ett fall; 
genom att utgå från att sport går att studera som en specifik företeelse i samhället44. 
Kvalitativa data består i den här studien, av beskrivningar av samtal i grupp och direkta citat 
från olika personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar45. Data har samlats in 
genom kvalitativa djupintervjuer, i grupp och enskilt. Detta innebär att man observerar, 
lyssnar och frågar ut individer om det som anknyter till det som studeras. Sedan ska materialet 
sammanställas, tolkas och jämföras. Analyser och slutsatser dras genom de teoretiska per-
spektiven jag valt, det empiriska materialet och den egna erfarenheten av vad undersökning-
en visat, som kan bekräfta teorivalet, dvs. triangulering. Min avsikt har varit att genomföra 
min forskning i en människolevd kultur, där man genom att låta individerna själva komma till 
tals och med egna ord beskriva sin syn på det samhällsfenomen som jag tänker studera. 
 
Den kvalitativa metoden, innebär ett fokus på hur människor själva erfar och upplever sin 
verklighet, andra människor och sig själva. Huvudsyftet med denna metod är att komma åt 
människors medvetandeformer, för att avslöja vad de själva  ger innebörder, betydelser och 
meningar i en speciell kontext. De kriterier och begränsningar den här studien omfattar, vad 
gäller urvalet, är att jag vill komma åt en meningsskapande process i relation till TV och 
sport, för unga kvinnor. Jag är alltså inte ute efter ett representativt urval, utan avsikten är att 
nå en djupare förståelse för det fenomen jag studerar, genom intervjuer. Denna process tror 
jag tydligast kommer till uttryck hos dem som aktivt idrottar. TV-sport kan naturligtvis även 
ses av helt andra orsaker, och av dem som inte aktivt idrottar, men de kan vara svårare att nå 
inom ramen för den här kvalitativa studien. Innan fältstudiens genomförande kunde jag inte 
förut-sätta att ”alla tjejer” ser på TV-sport, inte ens alla som aktivt idrottar, men min 
förförståelse sa mig att det vore mer sannolikt för idrottsaktiva tjejer att se på TV-sport. 
Därför begränsar jag mig till att enbart intervjua en grupp tjejer som aktivt idrottar, vilket 
borde innebära att min metod för datainsamling är relevant och säkerställer validiteten, för 
den här studiens utform-ning och avsikt. En kvalitativ fallstudie presenterar argument för 
analytiska generaliseringar, som inte är universella utan kontextberoende och heterogena. 
Genom att jag så noga som möjligt angivit hur jag metodologiskt gått till väga, för att nå den 
analytiska generaliser-barheten, kan studien upprepas, även om resultatet kan komma att se 
annorlunda ut. Reliabiliteten vilar på att återge samspelet i dialogen mellan intervjupersonerna 
och mig själv i forskarrollen,  på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 
 

33..22..    DDaattaaiinnssaammlliinnggssmmeettoodd  
 
För att förstå människans subjektiva meningsskapande handlingar och sätta in dem i ett 
sammanhang har min datainsamlingsmetod har bestått av intervjuer. Jag började med  
gruppintervjuer(4 st) och avslutade med enskilda intervjuer med varje deltagare(9 st). 

                                                
44 Merriam, 1994, sid 56 
45 Ibid.  sid 83 
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Genom att använda både grupp- och individuella intervjuer har en del av de missförstånd som 
lätt kan ske genom en gruppintervju begränsats. I en gruppsituation kan någon välja att inte ge 
uttryck för en åsikt som strider mot gruppens som helhet. Individen kan även välja att hålla 
med om vissa åsikter eller påståenden som denne själv känner avviker. Eftersom en del av 
frågorna jag ställde till gruppen, återkom i den individuella intervjun, fick jag klart för mig att 
det faktiskt var så i en del fall. Den genomsnittliga intervjutiden, i grupp och individuellt har 
varit 1 timme. Den kortaste tog 45 min(individuell) och den längsta 2 timmar(grupp).  
 
Jag har använt bandspelare, för att kunna lyssna och delta i diskussioner och föra en dialog 
med den intervjuade, utan att föra alltför mycket anteckningar samtidigt. De anteckningar jag 
gjort  direkt efter varje intervju, har sammanfattat mina egna intryck och reflexioner. Band-
upptagningarna från intervjuerna har skrivits in i datorn efter varje intervjutillfälle. I studien 
utgår jag från retrospektiv data – dvs. att individens erfarenheter och upplevelser utgår ifrån 
nuläget. Eftersom jag inte vet något om dessa individer och inte känner deras historia, måste 
jag utgå från det som de väljer att berätta för mig vid intervjutillfällena. Bristen med detta är 
naturligtvis att den selektiva minnesprocessen har filtrerat bort mycket som kanske i ett 
tidigare skede, var mycket positivt eller negativt betonat för individen just då.  
 
Jag har inte heller gjort observationsstudier av hur själva tittandet går till, utan låtit intervju-
personerna själva få beskriva hur de uppfattar sport på TV och vilken betydelse det har för 
dem på ett individuellt plan, utifrån mina frågor.  
 

33..33..    UUrrvvaall  
 
Jag har valt att utgå från TV-medierad sport. Den traditionella sportrapporteringen i pressen, 
handlar till största delen om ishockey och fotbollsreferat, vilket innebär att TV framstår som 
ett bättre alternativ, i fråga om mångfald. Specialtidningar och magasin om olika sporter har 
även de valts bort. Radiosport har också medvetet valts bort, för att avgränsa området för den 
här studien.  
 
För att genomföra en studie av det här slaget måste man först ha tillgång till ett lämpligt 
studieobjekt. Jag har tidigare gjort en studie om simmare i Växjö Simsällskap46, där deltag-
arna i genomsnitt var 20 år, dvs. mitt i elitidrottskarriären. Den här gången ville jag göra en 
undersökning i en yngre åldersgrupp – eftersom jag har den uppfattningen att många i den här 
åldern står inför ett vägval i livsbanan. En del ska söka vidare till idrottsgymnasium för att 
utveckla sin talang – andra funderar på att sluta helt med idrotten när högre krav börjar ställas 
på dem från skola och tränare. Min uppfattning före studien om detta, var att de själva borde 
ha många tankar om detta och att en studie inom vårt forskningsfält kan öppna upp för nya 
insikter om TV:s betydelse för ungdomar, framför allt när det gäller relationen TV-sport och 
unga kvinnor.  
 
Jag började med att kontakta idrottsläraren på Hagaskolan, för att få tips om vilken idrotts-
förening som kunde vara intresserad av att ta emot mig och låta mig göra en undersökning av 
deras tonårstjejer. Hagaskolans verksamhet sträcker sig från förskola till högstadium inom  
tätorten. Idrottsläraren föreslog att jag skulle genomföra min studie på skolan, under 
håltimmar eller under lektioner som de andra lärarna kunde släppa eleverna från. Eftersom 
idrottsläraren vet vilka som idrottar aktivt på fritiden och trodde sig veta vilka som kunde ha 
intresse av att delta i intervjuerna, kan man säga att jag överlåtit urvalet till läraren. Problemet 
är att idrottandet tar mycket fri tid och jag vet från min tidigare studie hur svårt det ibland kan 
vara, att vid några tillfällen under träning delta i intervjuer, när man egentligen är där för att 

                                                
46  Kulturforskningscentrets rapport 1998, nr 4, Johansson m fl 
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träna. Därför kan det vara bra att göra undersökningen under skoltid, för att ge så många som 
möjligt tillfälle att delta, utan att offra den för dem så viktiga träningen. Dessutom innebar 
detta att min studie inte att handlar om unga kvinnor i en specifik idrott. Genom att urvalet 
skedde i skolan, blev olika idrotter och medievanor representerade om TV-sport.  
 
Hagaskolans högstadium har elever både från tätortorten och från mindre orter, där man kan 
gå t o m den sjätte årskursen. Detta innebär att eleverna i årskurs 7 har nya klasskamrater och 
att en del av dem även har bytt skolmiljö. Av den anledningen uteslöt jag 7:orna ur urvalet. Vi 
kom överens om att bjuda in tjejer i årskurserna 8 och 9 på skolan till en inledande diskussion 
om ”TV-sport och förebilder” för att väcka deras intresse. Sedan fick jag själv komma 
överens med tjejerna vilka tider som passade bäst för de kommande grupp- och individuella 
intervjuerna. Jag bokade sedan lokaler till träffarna på rektorsexpeditionen. De flesta 
intervjuer har genomförts i skolans sammanträdesrum, eller i de lektionssalar som varit lediga 
vid tidpunkten för mina intervjuer. Medverkan i studien har skett frivilligt och anonymitet för 
de deltagande har garanterats, samt att även skolans namn är fingerat för att stärka 
anonymiteten för de inblandade. Varken idrottsläraren eller intervjupersonerna har på förhand 
känt mig. 
 
Intervjuerna genomfördes under november månad, på Hagaskolan med 9 st. aktivt idrottande 
tjejer från två 8:e klasser. Från 9:orna dök inga tjejer upp, vilket kan bero på att de just nu 
pluggar inför höstterminens betyg, eftersom en provantagning sker till gymnasiet på dessa 
betyg. Jag utgick från en intervjumall47 med öppna diskussionsfrågor under gruppträffarna, 
eftersom jag ville använda mig av det fria samtalet som metod, där jag inte var ute efter att 
styra svaren med specifika frågor, utan i första hand diskutera området medievanor med dem. 
Vid första träffen fick alla deltagarna en liten lapp att ta med hem till föräldrarna, med 
information om studien och möjlighet att tacka nej, samt att de under lektionstid fyllde i ett 
enkelt frågeformulär om sig själva, sin idrott och sina TV-vanor48. Från början hade jag tänkt 
att de skulle själva fylla i den hemma i lugn och ro, men några började genast läsa frågorna 
och undrade över vissa formuleringar. Därför blev det så att vi tillsammans gick igenom 
frågorna. Det visade sig att kontakten mellan mig och tjejerna ytterligare förstärktes genom 
detta, eftersom jag fick tydliggöra studiens avsikt på ett praktiskt sätt när jag förklarade 
avsikten med frågorna för dem. Man kan också säga att jag själv på detta sätt fick hjälp med 
att kontextualisera min studie, även för mig själv. Till de enskilda intervjuerna hade jag en 
fastare struktur på frågorna49 och därmed möjlighet att styra samtalet mer till fokus på TV-
sport och unga kvinnor. Att använda både grupp- och individuella intervjuer som metod för 
att samla material till en studie, fungerade mycket bra, tycker jag. När intervjudelen var 
avslutad hade jag mycket material att arbeta vidare med.  
 
Det faktum att undersökningen utfördes i en speciell miljö, skolan, påverkade både fråge-
ställningens utformning, teori- och metodvalet, samt resultatet. Jag visste från början vilken 
åldersgrupp jag ville intervjua om TV-sport och att det skulle handla om unga kvinnor. Det 
ledde vidare till att välja ut lämpliga teorier ur mediekursens litteratur, samt att komplettera 
dessa med andra teorier för att belysa de teman jag ville studera. Fördelen med att göra den i 
skolan och inleda med gruppträffar, bidrog till att tjejerna var tillsammans i en miljö som var 
bekant och vardaglig för dem. De hade stöd av varandra i gruppen, när de träffade mig, som 
en för dem helt obekant person, de första gångerna. Mitt intryck är att de efter ett par gånger 
blev mer avslappnade och tillgängliga för de frågor jag ställde. De sista träffarna flöt diskus-
sionerna nästan helt av sig själv. Vid de avslutande individuella intervjuerna upplevde jag att 

                                                
47 Se bilaga 1 
48 Se bilaga 2 
49 Se bilaga 3 
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vi upprättat en god kontakt. Det gick att återkoppla till det vi talat om under gruppträffarna. 
Tjejerna fick möjlighet att tala om TV-sport i relation till sin vardag.   
 

33..44..    PPrroobblleemm  mmeedd  aatttt  vviissttaass  ppåå  ffäälltteett  
 
Jag har medvetet valt att inte använda begreppet etnografi, utan använder istället ”fältstudie” 
för att tydliggöra att det handlar om en liten och tidsbegränsad studie, som endast beskriver 
vad som sker i en specifik kontext under en avgränsad tidsperiod. Jag är medveten om att 
dessa unga kvinnor kommer att ändra sin inställning till sport genom livet, men samtidigt att 
vissa av de aspekterna min undersökning omfattar, även kan komma att finnas kvar och till 
och med förstärkas längre fram, för dem på ett individuellt plan. Jag kan även själv ha 
påverkat deras inställning till idrott och TV-sport genom min studie.   
 
Ett problem som finns när det gäller att göra en undersökning ute på fältet bland människor, 
är att man riskerar att bli ett med det man undersöker50. Man vill smälta in i den miljön man 
för tillfället vistas i, för att inte störa ”det naturliga”. Detta kan man aldrig undvika när man 
gör en fältstudie. Man påverkas av och påverkar alltid den miljö och de människor man 
undersöker. Genom att vara medveten om detta med att ryckas med och bli påverkad, kan 
man försöka hitta en balans mellan engagemanget till det man undersöker och förmågan att 
hålla distansen. Jag är ju själv intresserad av ämnesområdet vilket på ett naturligt sätt 
engagerar mig. Samtidigt måste jag hantera situationen i intervjuerna på ett professionellt sätt, 
genom att inte bli för engagerad och kunna avsluta studien när intervjuerna är färdiga. 
Eftersom jag själv har erfarenhet av idrott, både som utövare och TV-tittare, kan man säga att 
jag själv har kunskaper om vad det innebär att idrotta och vad det innebär att titta på TV-
sport.  Ibland kunde detta fungera som en diskussionsöppnare om de inte förstod vad jag 
menade med en fråga – då kunde jag relatera till min egen erfarenhet, med exempel både från 
idrottsvärlden och TV-sporten. Det är då även viktigt att vara medveten om betydelsen av att 
just de frågor som ställs, utgår från mitt teoretiska perspektiv kombinerat med metodvalet, 
också påverkar intervjusituationen som sådan, samt det resultat man får fram51.  
 
En annan fälla är de egna fördomarna. Som kvinna har jag en egen socialt konstruerad karta 
som säger vad och hur jag ska tolka det jag studerar. Jag kan omedvetet eller medvetet 
utesluta information som strider mot min egen uppfattning. Hur man på ett bra sätt ska 
hantera detta är svårt att klart definiera. Ett sätt kan vara att växla perspektiv och försöka hitta 
en annan infallsvinkel för att avslöja sin egen självblindhet. 
 
Mening i det som händer i en fältstudie tilldelas av den som gör studien. Man kan som 
forskare missförstå och tolka helt fel – men å andra sidan – fallstudien som kvalitativ metod 
innebär att även forskaren ingår som ett av instrumenten i studien. Man utgår också från att 
verkligheten inte är objektiv utan sker i ett samspel mellan människor. Vilket leder till att en 
fältstudie sällan är rent objektiv, även om man försöker att eftersträva det52.  
 
Det kan också vara svårt att få kontakt och komma in i de miljöer man vill studera. Man 
måste utgå ifrån ett var och ett hur, innan man kontaktar lämpliga miljöer för sin studie. 
Svårigheter kan uppstå när man väl är på plats också. Personer beter sig t ex konstlat för att de 
vet om att de studeras eller frågas ut. Vad min egen studie avser, kunde det mycket väl ha 
utvecklat sig så att tjejerna inte velat kommunicera med mig eller uppfattat en del av mina 
frågor som konstiga. Jag kunde ha fått problem med att upprätta en bra kontakt. Samtidigt 
utnyttjar jag dem, för att själv skriva en uppsats om unga kvinnors upplevelser av medierad 
                                                
50 Merriam, 1994, och Burgess 1984 
51 Burgess, 1984 
52 Merriam, 1994 
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TV-sport. Ett annat problem är miljön där studien genomförs. Jag kan inte finna att skolmiljön 
påverkat den här studien på ett negativt sätt. Vad som däremot hade kunnat ställa till problem 
är valet av metod, om jag försökt att få göra en observationsstudie i tjejernas hem och sitta 
med dem och titta på TV-sport, är det inte alldeles säkert att alla ställt upp med samma 
engagemang som de nu gjorde. En sådan metod hade även krävt längre tid, för att etablera en 
god kontakt med intervjupersonerna eller att man använt sig av sitt eget sociala kontaktnät 
och gjort undersökningen hos vänner som har barn i den här åldersgruppen.    
 
De värderingar som finns inom ett forskningsfält, styrs av den rådande kulturen och präglar 
både forskningen och den enskilde forskaren. Man måste alltså vara medveten om att man 
själv tagit ställning genom att forska inom ett visst fält, och att man insocialiserats i ett 
förhållningssätt till vetenskapen. Den kvalitativa forskningsmetoden förekommer flitigast i 
kurslitteraturen och av de undervisande lärarna. Detta leder till att man även socialiseras in i 
ett metodologiskt tänkande i kvalitativa termer, på den kvantitativa metodens bekostnad. 
Samtidigt kan jag som kvinna, fundera över hur jag påverkas av att ingå i ett akademiskt fält, 
som till största delen leds av män. Man kan således bara säga sanningen om vad man vet, som 
är ett resultat av vad man har lärt sig och vara försiktighet med att hävda en sanning som rätt, 
eftersom man inte har kännedom om allt. Alltså hävdar jag inte att mina slutsatser är de enda 
och de rätta – de är rimliga slutsatser byggda på min egen erfarenhet, som kommer till uttryck 
genom de teorier och metoder jag valt att använda53. 
 

33..55..    AAnnaallyyssmmeettoodd  
 
Utskrifterna av intervjuerna har lästs igenom och strukturerats om efter de teman jag valt att 
utgå från, när jag analyserat materialet. Detta innebar att jag inte kunde använda den krono-
logiska ordning i materialet, som fanns i intervjusituationerna. Periodvis var detta svårt och 
arbetsamt att återigen väva samman redovisningen till en läsbar text. Avsikten med studien  
är att belysa TV-idrottens relation till unga kvinnor, därför fick jag av utrymmesskäl krympa 
inledningen om idrottens betydelse i vardagen och övriga medievanor. Dessa områden är 
visserligen relevanta för att sätta in TV-sporten i en kontext och förstå denna kontexts 
betydelse för hur TV-sporten tas emot och bearbetas på en individuell nivå. Därefter följer 
studiens huvudfokus TV-sport, i relation till tjejernas tittarvanor, vad de tycker om TV-sport, 
vilka förebilder de har och vilken betydelse TV-sport kan ha i deras vardag, för dem som 
unga idrottande kvinnor.      
 

Genom de teoretiska utgångspunkterna och ovan angiven metod kommer empirin att 
analyseras genom följande teman:  

 
 Urbäddning – TV-sporten produceras i relation till det omgivande samhällets normer och 

värderingar om vad som uppfattas som ”genuin och äkta” sport.  
 
 Återinbäddning – den producerade TV-sporten möter sin publik, som ges mening och 

betydelse av publiken i sin specifika kontext. 
 
 Identitet genom idrott och TV-sport – identitet och könsuppfattning formas och förankras 

i individen, i en sociokulturell lokal miljö. 

                                                
53 Burgess, 1984 
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44..    ””DDEETT  SSKKUULLLLEE  VVAARRAA  MMEERR  OOMM  TTJJEEJJIIDDRROOTTTT””  
 

Jag inleder med en kort presentation av de intervjuade, samt att kortfattat redogöra för deras 
medievanor och idrottsutförande. Det intervjumaterial som presenteras här, består av valda delar 
av intervjuerna. I första hand har de citat som bäst belyser eller sammanfattar hela gruppens 
uttalanden tagits med, utifrån de teman denna studie bygger på och det som verkat mindre 
relevant för studien har uteslutits54.      

    

44..11..    UUNNGGAA  SSPPOORRTTIINNTTRREESSSSEERRAADDEE  TTJJEEJJEERRSS  MMEEDDIIEEVVAANNOORR  
 
I gruppsamtalen har 9 tjejer deltagit. De går alla i två åttondeklasser(4 respektive 5 från 
vardera klass) på samma skola i en mindre sydsvensk småstad och har ett gemensamt intresse 
för sport. Tjejerna utövar någon form av idrott regelbundet – dvs. minst 2 gånger/vecka. Alla 
ser på sport på TV, minst en gång/vecka och alla har en uppfattning om TV-medierad sport. 
Däremot utövar tjejerna olika sporter. Fyra av flickorna är just nu aktiva inom fler än en 
idrott. Av de s.k. huvudidrotterna man anger, finns följande sporter representerade: fotboll, 
tennis, volleyboll, ridning, och gymnastik. Gymnasterna är även instruktörer för de yngre 
grupperna. Övriga sporterna som förekommer är dans och sportdykning, samt att några även 
utövar någon av huvudsporterna, men inte anger denna som sådan.   
 
Alla i gruppen har erfarenhet från andra sporter, än den eller de idrotter som de utövar idag55. 
Fem av tjejerna uppger att de började med idrott redan i 4-årsåldern, de övriga är utspridda i 
åldrarna mellan 6 och 10 år. Sju av flickorna bor i villa eller hus på landet, två bor i lägenhet. 
Bara två av dem saknar egen TV eller delar en gemensam TV med sina syskon. Sju av dem 
har egen TV eller en TV gemensam med något syskon, förutom familjens TV. Av de nio 
flickorna är det endast tre som har tillgång till mer än TV:s basutbud, dvs. SVT och Kanal 4. 
Föräldrarna finns representerade inom tjänste-, service- och industrisektorerna. Två uppger att 
mamman är hemarbetande, och en annan att hennes far är lantbrukare. I intervjugruppen finns 
vidare endast ett ensambarn. De övriga har syskon. Av dessa är fyra det äldsta barnet i 
syskonskaran, av de fyra övriga är två det yngsta barnet och två är mellanbarn i familjen.  
 
Den första träffen med tjejerna inleddes med en allmän diskussion om TV. Jag ställde bl a 
frågor om vad man tittar på, varför man tittar och hur länge man uppskattar att man tittar per 
vardagskväll. De flesta tittar på såpor varje dag och man säger att man slötittar mest. 
Antingen är det  för att slå ihjäl tid eller bara för att koppla av. Under vardagarna uppskattas 
tiden man lägger på TV-tittandet till ca 2 timmar per kväll. Man är överens om att man ser 
mer på TV under helgerna. Man ser sällan på TV tillsammans med familjen eller kompisarna.  
 
              Sussi :”Vill jag se något annat, byter jag ju inte kanal.  

  Jag går in på mitt rum och ser på min egen TV.” 
 

               Lisa: ”Det är bäst att kolla ensam. Man blir ju inte störd av andra då  
och kan koncentrera sig på det man kollar på.” 
 

               Kicki: ”Min lillebror är rätt störig, så jag tittar helst ensam.” 
 

               Lena: ”Vi har så olika intressen i vår familj, vi ser sällan på TV ihop.”  
 
De flesta av dem verkar föredra att se på TV ensam, oavsett om familjen har en eller flera TV-
apparater. Anledningen till att man ofta väljer man att titta på TV ensam, är för att kunna 
koncentrera sig och inte bli störd av andra i familjen. Det kan också bero på att man har en 
                                                
54 En utförligare presentation finns på sidorna 45 – 47. 
55 Detta kan delvis hänga ihop med att idrottsföreningarna driver ett projekt ”Idrottsskolan” för alla 7 och 8-
åringar inom tätorten. Verksamheten  inriktar sig på att barn ska få möjlighet att prova på olika idrotter. 
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stund för sig själv på eftermiddagen, innan resten av familjen kommer hem och ockuperar den 
gemensamma TV-apparaten. En annan orsak kan vara att intresset för sport  och TV:s övriga 
programutbud, inom familjen ser olika ut, så man tittar ensam av den anledningen. Dessutom 
idrottar alla minst 2 gånger per vecka, så de är inte hemma alla vardagskvällar. Men det finns 
även de som föredrar att se TV tillsammans med familjen eller kompisar.  
 

          Pia: ”Jag tycker det är roligare att se tillsammans. Då kan man  
diskutera lite mer och så. Det är i så fall om vi vill se olika 
saker som man ser ensam på sin egen TV då.” 
 

             Anne: ”Vi kan se på TV ihop, fast mamma går ofta ute i köket 
och kommer in ibland. Vi ser nog mest på TV tillsammans.”  

 
Vem som bestämmer vad man ska titta på hemma, tycker dom är en konstig fråga. 
 
            Sussi: ”Har man egen TV, finns det ju ingen anledning liksom.” 
 
Var och en känner alltså att de själva bestämma vad man ska titta på. De flesta använder TV 
och radio som sällskap, så att man inte känner sig ensam, när man kommer hem efter skolan. 
Ofta är det inte för att titta som man sätter på TV-n, eller lyssna eftersom radion föredras av 
några. Man behöver någon form av ljudkuliss, för att koncentrera sig på läxorna. Enda 
orsaken till att inte sätta på TV eller radio/musikanläggning är när man läser till prov. 
 
De program som är vanligast förekommande i den här gruppen av tjejer är Skilda världar och 
Robinson, även om andra såpor också nämns. De flesta säger att de följer programmen, men 
att det inte är något som man dagligen talar med varandra om. Det är om det inträffat något 
speciellt i ett avsnitt, som gör att tjejerna sedan diskuterar detta. Vid de individuella inter-
vjuerna framkommer att en del ser väldigt mycket såpor, medan andra bara följer en eller två, 
eller att de aldrig ser såpor överhuvudtaget. På helgerna ser man även på långfilmer, eftersom 
de oftast visas så sent på vardagskvällarna, vilket inte passar in i dessa tjejers rutiner. Detta är 
även något som flera av tjejerna ser tillsammans med sina kompisar. Man tittar på en långfilm 
på TV eller hyr en videofilm och tittar på den tillsammans i kompisgänget. 
 

44..11..11..    IIddrrootttteennss  bbeettyyddeellssee  ii  vvaarrddaaggeenn  
 
När man är aktiv inom en idrottsförening påverkar det även andra vardagsaktiviteter. Man har 
ett mer inrutat liv som idrottande tonårstjej än ens övriga skolkamrater. Hur beskriver de 
själva skillnaderna mellan dem som idrottstjejer och ”vanliga tjejer”? 
 
              Sussi: ”Dom drar runt på stan, medan vi måste läsa läxor och till prov  

och hinna med träningen” 
 
                Lisa: ”När vi pluggar och tränar gör dom ingenting” 
 
                 Eva: ”Jag tror man skulle bli slapp om man inte hade idrotten.” 
 
              Sussi: ”Ja, vi gör mer än dom – vi får mer gjort och man känner att man  

presterar något.” 
 

               Mia: ”Vår tränare kräver att vi har bra betyg, annars får vi sluta.” 
 
Tjejerna lever med ett prestationskrav både från skolans håll och från idrottens håll, vilket är 
något de måste införliva i sin uppfattning om sig själva och om sin sociala situation, som 
förvisso kan uppfattas som en form av disciplinering till den omgivande samhällskontexten de 
lever i, dvs. samhällets uppfattning om hur idrottsaktiva bör vara. Detta kan för en 
utomstående uppfattas som att leva under ständig press. Gruppen som sådan har en klar och 
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tydlig uppfattning om vad som skiljer ut dem från andra ungdomsgrupper. Genom sin livsstil 
positionerar de sig mot det omgivande samhället övriga fält. Idrotten utgör en viktig del av det 
habitus man socialiserats till inom idrottskulturen. Det innebär att tjejerna tar ansvar för sin 
idrottutövning och genom vanor och rutiner från idrottsfältet använder detta när de själva 
beskriver skillnaderna mellan sin egen grupp och andra ungdomsgruppers livsstilar. Men vad 
får dem att hålla fast vid idrotten och hur beskriver de med egna ord idrottens betydelse? 
 
                  Mia: ”Man blir glad och pigg av att idrotta. Det är det bästa med idrotten.  

  Att vara nöjd när man presterat något.”  
 

                Lena: ”Idrott höjer självförtroendet – så var det alla fall för mig.”  
 

              Kicki: ”Jag tycker att dom som idrottar är mer öppna och glada och så. Så är dom  
duktigare på gympan i skolan och så, man vågar mer och har självförtroende 
och visa vad man kan.” 
 

               Lisa: ”När man känner att det gått bra kan man känna sig nöjd och allting blir mycket  
roligare. Man känner att man orkar mer.”  
 

                Pia: ”Det lyfter hela dagen liksom, man får mer energi.” 
 
Man känner att man presterar något som är meningsfullt. Man blir bedömd av andra, eller når 
mål man själv satt upp och lyckas med det. Man höjer sitt självförtroende genom att idrotta, 
vilket även kan leda till att man höjer sitt självförtroende i skolarbetet och lyckas där också. 
Idrotten kan på så vis fungera som ett ”möjliggörande” för de idrottande flickorna. De 
befinner sig i en situation eller i en kontext som de känner att de kan behärska och ha kontroll 
över. Dessa tjejer beskriver på ett mycket livfullt sätt vad det innebär att idrotta, för dem på 
ett personligt plan. Under gruppdiskussionen pratade man livligt och helst i mun på varandra 
för att ge uttryck för de känslor som idrotten väcker hos dem. De ger alltså ett tydligt uttryck 
för idrottens positiva sidor, men tar även upp det som kan skapa tvång och begränsningar:  
 
                    Eva: ”Fast det är jobbigt också när man får kritik. 

 – Det där gjorde du inte bra!” 
 

                Sara: ”Tjejer tar nog kritik mer personligt. Tjejer är dåliga på att säga  
positiva saker och är så gnälliga och negativa.” 
 

                 Pia: ”Tjejer är mera avundsjuka på varandra – det är därför dom är så negativa”. 
 

               Sussi: ”Ja och säger dom det(positiva saker) hör man nästan att dom  
inte menar det - det blir överdrivet liksom.”  
 

                Eva: ”Tjejerna säger det där var inte bra, men de förklarar inte vad det var.”  
 

               Sussi: ”Killar är mycket tydligare – mer rakt på liksom – Det där var inte så bra 
– och  -  kom igen nästa gång  - och sen är det glömt.”  
 

                 Mia: ”Men jag tycker att man behöver ju veta om det är dåligt det man gör.”  
 
Tjejerna uppfattar att deras eget kön är mera gnälligt och kritiskt inställt när det gäller 
bedömningar om idrott. Killar sägs tala mer rättframt. Det kan också vara så att man just i den 
här åldern är känsligare för kritik från det egna könet och därför tar åt sig mer om det kommer 
från en annan tjej, än om en kille ger kritik eftersom man tydligen har lättare att acceptera 
detta. Mia säger att man visst måste kunna säga ifrån när något är dåligt, och denna inställning 
kan vara något som hör ihop med idrottens tävlings- och prestationskrav. För en idrottsman 
eller idrottskvinna är det viktigt att utvecklas och förbättra sina resultat – alltså kan viss kritik 
upplevas som berättigad. Att man accepterar killarnas åsikter om idrottsligt utförande kan 
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även hänga ihop med, att männen är de som syns mest i sportsammanhang, både på TV och i 
vardagen, vilket ger dem ett ”naturligt” företräde att uttala sig om idrottsliga prestationer, 
medan tjejers kritik uppfattas som gnäll, eftersom dom egentligen inte vet vad det handlar om. 
 
Vi har nu en bakgrund till vilka TV-vanor dessa tjejer har och hur de hanterar sin vardag, där 
idrotten ingår som en viktig del i deras liv. Nu övergår vi till att undersöka hur TV-sporten 
ingår i dessa tjejers vardag. 
 

44..22..  ””MMAANN  VVIILLLL  JJUU  IINNTTEE  MMIISSSSAA  NNÅÅTT””  
 
De tittarvanor som publiken utvecklar hänger delvis ihop med vilket programutbud som finns 
tillgängligt, men även den individuella tittarens smak och intresse styr över vilka program 
denne väljer att titta på. När det gäller sportprogram på TV finns det i denna grupp av tjejer, 
en ganska homogen uppfattning om var man hittar de bästa sportprogrammen, även om 
intresset att följa olika sporter på TV skiljer dem åt.  
 
                 Eva: ”TV1 och TV2 har ganska bra sportprogram.” 

 
               Sara: ”Jag ser mest sporten på ettan och tvåan. Det blir mest fotboll och  

hockey då. Det är kul att titta på tycker jag” 
 

               Lisa: ”Jag ser mest Tipslördag i TV4, inte varje lördag, men ofta. Det beror  
lite på vilka matcher det är.” 
 

              Lena: ”Det är ingen tydlig skillnad alls tycker jag. Det är ju mest  
 ishockey och fotboll”. 
 

              Sussi: ”Ja, fast Discovery och Eurosport har mer av udda sporter. Motor,  
brottning och boxning och sånt. Men jag tittar nästan aldrig på dom.” 

 
Gruppen som helhet verkar ha en uppfattning om vilket utbud som finns i de övriga 
kanalerna, oavsett om de har möjlighet att se på dem eller inte. De som inte har mer än SVT 
och kanal 4 har ingen egentlig uppfattning om kvaliteten och skillnaderna, men de känner till 
att dessa kanaler finns. De som kan titta på Eurosport och Discovery tycker att de är bättre, 
eftersom de visar mer av andra sporter.  
 
             Sussi: ”Dykning är det om lite här och där. Det dyker upp lite varstans tycker jag,  

men gymnastiken är mest på nätterna i Eurosport och Discovery och så.  
Det är nog länge sen jag såg gymnastik – det är ju mest när de stora  
mästerskapen går då. Annars ser jag ju mest på ishockey och fotboll.” 
 

                Eva: ”Det är mest TV6 som visar gymnastik, så det tittar jag ju på. Ibland  
tittar jag på fyran och fotbollen och det där.” 

 
Även om vissa har tillgång till fler kanaler, föredrar de flesta att se på SVT och TV4, både när 
det gäller sport och andra TV-program. Den idrott man själv utövar eller känner till, styr över 
det urval man gör när man tittar på TV, samt med vilken tillgång på kanaler man har hemma. 
Visserligen ser dessa tjejer även på andra program – men de har också utvecklat en speciell 
smakpreferens när det gäller TV-sport. Till viss del har utbudet i TV-sporten betydelse för hur 
man positionerar sig som publik till dessa program. De idrotter som får mest sändningstid, har 
möjlighet att nås av flera tittare, även om alla inte ser all TV-sport som visas. Detta kan hänga 
ihop med att det är något man känner igen och kan läsa av, eftersom man väljer ut vissa 
sportprogram, framför andra. Om nu ett aktivt idrottande ingår som en viktig del i dessa 
tjejers vardag, kan man då avstå från att titta på sporten på TV?  
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            Sussi: ”Jag skulle absolut kunna låta bli att titta. Jag får ändå reda 
det i alla fall - genom kompisarna, i radion eller läsa om det.” 

 
                Lisa: ”Nej det skulle inte jag kunna, jag måste vet vad som händer.” 

 
                Sara: ”Man vill ju inte missa något, en vecka kanske men inte längre.”  

 
                Mia: ”Man hänger ju med så för att se vilka som hänger med i slutspelet.” 

 
               Pia:   ”Jag måste följa med i sporten – inte så att jag tittar varje dag,  

men flera gånger i veckan.”  
 
TV-sportens betydelse som en viktig del i vardagen på ett individuellt plan, ser olika ut i den 
här gruppen. Pia’s uttalande belyser hur en del av tjejerna upplever TV-sport i relation till sin 
sociala verklighet. Den idrottsgren man verkar inom kanske är dåligt representerad i TV och 
därför upplevs inte TV som en viktig del i den sociala verklighet man befinner sig i. Händer 
det något ovanligt, får man ändå reda på det genom kompisar, eller kanske genom att se en 
löpsedel om en idrottsstjärna i affären när man handlar. Eftersom nyheter i idrottsvärlden kan 
cirkulera genom olika interaktionsvägar, får man ändå veta om det hänt något speciellt, som 
kan leda till att man får en impuls att titta på TV-sporten samma dag.  
 
För de andra tjejerna är det viktigt att hänga med i sportvärldens händelser. Man ingår i en 
kulturell gemenskap där idrott och TV-sport utgör ett riktmärke för hur man identifierar sig 
med en den grupp som man ingår i. Det är viktigt att hänga med i sportvärldens händelser om 
man tillhör en sådan grupp. Att veta vad som har hänt, blir ett sätt att positionera sig mot 
andra grupper, genom att markera vad som är viktigt att veta. Detta kan även skapa 
förutsättningar för kommunikation och social kontakt. TV-sporten blir därmed en social 
interaktionsfaktor, som används i det vardagliga samtalet och händelserna i sportvärlden utgör 
en gemensam referenspunkt i denna kultur av idrottsaktiva och sportintresserade tjejer.    
 

44..22..11..    TTVV--ssppoorrtt  äärr  kkuull!!  
 
Hur man tittar på TV-sport hänger ihop med det individuella intresset och det egna idrotts-
utövandet. Den här gruppen kan även se TV-sport för att koppla av och slötitta ibland, när 
inget annat visas som väcker intresset. Det kan hända att man av en slump zappar in en kanal 
som visar sport, som man fortsätter titta på en stund om det verkar bra och om man inte har 
annat för sig. När det gäller TV-sport, finns det i denna grupp av tjejer, skilda uppfattningar 
om hur viktigt sport är att titta på och vilka sporter man helst vill se. 
 
            Mia: ”Jag ser alltid sporten på söndagarna – även fast det mest handlar  

om fotboll eller ishockey. Fotboll och ishockey är kul.” 
 

            Lisa: ”Jag tycker också att det är kul att se på fotboll på TV. Det fanns en  
kille med i VM, som jag följde hela tiden, Ronaldo i Inter.”   

 
           Sussi: ”Jag stänger av med en gång när det är fotboll som kommer. Jag tittar hellre  

på ishockey i så fall – jag brukar aldrig veta vilka det är som spelar – jag bara  
tittar lite grann sådär. Kanske när Troja är med så tittar jag lite extra.” 
 

             Mia: ”Jag spelar volleyboll och visst visar man matchbilder ibland, men      
sällan från några matcher med damlag, bara från herrmatcherna.” 
 

          Lena:  ”Jag skulle vilja se mer av min egen sport. Ridning alltså, men när  
                       det visas är det vid de stora tävlingarna och ofta så väldigt sent på kvällarna.  

Jag tittar sällan på sport, annars.” 
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I denna grupp finns en aktiv fotbollstjej och inga aktiva ishockeytjejer, men flera av dem ser 
både fotboll och ishockey, vilket kan bero på att det är den sport som visas mest. De andra 
planerar sitt tittande efter de ”meida-events” som TV påannonserar. Är det t ex volleyboll 
eller Hästgalan från Globen i Stockholm56, då planeras tittandet – eftersom dessa sporter inte  
förekommer så ofta på TV. Ett annat program som tjejerna säger att de brukar titta på är Lilla 
Sportspegeln.   

 
              Lena: ”Lilla Sportspegeln ser jag alltid på. Man har med dom udda  

sporterna och det tycker jag är bra.”  
 

                  Pia: ”Dom tar upp så många olika idrotter. Egentligen visar väl dom 
 verkligheten som den är. Jag menar att tjejer också kan spela ishockey.”  
 

             Kicki: ”Det är väldigt bra och så visar man barn som idrottar, det är kul.  
Dom berättar om alltid om olika sporter, och förklarar och så där.” 
 

              Anne: ”Dom har med om hästar ibland också – det är bra.” 
 
Lilla Sportspegeln är ett program som riktar sig främst till barn och ungdomar, men man ska 
vara medveten om att många föräldrar ser Lilla Sportspegeln tillsammans med sina barn – så 
tittare finns även i andra åldrar. Programmet har funnits i 17 år. Förmodligen börjar man se 
TV tillsammans med barnen när de är riktigt små, oavsett vilka program som barnen tittar på. 
Sedan kanske föräldrarna tycker det är ett trevligt program och man skapar en familjeritual 
genom att fortsätta se Lilla Sportspegeln på måndagskvällarna, även när barnen blir äldre. 
Programmet hamnar inte på Tio-i-Topp-listan i den här åldergruppen, men i genomsnitt ses 
programmet av 7,1% (597.000) av hela befolkningen, dvs. från 3 år och uppåt57.                 
Lilla Sportspegeln utgör således ett alternativ till de övriga sportprogrammen som visas i TV 
och uppfattas alltså som ett bra program. Man tycker att den ligger närmare verkligheten än 
övriga sportprogram på TV. Just av den anledningen att man har med olika sporter och 
intervjuer med olika idrottsstjärnor, visar att sport kan vara mer än bara fotboll och ishockey, 
gör att tjejerna uppskattar detta programmet.  
 
När det gäller sådana evenemang som Thompson kallar media-events, försvinner skillnaderna 
mellan de som kan tänka sig att helt avstå från TV-medierad sport och de som inte kan avstå. 
När TV visar VM i friidrott eller OS tycker alla att TV-n är det bästa sättet att följa med i det 
som händer i sportvärlden. Vissa sporter följer man intensivt och kan sitta uppe sent för att få 
se sin speciella favoritgren.  
 
              Sussi: ”Det är en tjej i gymnastik tjej som jag inte vet  vad hon heter,  

men hon är skitduktig. Jag kan sitta uppe hela natten och vänta  
– Åh, kommer hon inte snart?”  
 

               Lisa: ”Ja gymnastik är kul. Killarna på barren är häftiga att se på.” 
 

               Lena: ”När det är friidrott syns tjejerna lika mycket som killarna. Då känns 
 det inte som när det bara finns  ishockey och fotboll på TV heller.” 
 

             Kicki: ”Friidrott är kul. Jag ser på det mesta - inte gång - det håller  
på för länge.” 
 

             Anne:  ”Jag brukar titta på tävlingarna från Falsterbo, Göteborg och  
Stockholm och det är ju inte så många gånger per år. OS-hoppningen  
är alltid spännande att följa.” 
 

                                                
56 Horse of The Year Show 
57 Telefonintervju med Bengt Nordström SVT, 1999-11-16. 
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                Pia: ”Jag tycker att Maskeradhoppningen i Globen är skitkul att se.  
Här är det ju också både tjejer och killar som är med, på 
samma villkor liksom.”  
 

            Sussi: ”Oja, publiken är med och man hejar och ropar.” 
 
Om det mesta om sport som syns i TV mest handlar om lagsporter, med manliga deltagare, 
finner dessa flickor alternativ till detta, när speciella sporthändelser inträffar. OS, Friidrott och 
Horse of the Year Show från Globen, är något som dessa flickor inte vill missa. Alla tittar 
naturligtvis inte på allt som sänds här heller. Men man har ett bredare urval, ur vilket man kan 
hitta det som passar den egna smaken och livsstilen. Man tycker heller inte att det är någon 
skillnad på hur ofta män eller kvinnor förekommer, när det gäller friidrotts-VM eller OS. 
Annars finns det inte så många sporter där kvinnor är med i TV. Media-events som OS och 
friidrott kanske också presenteras bättre i de kanaler som ingår i basutbudet, eftersom man 
föredrar att se på dessa. VM, OS och friidrott tittar alla på, i olika omfattning beroende på det 
individuella intresset för de olika grenarna. 
 
Presentationsstilen i sportprogrammen kan till viss del även ha betydelse för vilket urval 
individen gör. Riktar man sig till vilken tittare som helst eller krävs det någon form av 
expertkunskaper hos publiken, för att de ska hänga med i programmet? I första hand gör 
tjejerna ett urval med stöd av  sina egna idrottspreferenser, genom att själv ingå i en kultur där 
man idrottar aktivt eller deltar i sportvärldens händelser som TV-tittare. I denna kultur är det 
naturligt att tala om den egna idrotten och vad som cirkulerar i medierna som kan vara av 
intresse för just dessa tjejer. I andra hand sker urvalet efter presentationsstilen i vissa program. 
Visserligen är alla typer av program producerade för en specifik tänkt tittargrupp, men 
beroende på de individuella förutsättningarna som finns i skilda mottagarkontexter, kan 
programmen tas emot på ett sätt som inte producenterna har förutsett. Att Lilla Sportspegeln 
uppfattas som ett bra program, motiveras med att de har med fler sporter än de traditionella. 
Programmet riktar sig mot en yngre åldersgrupp, än de som ingår i denna studie. Vid de 
individuella intervjuerna sa Sussi att egentligen är tonåringar helt utan ett bra sportprogram 
och att det borde finnas ett alternativ mellan barnens Lilla Sportspegeln och den vuxna 
världens sportprogram, för deras åldersgrupp. 
 
När det gäller utbudet av TV-sport säger alla att den egna sporten sällan förekommer i TV, 
med undantag för Lisa, fotbollstjejen. Oavsett idrottsintresse ser ändå de flesta på fotboll och 
ishockey. Det kan beror på att många mediehändelser kretsar kring dessa två idrotter, och 
sedan cirkulerar i den egna kulturen, som samtalsämne.  Några av dem säger att sporten riktar 
sig främst mot män, medan andra menar att det istället beror på vilket intresse man har, som 
styr över vilka sportprogram man föredrar att se på.  
                 
               Sara: ”Jag tror killar ser mer ishockey och fotboll – men egentligen beror det nog på vilket 

intresse man har. Jag ser ju också på fotboll och ishockey.” 
                 
                Eva: ”Det är ju mest fotboll och ishockey på TV, så det är nog mer för killar än för tjejer.  

Min bror kollar ju  mer på hockey än vad jag gör.”  
 

                Lisa: ”Jag tror killar kollar mer på sport och tjejer ser mer på såpor.” 
               
              Sussi: ”Killar är nog lite mer heja och skrika lite. Man tittar nog mer tillsammans med andra  

om man är kille tror jag –  är dom några stycken och då blir det liksom mer stämning”.  
                 
                 Pia: ”Killar skulle nog aldrig få för sig att se på ridning, hoppning och dressyr och sånt. 

Och vissa tjejer skulle aldrig få för sig att titta på rally. Det är nog inte många tjejer 
som ser fotboll och ishockey heller, om man jämför med killarna, då.” 
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Tjejerna visar här en klar uppfattning om att det är skillnad mellan tjejer och killar när det 
gäller vilka sportprogram man ser och hur man tittar på sport. De som tyckte att ishockey och 
fotboll är kul att se på, menade att det inte spelar så stor roll att det bara är män som syns, 
även om man vet att det finns damlag också.   
 
 Sara: ”Man tänker inte på det.” 
 
 Lisa: ”Det är ju bara så, och det spelar ingen roll. Det är spännande ändå.” 
                         
Man anpassar sig till det TV-utbud som erbjuds och internaliserar det som naturligt och taget 
för givet, i och med att man inte ens tänker på det. Syns inte kvinnorna försvinner de som ett 
alternativ till det manliga utbudet inom sporten. Genom det omgivande samhällets värderingar 
om idrott och sport, lär man sig vad som ska uppfattas som normalt. Kanske tjejerna även har 
övertagit ett manligt sätt att se på TV-medierad sport. Man lär sig att det är så här fotboll och 
ishockey ska spelas om det ska vara ”rätt och riktigt”, genom att titta på TV och värderar 
sport efter en manlig norm. Därmed ingår TV som en viktig socialisationsfaktor när det gäller 
att förmedla och befästa attityder om sport i vårt omgivande samhälle, som bevarar kulturens 
syn på manligt och kvinnligt. De traditionellt manliga sporterna används som norm för vad 
som räknas som seriös sport. Samtidigt finns det hos dessa tjejer, ett medvetande om att 
kvinnor också kan utöva traditionellt manliga sporter, så att över lång tid kan man säga att en 
viss förändring skett, vad gäller inställningen till sport och kön. Fler kvinnor utövar 
traditionellt manliga sporter, och lär sig spelets regler. Kvinnan kan därmed även sägas ha 
flyttat fram sin position inom sportfältet, där männen av tradition är de som syns mest.  
 
De tjejer som inte ser mycket sport, avvisar till viss del den bild av den manliga sporthjälten 
som vanligtvis uppträder i TV:s återkommande sportprogram. Dessa tjejer följer enbart sin 
egen sport, och tycker att övriga sportprogram inte alls tilltalar dem. Här har det biologiska 
könet större betydelse eftersom man föredrar att se på kvinnor som idrottar. Det gemensamma 
könet och ett delat idrottsintresse gör att man lättare kan identifiera sig med sportkvinnor som 
uppträder i medierad TV-sport. Alltså upplever dessa tjejer att det är skillnad på manligt och 
kvinnligt idrottsutförande, och det tilltalar dem mer att se på andra av sitt eget kön på TV, 
inom de sporter som de själva är aktiva i. 
 

44..22..22..    ””DDeett  äärr  mmeerr  ffaarrtt  öövveerr  kkiillllaarrnnaa……””  
 
Innehållet i de flesta sportprogram på TV, har ett utbud som till största delen är  koncentrerat 
till manliga lagsporter, fram för allt ishockey och fotboll, men även handboll, basket och 
volleyboll förekommer. Till viss del anpassar sig tjejerna till detta faktum, när de ändå väljer 
att titta på dessa sporter. De kan läsa sportgenren och avgöra skillnaden mellan vilka sporter 
som är männens och vilka som är kvinnornas, och var båda könen kan uppträda på 
idrottsarenan.  

 
              Anne: ”När tjejer är med är det gymnastik, simning och konståkning.” 
  
              Eva: ”Dom är med i friidrott också, men då är det lika mycket killar och tjejer.” 
 
               Lisa: ”Det är mer fart över killarna, det blir mer spännande att titta på.” 
 
               Mia: ”Hur kul är det att se damfotboll och ishockey – det går för långsamt!” 
  
              Sussi: ”Det är tuffare tag, killarna tacklar ju ordentligt liksom.” 
 
                Pia: ”Nej, vi tjejer är lite mesiga.” 
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Som TV-tittare möter man en framställning av könsuppdelning, som även existerar i 
samhället. Inom olika institutioner som skola och arbetsliv lever människor med en 
föreställning om vad som är manligt och kvinnligt. Sporten på TV ingår i denna reproduktion 
av könsroller, som tjejerna känner igen och upplever som normal och naturlig. Kvinnan som 
fotbolls eller ishockeyspelare är inte lika tuff och tacklar inte lika hårt. Hon är inte tillräckligt 
snabb och saktar ner spelet och därför är det inte något som är ”kul” att titta på. Kopplat till 
diskussionen om idrottens negativa sidor, där männen har ett företräde att lämna relevant 
kritik, kan man undra om detta hänger ihop med inställningen till hur dåliga kvinnor är inom 
dessa två sporter. Då skulle man kunna hävda att tjejerna har övertagit den manliga blicken 
för spelet, dvs. deras argument för hur en fotbolls- eller ishockeyspelare ska vara, är per 
definition en manlig norm för spelare inom sporterna. Man kan även undra varför just kritiken 
mot kvinnor som spelar fotboll och hockey tar sig dessa uttryck? En anledning kan ju vara att 
männen känner sig hotade av kvinnors intrång på en av ”tradition” manlig domän, där man 
vaktar gränserna mot inkräktare. Kvinnor har ju dessutom inte haft möjlighet att verka inom 
dessa sporterna lika länge som männen, och borde på sikt kanske utveckla sin spelförmåga. 
Kvinnor kanske även ska ha rätten att utföra dessa båda sporterna på ett annorlunda sätt, just 
av den anledningen att de är kvinnor. Inom andra bollsporter finns ju en större acceptans för 
herr och damlag, som t ex handboll och volleyboll. Här finns ju plats för båda könen – även 
om det inte alltid syns i TV!  
  
Jag frågar om deras TV-tittande skulle ändras om fler kvinnor fanns med i de olika 
sportprogrammen. Alla är överens om att fler program om kvinnor i olika sportgrenar skulle 
definitivt få dem att titta mer, men de tror inte att TV kommer att ändra utbudet.   
 
               Sara: ”Men skulle det verkligen fungera? Många är ju intresserade av att  

titta just på fotboll och ishockey – det är väl därför det är så mycket av det?” 
 

               Lisa: ”Det skulle vara mer om tjejidrott. Visa tjejer som spelar fotboll.” 
 

              Anne: ”Jag tycker det ska vara mer om ridning.” 
 
                Mia:  ”Se hur det ser ut i verkligheten. Vi får dom sämsta tiderna och dom sämsta hallarna. 

 Sist vi spelade match fick vi byta om 60 pers i ett  omklädningsrum för 20 personer. 
 Vi tränar mellan 8 och 10 på  kvällarna, dom(killarna) börjar redan 6.” 
 

              Sussi:  ”Killarna får alltid de bästa tiderna(att träna på)”. 
 

               Lisa: ”Ja och när vi spelade fotboll. Vi fick börja spela på grus  
– men killarna fick börja mycket tidigare på gräs”.  
 

               Sussi: ”Egentligen vill dom att vi ska stå kvar vid spisen.”  
 

                 Pia: ”Jag tror inte dom gillar att vi sysslar med idrott, framför allt 
 inte fotboll och ishockey.  ” 
 

                Lisa: ”Nä, dom känner sig hotade på något sätt”.   
 

              Sara: ”Det är ju bara killar som finns på toppen av ridningen.  
Malin Bayard förstås är ju duktig, men det ÄR mest killar.” 

 
                Mia: ”Likadant är det i volleyboll och handboll. Det finns jättebra lag men 

 man visar bara bilder från herrmatcherna på TV. Tjejernas resultat 
kanske man bara talar om.”  

 
Det är den här verkligheten  som idrottande tjejer lever i.  De beskriver här en situation som 
de är vana vid; att alltid komma i andra hand; när det gäller idrott och hur den kvinnliga 
idrottens representation ser ut i medierna. Den makt och resursfördelning som kommer till 
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uttryck genom TV-sporten, visar att urvalet till viss del begränsas till att handla om vissa 
sporter, som t ex fotboll och ishockey. Sportvärlden definieras genom dem som på olika sätt 
har tillgång till makten över medierna, både inom TV-organisationen och utanför denna i 
form av idrottsorganisationer, reklambyråer och genom bidragsverksamhet som premierar 
pojkarnas utveckling inom idrotter, framför flickornas. Redan innan barnen är vuxna, vet de 
att tillgång-en på träningstider och möjligheten att tävla ser olika ut beroende på vilket kön de 
själva tillhör. Pojkar som spelar ishockey har t ex möjlighet att synas i TV-pucken. Pojkar 
som spelar fotboll blir sponsrade och får sin utrustning i gåva. Medan flickor oftast inte är 
spons-rade och på sin höjd kan få en T-shirt, även om de spelar i samma nivå som pojkarna58. 
Pojkar har större förutsättningar att göra karriär genom idrotten och försörja sig som 
idrottsmän, medan de flesta flickor, som finns kvar inom elitidrotten som vuxna, utövar denna 
endast på fritiden. Återigen frågar man sig om symbiosen samhället och medierna 
reproducerar en konstruktion av könens åtskillnad, trots allt tal om jämlikhet? Med ett 
begrepp vi känner igen från Foucault, kan vi se hur könskonstruktionen finns runt omkring 
oss. Mikromakten sipprar in och igenom samhället och människorna, vilket gör att den är 
osynlig och uppfattas som fullt naturlig för oss. Vårt förhållningssätt till manligt och kvinnligt 
i TV-sporten avslöjar mer om det samhälle vi lever i än vi först kan ana. Genom att studera en 
begränsad del av vårt samhälle som idrottskultur, blottläggs strukturer för hur makten arbetar 
på ett subtilt sätt och disciplinerar oss till att bevara könsstrukturerna. Sporten kan därmed ha 
en viktig samman-hållande funktion i det moderna samhället, genom att idrottens värderings-
system återfinns i samhällets ideologiproduktion om skillnaden på män och kvinnor.  
 
Att dessa tjejer accepterar hur TV-sport presenteras och att männens idrotter förekommer 
mest, menar de har egentligen ingen betydelse,  för de tittar ändå. Samtidigt som vi här får 
prov på en kritisk inställning till vad TV-sporten erbjuder sina tittare, som visar samhällets 
dubbelhet mellan kollektiv och individ. Som TV-tittare har du kanske små möjligheter att 
påverka, och att man är medvetenhet om detta visar ju ett av citaten. Man får acceptera TV-
sporten som den är, eftersom ”många” vill se på just fotboll eller ishockey. Kollektivet av en 
stor fotbolls- och ishockeyintresserad publik, får företräde framför udda individuella 
sportintressen. På det individuella planet accepterar tjejerna däremot inte att deras idrott 
skulle ha mindre värde än killarnas. I mötet med publiken kan alltså TV-sportens 
framställning tolkas som mer eller mindre trovärdig beroende på den kulturella kontext som 
de medierade symboliska formerna tas emot och på de individuella förutsättningarna som 
dessa tjejer har när de tolkar TV-sport. Det visar på en dubbelhet i att å ena sidan acceptera 
det medierade utbudet och anpassa det som ett naturligt inslag i vardagsrutinen när det gäller 
att ta del av sport på TV. Å den andra sidan, hur tjejerna samtidigt kan vara kritiskt inställda 
till denna presentation av TV-sport. På det kollektiva planet accepterar man att TV-sport ser 
ut som den gör, men individuellt lever man i en kulturell kontext, där man idrottar 
tillsammans med andra tjejer, vilket innebär att den medierade TV-sporten beskriver en 
verklighet man inte tar till sig personligen. 
 

44..33..    SSPPOORRTTSSNNAACCKK  
 
När man talar om sport man sett på TV, följer det samma mönster som för de andra TV-
program man uppger att man ser på. Det är om något särskilt hänt, man tar upp det till 
diskussion.  
 
               Lisa: ”Att Helsingborg vann allsvenskan – det snackade vi mycket om och när  

Öster var här och spelade mot Ljungby – då var man ju där och  
tittade förstås.” 
 

                                                
58 Se Jämsides, JämO:s temanummer om jämställdhet och idrott mellan flickor och pojkar Nr 1/99 
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             Anne: ”Det var när Milton dog, men det stod i tidningen. Annars var det  
kanske tävlingarna från Falsterbo i somras.” 
 

                Pia: ”Jag tror att det var Hästhoppningen i Falsterbo, när Peter Eriksson  
vann, eller så har det varit senare – nåt med simhopp tror jag, hon  
med Ekströmsreklamen(Anna Lindberg). Det är ofta man pratar om sport  
tycker jag, som man sett på TV. När det är fotboll och ishockey och så,  
hänger man ju med, för att se vilka som kommer till slutspel.” 

              
                 Eva: ”I sånna fall pratar vi om fotboll i klassen, om det är någon match  

som gått under helgen.”   
 

               Sussi: ”Jag brukar inte vara med kompisar som pratar om sport, men det var  
kanske om Mattias Weinhandl då, och det var ju nu veckan igen i  
Smålandsnytt och så.59” 
 

                 Mia: ”När det var match, jag kommer inte ihåg mot vilka det var, men  
det var Tottenham som vann, att dom kom igen och tog poäng.” 

  
Vår vardag kretsar kring det som händer i medierna, och det är oftast där vi hittar 
diskussionsämnen när vi umgås med andra. Det som händer i sportvärlden och som öppnar 
möjligheter till diskussion är de speciella händelserna, när något oväntat hänt, som det Sussi 
säger om Weinhandl, eller när ett lag hämtar upp sig ur en tillfällig formsvacka. När man 
pratar sport är det främst tillsammans med dem man umgås med i den idrottskultur man 
tillhör. Man pratar inte sport med vem som helst, utan dialogen måste bygga på gemensamma 
kunskaper om idrotten. Några av tjejerna säger att de mest pratar med kompisar som man 
idrottar tillsammans med, medan andra även nämner sina syskon och föräldrar, eftersom hela 
familjen har ett intresse för sport. Här finns alltså en samtalskultur som grundas på 
distinktionerna smak och livsstil. Sport förekommer även som samtalsämne mellan könen. 
Man pratar sport med killarna i klassen, eller killar man känner i skolan och de man umgås 
med på fritiden. 
 
                        Sussi: ”Det är ju det enda man kan snacka med killarna om.” 
 
                           Pia: ”Nej inte riktigt så är det. Vi snackar med dom om andra saker också.” 
 
 Eva: ”Fast med killarna blir det mest fotbolls- och ishockeysnack.” 
  
 Lena: ”Vissa killar går inte att prata med alls.”  
 
Idrott kan alltså fungera som könsöverskridande samtalsämne mellan killar och tjejer. Men 
det verkar viktigt att man delar idrottsintresset. Vissa killar(och man får förmoda även tjejer) 
går inte att prata med alls, menar man. Detta kan ju bero på att huvudintressena skiljer sig åt 
mellan dessa grupper, så att de inte har en gemensam nämnare som kan öppna en 
kommunikation. För att tala om sport måste man veta något om det och vara intresserad. Det 
som förenar dessa tjejerna med killarna i en gemensam samtalskultur, verkar vara att veta 
något om och ha ett intresse för fotboll och ishockey. Idrottar man själv är det naturligt att 
man söker gemenskap och talar med andra som delar detta intresse. Vid de individuella 
intervjuerna kom följande spontana kommentar om vem man brukar snacka sport med: 
 

                                                
59 Vecka 47-99. Tidigare ishockeyspelare i Troja-Ljungby, och spelar numera för Modo. Blev skadad vid 
turneringen i Karljala-cup. De som följde matchen på TV kunde alltså se situationen när Travenicek(Tjeckien) 
med våldsam kraft stötte sin klubba i ögat på Mattias under pågående match, vilket återkom i medierna V47/99. 
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                Mia: ”Killar – ja det är dom enda som fattar det. Vi pratar fotboll och ishockey. 
Man följer ju med i serien, håller koll på hur lagen ligger till. Tjejer tittar ju på  
sport, bara för att få reda på något att prata med killar om - även om de inte är  
intresserade. Inte för mig, jag tycker det är kul – men jag vet att andra tjejer  
använder sport på det viset. Killar tittar ju på sport för att det är kul.” 

 
Tjejernas kunskaper om TV-sport används som ett medel att positionera sig i relation till det 
egna och det motsatta könet. Om man tror att man kan vinna popularitet hos killarna, genom 
att ha kunskaper om vem som leder serien och vem som gjort flest mål, så kanske man som 
tjej uppfattas annorlunda, än de tjejer som inte alls kan eller vet något om sport. Hur 
medveten denna strategi är, är svårt att uttala sig om med stöd av en intervjupersons uttalande, 
men säkerligen kunde man med hjälp av Bourdieu tänka sig att kunskap om idrott, utgör ett 
fält där en strid om positioner sker. Att ha kunskaper om vissa sporter som visas i TV, kan 
således användas som en strategi för att få kontakt med killarna. När väl den första 
kommunikationskanalen är upprättad, kan man ju tänka sig, att man talar om andra saker 
också. Trots att jag inte undersökt detta, kan man ändå med ledning av de ovanstående citaten, 
där tjejerna säger att de även talar om andra saker med killar, kunna anta att det skulle kunna 
vara så. Tjejerna tror också att killar ser mer sport och när det gäller sport på TV finns det 
undersökningar som visar att endast 2% av tjejerna uppger att sport är deras favoritprogram, 
att jämföra mot 20 % för killarna. Vidare ligger intresset för sportprogram på 29% för tjejerna 
i den här åldersgruppen, medan den är hela 74 % för killarna60. Även om jag inte noga 
undersökt hur killar tittar på TV och TV-sport, kan man med ledning av dessa siffror ändå dra 
slutsatsen att killar ser mycket mer på TV-sport i förhållande till tjejer. De ser förmodligen 
även på andra program också - vilket några av tjejerna också sa - beroende på vilka intressen 
man har, så styr det över vad man väljer att titta på. Killar med t ex intresse för data, musik 
eller sience-fiction-filmer behöver ju inte heller föredra eller tycka det är kul att se TV-sport. 
 

44..33..11..    TTVV--ssppoorrtt  oocchh  fföörreebbiillddeerr  
 
När man ser så pass mycket på TV-sport som dessa tjejer tycks göra, borde det även innebära 
att man med tiden lägger märke till personligheter som förekommer inom sina respektive 
olika idrotter. Kan man genom TV-mediet finna en förebild eller ha en idol inom sin sport? 
 
               Sara: ”Malin Bayard som jag träffade i somras på tävlingarna i Falsterbo. Hon  

tog sig tid att skriva autografer och prata med oss. Hon var jättetrevlig.” 
 

               Lisa: ”Jag följer Ronaldo, han är min stora idol. Inte för att jag tror jag kan bli  
som han, men det är viktigt att följa honom och veta saker om honom.  
Jag vet inte vilka tjejer som finns inom damfotboll. Jag har aldrig sett  
damfotboll på TV. Det är ju bara killar man kan ha som förebilder.”  
 

              Anne: ”Malin Bayard är min absoluta förebild, hon och Peter Eriksson. Hon är 
så positiv och säger alltid; Den här gången gick det inte så bra – men vi  
kommer igen nästa gång. Då tar vi nya tag, liksom.” 
 

                Mia: ”Pauli, heter hon då, jag tror hon är amerikanska, som är  
beachvolleyspelare. Jag brukar kolla när de spelar i Sverigetouren  
– då kan man se om hon är med och HON är duktig.”  

 
Genom TV kan man alltså finna en idol inom den egna sporten, som man kan ha som 
förebild. Dessa idoler befinner sig på en elitnivå och visar upp sig på en nationell eller 
internationell arena och inverkar även på uppfattningen om vad det innebär att vara etablerad 
stjärna inom en sport. Här arbetar alltså Thompsons tredje interaktionsnivå, den medierade 

                                                
60 Uppgifterna är hämtade ur MedieSverige 1999/2000, Statistik och Analys, Nordicom Sverige och gäller pojkar 
och flickor i åldersgrupperna 11-14 år 
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kvasi-interaktionen. Förebilderna står till viss del för de normer och värderingar som finns 
inom olika idrotter, om hur man beter sig som medierad förebild. I själva tävlingsögonblicket, 
med kamerafokus riktat mot sig, måste man ändå som idrottare behålla kontrollen över sin 
kropp och visa på god självbehärskning och koncentration. Problemet med att hitta kvinnliga 
förebilder för Lisa, förstärker det intryck vi tidigare fått av inställningen till kvinnor inom 
fotboll och ishockey. Kan man inte hitta damfotboll på TV, begränsas urvalet till manliga 
fotbollsspelare, för en fotbollstjej. Detta kan till viss del förklara varför den manliga normen i 
denna sport fortfarande gäller och varför kvinnor försvinner som alternativ till den manligt 
medierade fotbollsspelaren. När det gäller Lisa har hon större tillgång till TV-medierad sport, 
i jämförelse med de övriga  sportintresserade tjejerna. När det gäller ridsport, visas inte 
hästsport över huvudtaget särskilt ofta – om man inte är travintresserad, för det visas varje 
kväll(sent i 4:an) och i samband med Tipslördag, varje lördag(också 4:an). Även om tjejerna 
gärna ser hästhoppning på TV för att följa sina idolers framgångar och nederlag, säger alla att 
de hittar mer information om sina förebilder, i specialtidningar om sporten. Volleyboll syns i 
TV-sporten ungefär lika ofta som hästhoppning, och även här är det de speciella 
mediehändelserna i sportvärlden som gör att man som intresserad får möjlighet att se sin idol. 
Men alla håller inte med om att TV är ett bra sätt att hitta förebilder på, inom den egna 
idrotten. 

 
             Sussi : ”På TV får man aldrig se hur mycket jobb dom lägger ut liksom, utan det 

tar fem minuter och sedan är det gjort. Man ser ju lite intervjuer och får 
veta lite mer, men man vet ju inte om det är riktigt.” 
 

                Eva: ”Man vet ju inte om de bara spelar snälla och trevliga, dom kanske är  
riktigt elaka. Jag kan inte ha någon som förebild som jag bara sett på  
TV. Det ska vara sånna som man ser i verkligheten, som man känner.” 

  
             Kicki: ”Det finns ju dom som spelar mycket och som jag träffar på träning och  

matcher. Mina förebilder är sånna som man ser i verkligheten, tjejer  
som jag skulle vilja vara som.”  
  

                Mia: ”Ja, inom min egen sport, förra året var det mer ju så, för då spelade  
vi inte mot dom, men nu spelar jag emot mina egna idoler, i och med  
att jag spelar i A-laget nu också. Men jag vill ju fortfarande bli som  
dom. Dom är ju lite äldre, 20 år sådär.”  

 
Här kommer Thompsons första interaktionsnivå till uttryck på ett konkret sätt. De tjejer som 
inte litar på TV:s sportframställning, hittar sina förebilder och idoler i sin vardagsverklighet. 
Det kan också vara så att TV inte visar några kvinnliga alternativ till förebilder inom den egna 
sporten. Om man inte accepterar en manlig förebild från TV-sporten, så väljer man en 
förebild som man känner på närmare håll och som man kan träffa ibland. Relationen till 
förebilden måste bygga på en verklig interaktion, eftersom man inte förlitar sig på att TV 
återger verkligheten som den är. Här verkar det också viktigt att delta i sin förebilds 
ansträngningar för att nå framgång på ett konkret sätt. På träning och i tävlingar följer man 
deras utveckling och deltar i inkulturens hyllningar av dessa förebilder. Dessa tjejer hämtar 
sina förebilder i en inre krets, som inte är kända utanför denna kultur och som sällan eller inte 
alls förekommer i medierna. Hur ska då en förebild inom sporten vara? Vilka egenskaper 
anser tjejerna vara viktiga? 
 
               Sara: ”En sportidol är den som kommer först i tävlingarna, men ändå inte skryter.  

Och har tid att skriva autografer och ge intervjuer och så. En som kan prata  
med sin publik och ha tid att lyssna lite.”  
 

              Lena: ”Det är någon som man kan beundra. Gillar man en speciell sport,  
så hittar man alltid en idol där tror jag, som är duktig och så.” 
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                Eva: ”Typ inte skryta om det, utan mer visa att man kan.” 
 
              Anne: ”Den som får bra placeringar i hopptävlingar.” 
 
                 Pia: ”Inte snobbig, utan att han eller hon är snäll och vänlig, och duktig på  

det hon gör, verkligen eller så utmärker sig och så. Det viktiga är att  
man verkligen försöker, inte att vinna jämt. Att man inte ger upp om  
man misslyckas en gång. Går det inte en gång så kommer man igen.” 
  

               Sara: ”Som Malin Bayard. Som ger intervjuer och inte är tjurig fast man kanske  
är stressad  - och snäser, är allmänt tjurig och så – så kan man vara vänlig  
och säga det på ett snällt sätt kan vi ta det en annan gång?” 
 

                Mia: ”Räddat en match man spelat, genom att göra mål eller så, nån som 
gör bäst ifrån sig. Att man sätter laget framför sig själv,  och visar  
att laget är viktigt.” 

 
En sportidol är någon som är duktig inom sin idrottsgren, men ändå inte skryter om det. Detta 
förutsätter alltså att man tar bra placeringar i tävlingar, eller kämpar för sitt lag på ett 
uppoffrande sätt och inte framhäver sig själv. Som sportidol talar man inte om sin egen 
prestation, utan visar fram den genom att vinna. Framgång hör ihop med kunskapen om 
idrotten. Idolen ska veta vad man gör, hur man gör och varför. Vidare ska sportidolen ha en 
hederlig i sin framtoning och ha tid för intervjuer och sina fans. Det verkar viktigt med att 
vinna och ta bra placeringar – det räknas, men Pia menar att en bra förebild också ska kunna 
komma igen trots motgångar. Detta förutsätter dock att man har en etablerad stjärnstatus inom 
idrotten och medierna, för att ha den möjligheten. Fast å andra sidan kan det i förlängningen 
innebära att man som idrottande tjej, genom sin förebild, får inspiration att fortsätta även om 
det går dåligt för en själv ibland.  
 
I vårt samhälle framhäver man inte sig själv så mycket över huvudtaget och detta slår även 
igenom när det gäller hur tjejerna beskriver hur en idrottshjälte ska vara. Vår måttlighetskultur 
har en insocialiserande kraft när det gäller hur man uppträder på en offentlig arena, som t ex 
under ett mästerskap som erkänd idrottsstjärna. Man visar fram sin skicklighet genom själva 
prestationen. Man kämpar väl, vinner och mottar andras hyllningar, men man förlorar snabbt 
uppskattningen om man som idrottsstjärna själv talar om sin framgång. De som ändå visar att 
de har en uttalad tilltro på sin egen förmåga som idrottsman eller kvinna, används sedan 
tacksamt av medierna när det gäller att ”skriva ner” en misslyckad satsning och skapa en 
negativ nyhet. I vår måttlighetskultur överlämnar individen till kollektivet att bedöma 
kvaliteten i idrottsprestationerna. Medierna kan däremot på eget initiativ lyfta fram individers 
kamp för att nå toppen genom att ”skriva upp” en person också, men då använder man ofta 
det omgivande samhällets kollektiva värderingsnormer, dvs. att det är andra som uttalar sig 
om hur uppoffrande och målmedvetet individen kämpar för laget eller för att nå individuella 
framgångar, samt att komma igen efter en formsvacka eller svår sjukdom. Vi skapar vår 
kulturs idrottshjältar, tillsammans med medierna och samhället. 
 

44..44..    MMAANN  LLÄÄRR  SSIIGG  MMYYCCKKEETT  OOMM    ””SSPPEELLEETT””..  
 
Ur TV-apparaten strömmar en mängd bilder, från ett annat rum och ibland även från en annan 
tid, in i vardagsrummet. TV-innehållet är producerat i en kontext som skiljer sig från 
mottagarnas kontext. När det gäller sport som visas på TV, har det en speciell betydelse för 
om mottagaren kan läsa av innehållet, tolka det och anpassa det till sin egen kontext och göra 
det hanterbart på en individuell nivå. Detta som Giddens med ett begrepp kallar för 
”återinbäddning” och Thompson kallar för ”appropriering”. Ett sätt att ta del av andras 
idrottsprestationer eller upplevelser av idrott är just att titta på TV.  
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               Sara: ”Man ser hur snäva svängar det tar och hur fort eller sakta hästarna  
ska gå mot hindren. Jag tävlar själv i hoppning, så man ser efter hur 
 dom gör på TV och sen tänker man på det, när man sen går banan 
 innan man själv ska hoppa.” 
 

               Lisa: ”Man lär sig mycket om spelet. Genom TV kan man följa spelaren i vissa 
 positioner, när dom zoomar in framför mål och så. Man får ser närbilder  
hur dom sparkar och nickar, och kan följa med i alla vinklar och så kör  
dom repriser och så. Jag hade nog inte kunnat så mycket om fotboll  
annars om jag inte tittat så mycket på TV.” 

               
              Anne: ”Man lär sig mycket av att titta på hopptävlingar i TV. Man vet ju hur det  

ska se ut och vad som ska hända. Jag tycker det är så spännande och det 
är jätteroligt att tävla själv också.” 
 

                Pia: ”Inte så att man detaljstuderar, men vissa saker kommer man ihåg och testar  
själv sen. Hur man ska taxera61  framför hinder och så. HIPPO var ganska  
bra. Fast det där med Oscar tyckte jag var tramsigt, men Kyra Kyrklunds 
dressyrskola lärde jag mig mycket genom. Det var väl för de yngre som Oscar  
var med – för dom förstår ju inte vad det andra handlade om.” 
 

                Eva: ”Ja jag tycker man kan lära sig det – om man t ex ser hur dom gör  
flick-flack, eller nåt, hur dom gör det eller så. Om man väntar och  
hur man håller armarna. Jag tittar mycket efter hur dom gör. Vissa  
saker kan man ju försöka göra själv sen.” 
 

                 Mia: ”Det är så speciellt med volleyboll. Man måste ju lära sig uppställningen och  
det ser man ju, och att man måste stå på ett visst sätt när man spelar  och det 
ser man ju när man tittar på TV, så det lär man sig jättemycket på absolut.” 
 

              Kicki: ”Jag brukar se hur dom servar och hur dom kör sin forehand och  
backhand, det tycker jag är intressant och det behöver jag utveckla.” 

 
Dessa tjejer har gjort erfarenheter och skaffat sig kunskaper, genom att under flera år vara 
aktiva inom olika sportgrenar. De kan därför anpassa den medierade TV-sporten till sin egen 
specifika situation och använda det för att utvecklas vidare inom sin idrott. Genom att titta på 
TV:s sportprogram tycker de att de lär sig mer om teknik och får en känsla för hur idrottens 
utförande går till. Ska man tävla, så kan man genom TV lära sig hur man ska bete sig och vad 
som kan hända, men även utveckla sig inom idrotten genom att själv försöka testa något av 
det som syns i TV. Man använder de kunskaper man redan har om hur det praktiskt går till 
när man idrottar, samtidigt som man får en medierad upplevelse av hur det är att träda in på 
en idrottsarena i tävlingssammanhang. Den kulturella inbäddningen av medierad TV-sport 
som tränings- och tävlingsaktivitet, vävs in i tjejernas eget idrottsliga utförande, när de 
använder de symboliskt medierade formerna i den egna kontexten. 
 
Dessutom har TV som tekniskt medium vissa förutsättningar att förstärka intrycken av det 
idrottsliga utförandet. Flera kameror följer med ur olika vinklar under hela sändningen av 
tävlingen. Rumsdimensionen komprimeras av TV som medium, genom att synfältet blir 
begränsat till en aktivitet, som äger rum på en arena där även annat sker utanför kamera-
linsens fokus. Bruket av slow motion-sekvenser tänjer ut tiden, genom att hastigheten i 
utförandet sänks och förlänger upplevelsen för den som sitter hemma i TV-soffan. Det ger 
tjejerna möjlighet att detaljstudera kropps- och rörelseteknik, som sedan för de idrottsligt 

                                                
61 Taxera innebär att man några galoppsprång före hindret håller in hästen, så att både ryttare och häst fokuserar 
hindret. Därefter kommer drivningen mot hindret. Detta tränas ofta eftersom det är ryttaren som ska bestämma 
farten och inte hästen. Ofta ser man unga ryttare på sin första hopptävling flänga iväg och tillslut brukar hästen 
okontrollerat skena över eller igenom de sista hindren – om ryttaren f f sitter på ryggen. 
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aktiv tjejerna kan ”approprieras” eller ”återinbäddas” i den egna kulturella kontexten, i det 
egna idrottsliga utförandet. Bilden av hur utförandet gick till på TV, bär man sedan med sig 
när man sedan står inför en liknande uppgift i ett tränings eller tävlingsmoment. ”Man tänker 
på det sen …”, säger Sara och även de andra ger uttryck för att man själv testar och provar det 
som man sett på TV. Genom approprieringen införlivas den symboliskt medierade formen 
från TV-sporten till en vana och rutin hos individen i dennes vardag. Vanor och rutiner som 
bearbetas både individuellt och i interaktion med andra i en kollektiv process, där den 
medierade TV-sporten cirkulerar och omarbetas för att passa in i kulturen. 
 

44..44..11..  ””TTjjeejjeerr  sskkuullllee  ffåå  kkoommmmaa  ffrraamm  mmeerr””  
 
Det urval och den representation av sport som finns i TV, innebär inte att tjejerna har en egen 
uppfattning om vad som skulle kunna visas i stället. De alternativ till annan TV-sport som 
tjejerna gav, ger uttryck för fantasirikedom och förmåga att relfexivt förhålla sig till det man 
tar del av på TV när det gäller sportprogram. Jag frågade vidare: Men om ni själva fick göra 
ett eget sportprogram – hur skulle det se ut och vad skulle det handla om? 
 
               Sara: ”Det skulle handla mer om alla sporter. Ungefär som Lilla Sportspegeln 

– där visar man alla sporter.” 
 

               Lena: ”Tjejer skulle få komma fram mer. Jag skulle göra en serie program  
som visar tjejer i olika sporter och visa att dom kan och ÄR duktiga.” 
 

               Anne: ”Det skulle definitivt handla om andra sporter än fotboll och ishockey  
– fast nej, det skulle handla om ridning – det skulle vara som HIPPO  
ungefär. Det var ett mycket bra program.” 
 

                  Pia: ”Jag skulle kolla vad folk eller tjejer vill se på – och så skulle jag göra  
något av det. Inte bara om hästar, blanda lite. Alla tjejer gillar inte hästar.  
Visa vad tjejerna kan, även om dom inte tillhör eliten. Det dom är bra på  
och så. Visa att även dom kämpar. Det finns ju jättemycket hockeytjejer  
som verkligen lever för sin sport, men ändå inte får vara med i ett lag 
och så. Det skulle handla om tjejer i olika sporter.”  
 

                 Mia: ”Det skulle vara friidrott och lite om volleyboll, inte så mycket fotboll 
och ishockey – det är så mycket av det ändå. Och så vet jag inte om det  
skulle vara om fotboll och ishockey för tjejer, för jag tycker inte det är  
kul. Det är ju så S L Ö T T  att det är inte klokt – det är ju inte kul att  
titta på. Friidrott och volleyboll är däremot kul.” 
 

               Kicki: ”Jag gillar gymnastik och tävlingsdans, det är jättekul att titta på.  
Jag skulle nog ha med dans – och följa personer i ovanliga sporter och  
så, om dom har lyckats bra, typ en vecka eller så för att visa vad som  
händer när man tränar och tävlar. Visa att ovanliga sporter också  
kan vara intressanta.” 

 
Detta visar att det finns en medvetenhet om att idrott för kvinnor är annorlunda, men även att 
denna form av idrott skulle kunna presenteras i TV och ha en berättigad plats där. När tjejerna 
helt förutsättningslöst får möjlighet att använda sin fantasi kommer ju också en hel del bra 
idéer om sport i TV. Även om den sport som mest visas i TV handlar om manliga sporter, 
som kan sägas disciplinera till ett visst könstänkande, har ändå tjejerna alternativa bilder av 
hur tjejer skulle kunna få mer plats i TV-rutan. I denna situation tänker de sig själva som 
producenter av program, som mottas av en kvinnlig publik. Det är tjejer de talar om och vill 
rikta sig till om de skulle få göra programmen. De utövar idrott själva, tillsammans med andra 
tjejer i sin vardag, därför har de egna alternativ till hur TV-sport skulle kunna se ut om de fick 
en chans att påverka produktionen av medierad sport. 
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Spännvidden i åsikter inom gruppen är visserligen stor. En del håller kvar vid det gamla 
könsrollsmönstret och vill mest se mer av de sporter som kvinnor av tradition tidigare finns 
med i, som t ex friidrott och gymnastik. Den uppfattning om att tjejer inte hör hemma i fotboll 
och ishockey, därför att de drar ner tempot i spelet, återkommer som argument. Det är ett 
intressant uttalande, eftersom man av tjejernas tidigare svar kan sluta sig till att kvinnor inte 
syns särskilt ofta på TV i dessa sporter. Var kommer denna uppfattning ifrån om tjejerna inte 
själva sett kvinnor spela fotboll eller ishockey på TV? Det kan vara en uppfattning som 
cirkulerar såväl inom själva idrottsfältet som ute i samhället om kvinnor i traditionellt manliga 
sporter som fotboll och ishockey, som har kraft att motarbeta att damfotboll och ishockey inte 
syns så ofta i medierna. 
 
De övriga tjejer visar ett reflexivt förhållningssätt till TV-sport, genom att föreslå andra 
alternativ för hur sport på TV kan presenteras. Här kan man nästan dra paralleller till såpans 
värld. Det ska handla om idrottarens vardag, speglat på ett dokumentärt sätt och visa mer om 
idrottens olika sidor, för en specifik individ. Med hjälp av Giddens kan man då hävda att 
dessa tjejer är kunniga och reflexiva aktörer som tar strukturen i bruk, genom att använda sin 
kunskap om hur det är att idrotta, finna handlingsalternativ för hur TV-sporten skulle kunna 
förändras till att passa den kvinnliga TV-tittaren. Man vill t o m ge plats åt den kvinnliga 
ishockeyspelaren, och visa att tjejer också kan kämpa för sin idrott och vara duktiga inom 
andra sporter än de som traditionellt betraktas som kvinnliga. 
  
Att man utgår från den manliga normen för idrottsutövning, kan bero på att männen 
förekommer mest i medierad TV-sport. Ändå har man alternativ till identitetskonstruktionen, 
genom att låta vardagslivets erfarenhet kombineras med alternativa möjligheter, ur alla 
interaktionsnivåer som Thompson talar om. Genom att ta del av medierad TV-sport och dess 
symboliska former ställs individen både för begränsningar och möjligheter. Begränsningarna 
består av de kulturella normer och värderingar som cirkulerar på flera nivåer inom olika 
samhällsorganisationer, ner till den lilla människan om hur ”äkta och genuin” sport ska se ut 
för att accepteras av samhället. Möjligheterna består av de alternativ som är öppna att ta till 
sig, oavsett kön eller geografisk tillhörighet, genom mediernas globala spridning av en 
mångfald av sporter, som kan plockas upp av den lilla människan och införlivas i den egna 
livsstilen och vardagskontexten. 
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55..    KKÖÖNNSSIIDDEENNTTIITTEETTEENNSS  DDUUBBBBLLAA  FFÖÖRRHHÅÅLLLLNNIINNGGSSSSÄÄTTTT 
 

Vi har nu fått ta del av hur unga kvinnor uppfattar och gör mening av medierad TV-sport, i en 
social och kulturell vardagskontext. Man kan välja att tolka denna berättelse på olika sätt, 
beroende på vilket perspektivval man gör och vilka värderingsgrunder man utgår från. Väljer man 
att se idrott som ett medel för samhället att disciplinera väl fungerande medborgare, eller att se 
individens möjlighet att utveckla sig själv som en värdefull och kapabel individ, blir meningen i 
vad denna berättelse beskriver betraktad på olika sätt. Jag ska försöka sammanföra dessa båda 
perspektiven i min avslutande analys. 

 
Min avsikt med att välja flera perspektiv för denna studie, var att inte låsa fast individen i en 
struktur som ej är förhandlingsbar. Visserligen finns i samhället strukturer som ger ramar för 
hur vi skapar ordning i en social verklighet, genom att förlita oss på normer och regler. TV 
ingår som en av de samhällsinstitutioner som skapar en slags ram för hur individer tolkar och 
reagerar på omgivningen, genom att TV bidrar till att skapa ordning i vår upplevelsevärld.  
 
Den här uppsatsen har kretsat kring tre huvudteman, urbäddning, återinbäddning och köns-
identitet, som ur ett maktperspektiv kan ge intryck av att bekräfta hur man genom medierad 
TV-sport upprätthåller det omgivande samhällets syn på skillnader mellan män och kvinnor. 
Medierna ingår i samhället som en del av de institutioner som förmedlar och upprätthåller det 
omgivande samhällets värderingar, normer och regler, som leder till att den medierade sporten 
som visas, följer den kultur som dessa värderingar verkar i. Medieorganisationens urval för 
vad som blir TV-sport står i relation till hur maktresurserna i ett samhälle är fördelade. Inom 
den organiserade idrottsrörelsen finns det t ex krafter som påverkar hur och vilken TV-sport 
som presenteras, vilket leder till att strukturer och mönster för vad som är ”äkta och genuin 
sport”, ger företräde för vissa sporter som fotboll och ishockey, framför andra sporter. Till 
viss del försvaras detta med att det i vår kultur finns ett stort intresse för fotboll och ishockey, 
och att man bara ger TV-publiken vad den vill ha. Makten reproduceras och osynliggörs och 
blir en ”naturlag” genom att den medierade TV-sporten återger vad som silats genom flera 
institutionella nivåer i samhället ner till de enskilda individerna. Maktförhållandena mellan 
samhällets olika sociala grupper visar att männen dominerar sportfältet, både som utövare, 
inom idrotts- och medieorganisationer, som genom sin utformning främst riktar sig mot en 
manlig publik. 
 

Disciplinering till könsidentitet genom TV-sport 
 
Den trögrörliga strukturen i en könsuppdelad idrottsvärld, visar hur TV-mediets starka 
genomslagskraft reproducerar och dikotomiserar de könsroller som vilar på samhällets 
konventioner om vilka normer och regler som gäller för vår uppfattning om idrott. Även om 
strukturen bildas av en blandning av sportframställningar, riktas huvudfokus mot tävlingar  
och sporthjältar. Hierarkin inom sportfältet hämtar sin näring från en manlig ideologi, som 
med sina värderingar och attityder om sport och idrott genomsyrar hela samhället från 
institutionsnivå till den enskilde individen. Detta leder till att ”sport” och ”idrott” bevaras och 
uppfattas som ett naturtillstånd. När vi tänker ”sport”, så är det efter ett manligt tankemönster 
som vi tolkar och värderar det vi ser och upplever.  
 
Den medierade TV-sporten hjälper till att bevara detta naturtillstånd genom att vi som TV-
tittare införlivar dessa bilder av sport som vanor och rutiner i vår vardagsverklighet. När 
kvinnor inte syns försvinner de som alternativ till de manliga fotbolls- och ishockeylagen med 
sina hjältar. Idrottsprestationer bedöms efter en manlig norm där kvinnorna exkluderas, om de 
inte passar in i den manliga normen. Medierna hjälper då till att förstärka attityder som 
definierar kvinnan som ”det andra” och det annorlunda könet, som eftersom hon inte spelar 
bollsporter på samma sätt som män, och därmed värderas lägre som idrottskvinna. Kvinnor 
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blir därmed som aktörer, såväl inom sportfältet som inom andra områden, fångade av en 
maskulint dominerad samhällsstruktur, som vi alla hjälps åt att reproducera. 
 
Samtidigt finns en positiv sida hos den medierade TV-sporten genom att medietexter kan 
erbjuda en mängd möjligheter till könsöverskridande identiteter. Mediekulturen i sig själv 
tillför resurser som individer kan ta till sig eller helt förkasta, när de själva formar sin egen 
identitet. Detta skapar en dynamik som utmanar det deterministiska synsättet om att 
könsdisciplineringen verkar som en kraft det inte går att förhålla sig till och som inte går att 
förändra, eftersom den socialiseras in i samhället och dess medborgare, som mikromakt. 
Individer kan, som TV-tittare, stå emot den dominerande massproducerade meningen i 
budskapet, genom att göra en egen läsning, som anpassas till en egen betydelse och mening. 
Den kulturellt skapade könspolariteten möts av könsidentiteter som antar en flyktigare form 
av genuskonstruktioner som omskapas efter individens egna val och behov - under dagen, 
eller genom livet – som kan vara oberoende av biologiskt kön. Kvinnor börjar synas allt mer 
både i TV:s sportprogram och inom idrottsgrenar som tidigare varit reserverade för män. 
Individens egen upplevelse av sitt kön, sker i samverkan mellan dessa av naturen givna 
förutsättningar och i en sociokulturell kontext – vilket också innebär att både kön och genus 
kan användas av individen när denne själv, med hjälp av medierna, till viss del har makten att 
utforma sin identiteten.  
 

Att göra mening av medierad TV-sport 
 
Man måste även i en sådan här studie, vara medveten om att sport är något som ingår i en 
mängd andra vardagsaktiviteter och att män och kvinnor har i dag större möjligheter att välja 
sportintresse utifrån den egna livsstilen. 
  
I ett samhälle med ständiga förändringar kan idrotten mycket väl fylla ett behov av individuell 
trygghet och kontroll. Man kan åtminstone ha kontroll över sin egen kropp och den tid man 
lägger för att hålla den i trim, trots att det i omvärlden finns osäkerhetsmoment, som ligger 
utanför den individuella kontrollen. Det reflexiva självet som sträcker sig ut i kroppen, tar till 
sig av det som cirkulerar ute i samhället och i medierna om kroppskontroll genom idrott, 
hälsokost- och fitness-fixering. Genom att själv till viss del ta ansvar för sin egen livsstil, 
finns det för individen möjlighet att skapa en egen personligt förankrad identitet, även om den 
står i relation till den omgivande kulturens kollektiva livsstilsmönster. För de unga kvinnorna 
i den här studien, utgör både idrottsutövandet och TV-sport de medel som möjliggör denna 
kroppskontroll.  
 
Andra faktorer som inverkar är de ekonomiska och sociala förutsättningarna, som kan se olika 
ut mellan individer och samhällen/kulturer, som kan begränsa eller möjliggöra en individuell 
utveckling av en personligt förankrad identitet, som kan stå emot en kollektiv gruppidentitet. 
Den här studien utgår från ett västerländskt perspektiv, och i global mening har kanske tredje 
världens kvinnor och män ännu sämre förutsättningar, än den västerländska unga kvinnan att 
förändra sin situation och identitet genom medierad TV-sport. Beroende på var man 
geografiskt är förankrad ser möjligheterna och begränsningarna olika ut för att utveckla en 
specifik livsstil. Även om TV-sport numera har en ökad grad av global spridning, saknas 
kanske möjligheten att själv utöva just den idrotten man egentligen är mest intresserad av.  
 
Idrotten kan också fylla ett socialt behov av att ingå i en kollektiv sportkultur, oavsett om det 
är som aktiv utövare i en idrottsorganisation eller som åskådare på läktarplats eller i TV-
soffan. Den kunskapsförmedling som sker genom medierad TV-sport binder samman 
individer i en kollektiv masskommunikation, där den symboliska formen bearbetas och 
används i en social kontext, vid vardagliga samtal om medierade idrottsupplevelser. Kvinnor 
och män kan till viss del även göra egna tolkningar och använda det symbolisk medierade 
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innehållet på helt andra sätt, som skiljer sig från produktionssidans avsikt. Meningsskapandet 
av TV-sport, såväl som andra TV-program, kanske ser olika ut mellan könen, men ändå 
existerar det samtalskulturer inom idrottens olika grenar, som kan förena könen mer än de 
kanske skiljer dem åt. Även om unga kvinnor anpassar sig till männens idrottsintresse när det 
gäller att skapa förutsättningar för kommunikation, förändras samtidigt inställningen om 
könsuppdelade sporter över tid genom att den bearbetas i samtalsform mellan könen. 
Kulturellt inbäddat, skulle detta innebära att sådana värderingar om kön och idrott med tiden 
kan förändra karaktären i ett samhälle. Eftersom medierna verkar i samhället, borde även 
flödet för påverkan om medieinnehållet ha förutsättningar att ta en omvänd riktning. Om 
medieorganisationer och samhälle kan påverkas av det som sker ute i kulturen, kan vi kanske 
på lite längre sikt få se både fler män och kvinnor i andra idrotter, än där de är nu vanligt 
förekommande.  
 
Utifrån dessa unga kvinnors medievanor i den här studien, när det gäller TV-sport, kan man 
ur ett generationsperspektiv hoppas på att möjligheten finns att förändra könsroller till en mer 
jämlik presentation av idrottsutövande och medierad sport. De kommer själva en dag att vara 
yrkesverksamma och några av dem även aktiva inom någon idrottsrörelse, eller arbeta inom 
mediebranschen. De tankar och idéer om innehållet och presentationen av TV-sport, som 
kommer till uttryck i den här studien, visar att den kommande generationen delvis har en 
annorlunda syn på kön och idrott, som de kanske kan använda för att påverka detta, i 
framtiden som vuxna yrkesarbetande kvinnor62.  
 
Vad ett generationsskifte innebär för uppfattningar och attityder om idrott och kön, kan endast 
framtiden utvisa. Detta hänger intimt ihop med utvecklingen inom såväl medie-, idrotts- och 
utbildningsområdet, som inom det akademiska fältets intresse för framtida forskning. Detta 
borde vara ett intressant framtida forskningsområde, när det gäller att jämföra skillnaderna 
och likheterna med framställningsformen av dagens medierade TV-sport och dess betydelse 
för meningsskapande processer för människors sociala verklighet.  
 

Medierad TV-sport som livsstil och smakkultur 
 
TV-sportens medierade innehåll fungerar som ett redskap för betydelseskapande processer 
och formulerandet av nya kulturella och sociala mönster och relationer, som uttryck för 
personlig smak, där kroppen blir formbart eller förhandlingsbart objekt för konstruktionen av 
en könsidentitet hos ungdomar. Man uttrycker sin könsidentitet bl a genom kroppen. 
 
För de unga kvinnorna i den här studien har mognadsprocessen till vuxenlivet börjat i och 
med att de på ett reflexivt sätt förklarar sina behov av att följa vissa av TV:s sportprogram, 
genom att göra  urval från hela det sportproducerade utbudet. Det känns emellertid viktigt att 
poängtera att för vissa av dem ingår även radion och till viss del tidningar, då främst 
specialmagasin om vissa sporter, för att hålla sig ajour med vad som händer i sportens värld. 
TV-sportens medierade innehåll fungerar här, som en av många resurser för betydelse-
skapande processer, som uttrycks genom den personliga smaken och livsstilen. Man markerar 
sin identitet genom att tillhöra en viss sportkultur och se på vissa sportprogram. Beroende på 
vilken grupp man identifierar sig med och i vardagen umgås med, handlar detta om en livsstil, 
som kopplas ihop med aktiviteter som att idrotta, att se på TV-sport och att samtala om detta.  

                                                
62  Riksidrottsförbundet, RF, har nyligen avslutat sitt jämställdhetsprojekt ”Tjejer på Arenan” som ”syftar till att 
medvetandegöra flickorna om sin och omgivningens syn på sig själva, att stärka deras förmåga att tala inför 
grupp, att de ska uppskatta sin kunskap samt stimulera dem att utveckla sin förening”. Projektet som inleddes 
januari 1997 och avslutades i juni 1999, har bestått dels av kursverksamhet i form av studiecirklar, men även av 
enkät och intervjuundersökning. Målgruppen har varit tjejer mellan 13-20 år och deras ledare. 1999-11-29: 
www.svensk idrott.se/ rf/idrott/ tjejer/proj_plan.htm 
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Man kan också se hur medierad TV-sport ger unga kvinnor tillträde till de unga männens 
värld, och hur de genom att använda den kunskapen de får om männens idrottsutövande, kan 
kommunicera med de unga männen om idrott. Det blir även intressant om TV-sport används 
som strategi av unga kvinnor. Här öppnar sig möjligheten för ett annat framtida forsknings-
område om könsöverskridande samtalskulturer mellan ungdomar ute i samhället. I denna 
studien vad gäller samtalskulturer, ges exempel på hur ungdomar även kan bearbeta och 
reflektera över könsidentiteten i en kommunikationsprocess om TV-sport.   
  

SLUTDISKUSSION  
 
Föreställningar om kön är viktiga för människans egen självförståelse och för hennes 
möjligheter till förändringar, eftersom könstillhörigheten ingår som en del i skapandet av 
identiteten. Den praktiska konkreta vardagsverklighetens betydelse för det som vetenskaplig-
görs genom teorier om hur människor hanterar medierad TV-sport, synliggör hur en pågående 
formulering av könsidentitet och självförståelse blir viktigt för medievetenskaplig forskning, 
när det gäller ”att se något som något”. 
 
Att förstå kön ur ett kvinnoperspektiv innebär, att jag utifrån min egen roll som forskare 
tillsammans med de intervjupersoner som ingått i den här studien, söker förståelse för vad 
som har betydelse och mening ur detta perspektiv. Genom att problematisera kön och idrott i 
relation till TV-sport, får identitet möjlighet att förändras och reflekteras över, av individer 
och samhället i stort, även om detta samtidigt är förankrat i traditioner. Den kollektiva 
förståelsen av TV-sport och kön ställs mot den individuella förståelsen av TV-sport och kön.  
 
Jag vill ändå hävda, att även om kvinnorna kan uppfattas som underordnade en manlig 
struktur, är de inte maktlösa. Kvinnans makt har ökat genom den medierade TV-sporten 
genom att även de får möjlighet att delta och få inblick i en maskulin idrottskultur. Om 
männen tidigare hade företräde att betrakta den kvinnliga kroppen som objekt, får kvinnor 
numera tillgång genom medierad TV-sport, en legitim anledning att med blicken detaljstudera 
den manliga kroppen som objekt. Detta cirkulerar sedan i de samtal som de unga kvinnorna 
har om män och med män, som ger möjligheter till reflektioner om kön och idrott. 
Idrottskulturen kan därmed sägas bemäktiga kvinnor till viss del – även om det främst är en 
glorifierad manlig och maskulin sporthjälte som hyllas i vår kulturs sportprogram. Kvinnor 
förekommer även inom allt fler sportgrenar på TV än tidigare, vilket som det visat sig i den 
här studien har betydelse för några av tjejerna, om de ser på TV-sport eller inte. Fler kvinnor 
börjar även synas som sportreportrar i olika sammanhang, vilket också visar att den manliga 
dominansen inom området har börjat luckras upp, även om dessa kvinnor kanske rättar sig 
efter de manliga värderingarna om sport. Mediekulturens normer och värderingar om kön är 
inte enbart en process utanför kvinnorna. De reproduceras av kvinnor själva genom den kultur 
och den verklighet de ingår i, som sker i relation till andra kvinnor och män.  
 
Mannen blir tydligt närvarande i denna studie, genom att det är den manliga sporthjälten som 
de unga kvinnorna förhåller sig mot i intervjuerna, när de själva formulerar betydelse och 
mening i konstruktionen av en könsidentitet. De unga kvinnorna positionerar sig både med 
och mot den manliga värderingsnormen som råden inom sportfältet. Deras förhållningssätt 
visar hur dubbelt detta är. Å ena sidan går det inte att förändra könspolariteten inom idrotten, 
utan man accepterar sakernas tillstånd som de är och använder sig av klichéer som ”det går 
för långsamt” och ”hur kul är det att se tjejer spela ishockey”. Man skulle kunna hävda att de 
har övertagit manliga värderingar, som de sedan använder när de bedömer både sin egen och 
andras prestationsnivå. Å den andra sidan är man kritisk till hur TV som medium presenterar 
kvinnor i traditionellt kvinnliga idrottsgrenar och undviker att visa de kvinnor som faktiskt 
utövar traditionellt manliga sporter. Här handlar det mer om kvinnliga normer och 
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värderingssystem för sport, som de själva uttrycker och kräver berättigad plats för. Resultatet 
blir något av en identitetens paradox, som i ett modernt samhälle blir till i spänningsfältet 
mellan en socialt konstruerad identitet och en subjektiv individuell identitet.  
 
Den socialt konstruerade könsidentiteten förankrar individen i kollektivet, genom att betona 
vikten av att tillhöra och ingå i en grupp eller ett samhälle. I relation till medierad TV-sport 
cirkulerar en kollektiv föreställning om kön som innebär att man till viss del, utan att 
reflektera över vad det är man ser, accepterar det utbud som representeras. De kulturella 
traditionerna vad gäller könsskillnaderna, bevaras som ett naturtillstånd, eftersom de är som 
de alltid har varit.  
 
I relation till den individuella könsidentiteten, på ett personligt plan approprieras TV-sport 
och idrott efter de individuella förutsättningarna, som gör att man förhåller sig som människa 
i första hand och inte utifrån könstillhörighet. Genom detta perspektiv tappar kollektivet sin 
betydelse, genom att individen har ett eget ansvar för att skapa sin identitet. I dagens samhälle 
betonas också de individuella egenskaperna allt mer som betydelsefulla drivkrafter för att nå 
personliga framgångar.  
  
Den teoretiska uppdelningen av den kollektiva och den individuella identiteten, bildar två 
poler som möts i individen och som denne växlar mellan när det gäller förhållningssätt till hur 
man gör mening och betydelse av sin sociala verklighet. Den flexibla och föränderliga 
identiteten kommer tydligt till uttryck hos dessa unga kvinnor. De växlar mellan att utgå från 
sin kollektiva gruppidentitet och sin personliga identitet, när de diskuterar idrott och kön. 
Även om människan har större möjligheter att skapa en egen personlig identitet i ett modernt 
samhälle, så sker det ofta under förutsättning att hon tryggt kan återvända till en kollektiv 
identitet. Det är ju genom kollektivet som individen blir bekräftad, och som människor 
behöver vi känna gemenskap i någon form, även om man kanske i dagens samhälle mer 
betonar individen, framför kollektivet. Den här studien tycker jag bekräftar att kollektivets 
normer och värderingar fortfarande har en stor betydelse för identitetens utformning, särskilt 
när det gäller könsidentiteten. För ungdomar kan det vara viktigt att både ingå i en grupp och 
att på egen hand kunna experimentera med nya identiteter och livsstilar. 
 
 Jag finner att den medierade TV-sporten genom sin presentationsform främst upprätthåller 

samhällets manliga värderingar och normer när det gäller kön och identitets-
konstruktioner.  

 
 Jag finner vidare att för unga idrottsaktiva kvinnor har den medierade TV-sporten en viss 

betydelse i deras vardagsverklighet, när det gäller hur de själva förhåller sig till sport, 
idrott och könsidentitet.  

 
 Jag finner även att dessa unga kvinnor till viss del konstruerar sin könsidentitet genom de 

sportprogram de väljer att titta på. Denna könskonstruktion sker emellertid i en social 
kontext, där den bearbetas genom social interaktion mellan de unga kvinnorna, deras 
kamrater och idrottslärare, samt i förhållande till unga män. 

 
Slutsats skapandet av en könsidentitet sker i samverkan med en rad olika faktorer där TV-
sport endast utgör en del av vad som formar könsidentiteten. TV-sportens framställningsform 
ingår som en del av det som unga kvinnor tar del av  och använder när de själva formar sin 
egen identitet, som får mening och betydelse för dem i den kultur de verkar och ingår i. 
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AAPPPPEENNDDIIXX  
 
Jag har valt att presentera intervjupersonerna mer utförligt i detta apendix. Visserligen kan 
andra som är bekanta med tjejerna och skolan med ledning av den här presentationen sluta sig 
till vem som döljer sig bakom de fiktiva namnen som återges, men för en utomstående läse-
krets kan det öka förståelsen för vad som format dessa individer och i vilken kultur de lever.  
 
 
Anne –  Bor i villa och har två yngre syskon. Brodern har egen TV på sitt rum. Hon ser helst 
på TV4, eftersom hon tycker att den kanalen har bäst långfilmer. För övrigt följer hon Skilda 
Världar, Nya Tider och Rederiet. Hon säger även att HIPPO var ett program hon följde 
medan det gick, och att hon har de flesta programmen inspelade på video. Den ena föräldern 
sköter lantbruk hemma och den andre arbetar på apotek. Föräldrarna brukar se på sport 
tillsammans med barnen. Anne började idrotta i första klass och har även provat på fotboll 
och dans, men tycker trots det att fotboll är tråkigt att se på TV. När det gäller sport är det 
bara hästhoppning hon tittar på, förutom Lilla Sportspegeln, som hela familjen gemensamt 
kan se ibland. Hon tycker att TV1 och 2 har de bästa sportprogrammen. Intresset för hästar 
delar hon med sina föräldrar. Hon utövar bara en idrott nu, och har egen häst som hon både 
lektionsrider och tävlar med. Hon vill läsa vidare på lantbruksgymnasiet med inriktning på 
hästar och skulle vilja fortsatta tävlingsrida som hoppryttare. 
 
 
Sara -  Bor i hus på landet och har både äldre och yngre syskon(3 st). Har egen TV med de 
vanliga kanalerna. Tycker det är för lite om ridning och hästar på TV, men ser sporten på TV1 
och 2, som hon tycker har de bästa sportprogrammen. Då blir det mest fotboll och ishockey. 
Annars ser hon Ally McBeal och Sunset Beach. Följde Skilda Världar ett tag, men tycker det 
är tjatigt nu. Den ene av föräldrarna arbetar på ålderdomshem och den andre inom industrin. 
Föräldrarna ser inte särskilt ofta på sport. Sara läser mycket om sin sport i Svensk Ridsport, 
för att hålla sig uppdaterad, eftersom TV inte har så mycket om ridning. Började rida som 
4åring och har två egna hästar. Hon har provat på fotboll, men hinner inte med mer än 
ridningen just nu, med tanke på den tid det tar att sköta hästarna. Hon vill arbeta som 
hästskötare och lära sig mer. Kanske söka sig till Flyinge eller till någon duktig ryttare som 
tar emot lärlingar. Oavsett hur långt hon kommer, tänker hon fortsätta med ridningen.   
 
 
Pia - Bor i villa har inga syskon. Hon har egen TV, med de vanliga kanalerna. Tittar på det 
mesta som handlar om sport – men betonar att det är viktigt att förstå och hänga med : 
Fotboll, ishockey, tennis, simhoppning, dressyr och hoppning går bra, men däremot kräver 
bordtennis och basket mer kunskaper tycker hon. Bordtennisen går för snabbt, så det är svårt 
att hänga med om man inte kan reglerna. I basket är det bara att göra mål hela tiden, tycker 
hon, därför blir det ointressant. VM, OS och friidrott är också något som hon alltid tittar på. 
Nämner även HIPPO som ett bra program. För övrigt blir det många såpor, Redieriet, Nya 
Tider, Sunset Beach och tidigare även Skilda Världar, som hon numera är så tjatigt för man 
vet vad som ska hända hela tiden. BarnJeopardy, Djursjukhuset och reprisen av Tre Kronor. 
Den ene föräldern är ekonomichef och den andre studerar för närvarande(annars lärare). 
Föräldrarna ser de flesta sportprogrammen på TV och ofta ser hela familjen TV tillsammans. 
Började idrotta som 4åring och har provat många olika sporter. Just nu går hon på gymnastik 
2 - 3 ggr/vecka och rider. Spelar även instrument, men har uppehåll från det nu när hon läser 
till konfirmationen.  Är delägare i en häst och är mycket uppe i ridhuset. Tror att hon 
regelbundet kommer att motionera, både med ridning och gymnastik. Hon säger att hon har 
behov av att röra sig och inte skulle klara sig annars. Helst vill hon bli veterinär, men räcker 
inte betygen så vill hon åtminstone jobba som veterinärsassistent i framtiden. 



 46

Sussie – Bor i villa och har två äldre syskon, som inte längre bor hemma. Har egen TV och 
ser helst TV3 och Discovery. Tycker såpor är tråkiga och serier som Arkiv X  klarar hon inte 
av för att hon tycker att de är så hemska. Har sett några avsnitt av Robinson, men är för det 
mesta ute med kompisarna på helgerna, när det går på TV. Ser hellre Lilla Sportspegeln än 
den vanliga sporten på TV, för hon är inte så intresserad av hockey och fotboll och det är ju 
bara det som visas. Om det är matchbilder från en match som Troja är med i kan hon titta lite 
extra, men annars byter hon kanal eller stänger av direkt när det är fotboll. Annars brukar hon 
titta på Ally McBeal och Lilla Sportspegeln om hon inte har annat för sig. Hyr hellre en film 
tillsammans med kompisar som de kan se på tillsammans. Gillar att se ridsport eftersom hon 
tidigare har ridit och haft egen häst, men annars är det främst sportdykning och gymnastik hon 
vill se när det gäller sport. Båda föräldrarna är föreståndare på ett privat sjukhem. Pappan ser 
mest på rugby och boxning, mamman ser inte alls på sport. Annars ser familjen mycket på TV 
tillsammans. Startade som 4åring – provat många olika. Gymnastik 2 grr/vecka, samt ledare 
för de yngre grupperna och sportdyker på sommaren vilket innebär att hon simtränar inomhus 
under vinterhalvåret, samt att styrketräna. Är osäker på om gymnastiken kommer att vara ett 
huvudintresse för henne i framtiden. Betonar sammanhållningens betydelse för gymnastiken 
och att de flesta grupper splittras när man blir äldre och pluggar vidare på andra orter. 
Sportdykningen kommer hon att fortsätta med som ett fritidsintresse. Vet inte vad hon vill 
arbeta med i framtiden, men har funderat lite på hårfrisörska. 
 
 
Eva - Bor i lägenhet och har en tvillingbror och två yngre tvillingsyskon(också bror och 
syster). Har inte egen TV. Ser helst TV1000, ZTV, 5:an kanske på sportkanalerna om det 
handlar om gymnastik. Ser Vänner(Friends), men säger själv att hon inte är hemma så mycket 
att hon hinner se på TV särskilt ofta. Tidigare följde hon Skilda Världar, men det krockar med 
andra fritidsintressen nu, så om hon är hemma kan hon se reprisen på söndagarna. Gillar att se 
långfilmer på helgerna, också under förutsättning att hon är hemma. Båda föräldrarna jobbar 
inom industrisektorn. De ser ibland VM, fotboll och ishockey och det händer att hela familjen 
ser sport tillsammans. Eva började idrotta som 5 – 6-åring och har provat många, men hållit 
fast vid gymnastiken. Håller just nu även på med friidrott och simning, är aktiv inom Tonår 
(scoutförening) och spelar instrument, samt att hon även läser till konfirmationen. Hon vill 
fortsätta med gymnastiken och gärna vara ledare, eftersom det är roligt och känns bra. 
 
 
Lisa - Bor i villa och har två äldre syskon som hon delar en gemensam TV med. Ser helst 
MTV, ZTV och TV3. Ser ofta Tipslördag på 4 och ibland sporten i TV2 på söndagarna. 
Annars ser hon Nya Tider, Skilda Världar och Rederiet, samt de långfilmer som visas på 
helgerna och som verkar bra. Den ene föräldern är yrkeschaufför och den andre är 
hemarbetande. Mamma ser fotboll och friidrott, pappa fotboll och hockey. Ibland ser hela 
familjen sport tillsammans. Började vid 7 års ålder och har provat fler idrotter – men nu är 
bara det bara fotboll som gäller. Skulle vilja satsa på fotbollen, eftersom de andra i laget säger 
att hon är duktig. Själv är hon skeptisk eftersom hon vet att hon får sköta fotbollen på fritiden 
och ha ett yrkesarbete vid sidan om, och då kanske hon inte längre kan utvecklas och fortsätta 
vara så duktig. Funderar på att bli journalist, kanske sportreporter, eftersom hon gillar att 
skriva. Kommer förmodligen att syssla med någon form av motionsidrott på fritiden ändå.  
 
 
Lena - Bor i lägenhet och har två yngre syskon. Har ingen egen TV eller andra kanaler. Ser 
inte särskilt mycket sportprogram på TV, eftersom det är så sällan ridning är med. Annars ser 
hon Skilda Världar, Nya Tider, Robinson, Voxpop, Bullen och Lilla Sportspegeln, det sista 
programmet mest för att det ibland kan dyka upp något om hästar där. Nämner också HIPPO 
och att även hon har spelat in en del av dessa programmen. Lyssnar även mycket på musik. 
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En av föräldrarna är  hemarbetande och den andre arbetar på industri. Föräldrarna ser rally 
och ishockey. Ibland ser hela familjen sport tillsammans. Började idrotta som 10åring och har 
provat fler idrotter. Vill fortsätta med ridningen och helst ha en egen häst om några år, så hon 
kan satsa mer på allvar. 
 
 
Mia - Bor i villa, är mellanbarn och har två syskon. Syskonen har en gemensam TV med de 
vanliga kanalerna. Ser sport med pappan och systern(äldre) en gång /vecka. Tittar helst på 
friidrott, volleyboll och fotboll, tittar ibland på 4:an men tycker att TV1 har bäst fotboll. 
Övriga TV-program är Darma & Greg, Robinson och långfilmer då och då. De vanliga 
såporna går för det mesta när hon tränar och de handlar ju om samma sak hela tiden, så det är 
ändå inget kul att titta på, menar hon. Den ene av föräldrarna är frisör och den andre arbetar 
på Ikea. Pappan ser på trav, fotboll och sportnytt. Började med friidrott som 8åring och har 
provat bl a fotboll, volleyboll och dans också. Håller bara på med volleybollen nu, men spelar 
två instrument också.  Tänker söka in på idrottsgymnasium, och satsa på volleybollen. Har 
även funderat på att bli idrottslärare eller på att utbilda sig till kock. Hon vill emellertid 
fortsätta spela volleyboll, helst i Elitserien precis som nu.   
 
 
Kicki - Bor i villa och har en yngre bror. Hon har egen TV, med de vanliga kanalerna. Gillar 
att se Lilla sportspegeln, mest för tävlingens skull och för att det är kul när dom visar barn 
som tävlar. Favoritsporterna är annars tennis, gymnastik och dans, men det visas så sällan på 
TV. Kan se slutspelen och VM i ishockey och fotboll, när Sverige är med och spelar. Andra 
TV-program hon ser på är Nya Tider, Skilda Världar och Robinson, och gärna en bra långfilm 
på helgerna. En av föräldrarna arbetar som frisör och den andre på kontor. Började som 3 -
4åring med dans. Utövar 3 idrotter just nu, tennis, dans och gymnastik. Kommer att vara aktiv 
i någon form.  
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Intervjufrågor för gruppträffarna    Bilaga 1 
 
 
 
Inledning – generellt om medievanor.  
Män tittar vanligtvis på sport och dokumentärfilmer – de vill ha realism. 
Kvinnor tittar vanligtvis på såpor och romantiska filmer – de vill drömma sig bort. 
Men detta är generaliseringar av tittarvanor – män ser på såpor(Gillespie) och kvinnor ser på 
sport på TV(Creedon, Wenner, Jämsides). 
Det här utbudet finns – hur mycket av varje område tittar man på? 
 
 
 Hur mycket ser ni på TV? 
 Varför ser ni på TV? 
 Med vem ser ni på TV tillsammans med? 
 Vem bestämmer hemma vad som ska tittas på? 

 
 
 Sport som TV-genre – för vem görs sporten på TV? 
 Är det viktigt att se på sport? 
 Upplever ni att det är någon skillnad mellan Public Service-kanalernas och TV4:s sport? 
 Vilka sportkanaler föredrar ni? 

 
 
 Vad skulle få er att se mer sport? Mer av andra sporter – mer av kvinnor? 
 Hur ska en idrottshjälte vara? Beskriv vad som utmärker denne/denna? 
 Talar ni mycket om vad ni ser på TV med varandra? 
 Talar ni om sport ni sett på TV? 
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     Bilaga 2 
 
FRÅGEFORMULÄR   FÖRNAMN: 
 
1. FÖDELSEÅR: 
 
2. BOR DU I LÄGENHET/VILLA? 
 
3. HAR DU NÅGRA SYSKON?    
 
4. VILKEN ÅLDER HAR DE I SÅ FALL? 
 
5. HAR DU EGEN TV PÅ DITT RUM/ ELLER HAR DU OCH DINA SYSKON EN 

GEMENSAM EGEN TV? 
 
6. KAN DU SE ANDRA KANALER ÄN TV1, TV2 OCH TV4 HEMMA? 
- VILKA KANALER SER DU HELST PÅ: 

 
 
7. VAD ARBETAR DINA FÖRÄLDRAR MED? 
 
8. TITTAR DINA FÖRÄLDRAR PÅ SPORT? 
- VILKEN SPORT I SÅ FALL: 
 

9. TITTAR HELA FAMILJEN PÅ SPORT TILLSAMMANS NÅGON GÅNG? 
 
10. HUR GAMMAL VAR DU NÄR DU BÖRJADE IDROTTA? 
 
11. HAR DU PROVAT PÅ FLERA IDROTTER – ELLER ÄR DET SAMMA SOM NÄR 

DU BÖRJADE? 
 
12. UTÖVAR DU MER ÄN EN IDROTT JUST NU? 
 
13. BESKRIV VAD DU TROR ATT DU GÖR OM 10 ÅR  
- ÄR DU FORTFARANDE AKTIV SOM IDROTTSKVINNA 
- ELLER GÖR DU NÅGOT HELT ANNAT? 

 
 
 
Jag heter Britt-Marie Ringfjord och skriver min C-uppsats i Medie och Kommunikations-
vetenskap på Växjö Universitet. Jag gör en studie om flickors tittarvanor när det gäller TV-
sport. Er dotter har anmält sitt intresse för att ingå i den grupp jag kommer att intervjua under 
november månad på Haga-skolan. Undersökningen är frivillig och alla deltagare garanteras 
anonymitet. Om ni inte vill att er dotter ska delta i undersökning markera detta. 
 
Min dotter kommer inte att delta i denna undersökning   
 
Lämnas åter till skolan.  
 
Om ni har frågor till mig är finns jag på tel.nr 0000 - 000000 eller 000 - 0000000 
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      Bilaga 3 
Individuella frågor: 
 
1. Vilka är dina andra fritidsintressen – förutom sport och läxor? 
 
2. Hittar du din sport på någon av kanalerna i TV? Ofta/Sällan?  
 
3. Vilken sport föredrar du att se på TV – vilken kanal? 
 
4. Fördelar/nackdelar med att titta på TV tillsammans/ensam? 
 
5. Om du inte tittar på sport, vad ser du på istället? 
 
6. Ni pratar om sport när något ovanligt hänt – vad har ni pratat om på sista tiden – vad 

gäller sport på TV? Vilken händelse kommer du ihåg? 
 
7. Med vem pratar du oftast om sport? 
 
8. Tror du att det är någon skillnad mellan hur tjejer och killar tittar på sport? 
 
9. För vem görs TV-sporten för? 
 
10. Om du fick göra ett sportprogram själv  
 
– hur skulle det se ut? 
 
– vad skulle det handla om? 
 
11. Beskriv hur en sporthjälte ska vara – vad betyder det ordet för dig?  
 
12. Finns det bra kvinnliga förebilder inom din sport? 
 
13. Har du någon särskild förebild, som du brukar se i TV, inom din egen sport? 
 
14. Tycker du att du kan lära dig om din egen sport genom att titta på TV? 
 
15. Tror du att du kommer att fortsätta idrotta i framtiden, som aktiv eller har du helt andra 

fritidsintressen? Karriär inom idrotten? 
 


