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SSaammmmaannffaattttnniinngg  
 

Barnen som publik har blivit en allt viktigare målgrupp för medieorganisationerna. Det finns en 
mängd TV-program i olika kanaler som riktar sig mot barnen som publik och många studier är 
gjorda om innehållet i olika barnprogram, men mycket litet är skrivet om relationen mellan barn 
och TV-sport. Temat för den här uppsatsen är att från ett medievetenskapligt perspektiv 
beskriva vad innehållet i ett barnprogram som Lilla Sportspegeln kan berätta om vårt samhälles 
syn på sport, barn och kön. Genom att studera innehållet i 5 avsnitt av programmet har material 
till en innehållsanalys samlats in. 
 
För att göra materialet hanterbart har analysen tematiserats i 3 huvudområden: kollektiva 
identiteter och relationer mellan generation och mellan genus, i syfte att försöka förstå och 
synliggöra hur programinnehållet förmedlar en sportideologi som kan ha betydelse för hur vi 
uppfattar barn och sport.  
 
Med hjälp av medieteorier från bl. a. John B Thompson, lyfts mediernas betydelse för ideologi-
reproduktion fram. Detta kommuniceras av TV-mediet med hjälp av vissa symboliska former i 
en viss kontext, dvs. Lilla Sportspegelns framställningsform. Kommunikation innefattar även en 
språklig dimension, som med begrepp hämtade från Deborah Tannen tillför de 
relationsskapande processer, som jag menar också finns i programmet och ger en motvikt till 
ideologibegreppets maktdiskurs. 
 
Ibland tjänar medierad sport de politiska och ekonomiska intressen som finns i ett samhälle, 
medan de i andra sammanhang inte alls har särskilt mycket med maktrelationer att göra. De 
maktrelationer som kommer till uttryck i Lilla Sportspegeln visar sig i förhållanden mellan 
generation och genus. I relationer mellan vuxna och barn är det de vuxna programledarna som 
har makten att definiera den sport som visas i reportagen. Genom olika programinslag fostras 
barnen till respekt för vuxna, av vuxna som själva internaliserat den sportideologi som de 
förmedlar såväl till de medverkande barnen i programmet, som till de tittande barnen i TV-
publiken. Programmets vänskapliga atmosfär visar även exempel på hur goda relationer mellan 
barn och vuxna kan se ut, genom att de medverkande barnen till viss del respekteras av 
programledarna i inslagen. I relationer mellan kön delas den kollektiva identiteten i 2 separata 
delar, där killarnas könsidentitet innebär ett kollektivt idrottande tillsammans i en manlig 
gemenskap, medan tjejernas könsidentitet innebär att vara annorlunda som individer utan att 
tillhöra ett stort kollektiv av varken tjejer eller killar. Den kollektiva identiteten uttrycks även 
som ett medelklassideal, där barn förväntas ha möjligheter att självständigt välja en eller flera 
livsstilar inom idrotten.       
 
Konklusion : Lilla Sportspegeln presenterar sport och idrott som en typiskt manlig verksamhet. 
Ideologireproduktionen av sporten sker enligt samhällets manliga värderingsnormer, som 
överförs med hjälp av programinnehållet till den unga publiken, vilket också visar att barn 
numera är så viktiga för samhället att de tidigt ska fostras till sportideologins värderingsgrunder 
och inlemmas i sportkulturen. Det går även att uppfatta programmet som ett uttryck för att 
sporten förändrats och blivit mer jämlik, eftersom att tjejer också ges plats i programmet. Dock 
sker detta fortfarande på männens villkor, där tjejerna tvingas anpassa sig till en manlig struktur 
som definierar kvinnan som det andra och annorlunda, vilket därigenom stärker den manliga 
sportidentiteten och gemenskapen för ett manligt idrottskollektiv.  
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FFöörroorrdd  
 
 
 

Den här uppsatsen följer i spåren av de C-uppsatser jag skrivit som på olika sätt 
behandlat områdena sport och identitet, vilket naturligtvis hänger ihop med ett eget 
sportintresse. För att läsaren ska förstå min personliga utgångspunkt behövs kanske en 
liten kort sammanfattning av historien bakom. Hästar var ett tidigt intresse och jag 
började rida på en ridskola som 10-åring. På högstadiet sysslade jag både med ridning 
och handboll. Gymnasietiden var en period då jag inte alls var aktiv inom någon idrott, 
som sedan följdes av korpfotboll med ett lag arbetskamrater. Numera rider jag vid varje 
tillfälle som ges och motionssimmar regelbundet. Min vana vid TV-sport startade med 
att lyssna på Anders Gernandt som kommenterade hästsporter, på TV(både dressyr och 
hoppning). Från början var således bara hästprogrammen intressanta för mig. Min 
gymnasietid inträffade under Björn Borgs och Ingemar Stenmarks glansdagar och när 
det var dags för Stenmarks åk, kan jag intyga att all verksamhet på ”vår” skola 
upphörde. Den TV-sport som jag numera mest tittar på är fortfarande hästsport, men 
även mycket hockey, som gör sig bra i TV, tycker jag. På den internationella nivån 
brukar jag följa med i det mesta som sänds – EM- och VM-finaler, OS, Friidrott och 
fotboll. Jag ser ofta på Sportspegeln en gång/vecka och lyssnar på Radiosporten i P4 så 
gott som varje vardagskväll. 
   
Den här uppsatsen kan även uppfattas som en naturlig fortsättning på min C-uppsats 
”Det skulle vara mer om tjejer i TV-sporten”, som byggde på kvalitativa intervjuer med 
en grupp 14åriga tjejer om deras attityder till TV-sport i relation till könsidentiteten. En 
åsikt som de flesta av dessa idrottande tjejer delade var att Lilla Sportspegeln var ett bra 
program eftersom ”man visade barns verklighet som den var”. En intressant följdfråga 
att ställa blir då hur presenteras barns verklighet i programmet Lilla Sportspegeln? Detta 
utgör alltså bakgrunden till ämnesvalet i den här studien. 
 
Många gånger har arbetet med den här uppsatsen varit både tungt och arbetsamt. 
Innehållsanalys var för mig en ovan analysmetod och jag har under arbetets gång 
omvärderat och reflekterat över vilken historia det är jag vill berätta. Jag har samtidigt 
sett det som en utmaning att lära mig hantera denna metod och jag tycker själv att jag 
lärt mig oerhört mycket under den här tiden. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Mikael och Johannes, som trots en frånvarande mor visat 
hänsyn och ibland ställt upp och diskuterat med mig om ett program som vi en gång såg 
tillsammans. Jag vill även tacka min handledare Dino Viscovi som med stort tålamod 
lyssnat och diskuterat de problem som jag periodvis har haft, och som varsamt lotsat 
mig vidare i innehållsanalysens fascinerande värld. 
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11..  IINNLLEEDDNNIINNGG  
 
Inledningskapitlet presenterar ämnesvalet och utgångspunkterna för den här uppsatsen med problem, 
frågor och syfte. Kapitlet avslutas med att redogöra för uppsatsens disposition.  

 
Massmedierna utgör en viktig del av vårt moderna samhälle och förser oss med skildringar 
från samhället och vårt vardagsliv. Ett område som verkar ha fått en allt större betydelse i 
dagens moderna samhälle är sport och idrott som aktivitet. Idrotten är en företeelse som har 
betydelse för och berör många människor i deras vardag. Detta avspeglar sig i medierna 
genom tidningarnas fasta sportsidor, radiosporten och TV-sportens återkommande 
utsändningar av sportprogram. Sportrapporteringen i dagens medier handlar till stor del om 
populära och folkliga sporter som fotboll och ishockey, som kanske i första hand är tänkt att 
rikta sig mot en vuxen publik. Men hur ser innehållet ut i ett barnprogram om sport? Följer 
det samma mönster som den sport som vänder sig till de vuxna tittarna och om så är fallet 
varför gör den det? Avsikten med den här studien är att undersöka vad ett barnprogram som 
Lilla Sportspegeln kan berätta om vårt samhälles syn på sport och barn.  
 
”En sund själ i en sund kropp” är kanske en av idrottens mest kända och grundläggande 
värden som antyder att idrott ger människan god hälsa, som i sig är något positivt. När det 
gäller barns sportande kanske man främst uppfattar idrott som en lek mellan glada och aktiva 
deltagare, där barnens naturliga rörelsebehov och lust att improvisera kan få utlopp. Dessutom 
betraktas ofta idrottslig aktivitet för barn som hälsosamt och något som förmedlar goda 
demokratiska värden, för trots att lekar förknippas med spontanitet och större frihet än 
idrottande, förutsätter ändå båda att deltagarna följer vissa regler. Barn som idrottar i 
organiserad form anses lära sig samarbete, visa hänsyn, följa regelsystem och ledares 
anvisningar. Av den anledningen blir sportens goda demokratiska värden viktiga för 
samhällen och kan ha en viss betydelse när det gäller att forma och fostra en nations 
uppväxande generation till goda samhällsmedborgare. Det innebär att sporten går att betrakta 
som en symbolisk arena som representerar en del av samhället och dess värderingar, som 
återspeglas i mediernas framställningar av olika sporter. 
 
Idrotten är inte isolerad från samhället i övrigt och det finns många sätt att beskriva relationen 
samhälle och idrott. Som företeelse representerar idrotten värderingar som är centrala för 
samhället, samtidigt som den har utvecklats till en ekonomisk verksamhet i samhället. I 
samhället finns olika system av värderingar och normer, som tar sig uttryck inom områden 
som politik, ekonomi, utbildning, massmediernas och teknikens utveckling och utbredning, 
samt arbetsliv. Dessa faktorer återfinns även inom idrottsvärlden. Här finns regelsystem för 
hur idrott ska bedrivas, som påverkas av såväl politiska som ekonomiska beslut. Samtidigt har 
idrotten blivit en vara i dagens moderna samhälle, där individer kan tjäna pengar på 
idrottsframgång eller på varor som relateras till idrottens område. När vi tänker ”idrott” 
förhåller vi oss samtidigt till dessa olika områden. 
 
Lilla Sportspegeln kan sägas ingå i SVT:s satsning på faktaprogram för barn, där vissa vuxna 
verksamhetsområden anpassas till en publik som i huvudsak består av barn. Barnen i sig utgör 
en viktig målgrupp som mediepublik. SVT:s faktaprogram för barn kan svara upp mot ett 
annorlunda kunskapsbehov, som hänger ihop med hastigheten i dagens moderna samhälle.  
Programsatsningar inom olika ämnesområden för barn kan förklara och lägga verkligheten till 
rätta i en allt mer komplicerad och fragmentarisk värld. TV kan sägas konkretisera 
verkligheten när samhället blivit alltmer abstrakt. Andra exempel som talar för att barn är en 
viktig mediepublik är Lilla Aktuellt, Hjärnkontoret, Sajber och det senaste Rea, som kan 
sägas motsvara konsumentprogrammet Plus för vuxna. Därför är det intressant att undersöka 
hur ett barnprogram som Lilla Sportspegeln presenterar sport för barn och ungdomar. Jag tror 
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att medierna kan ha; och i detta fall framför allt TV; en viss betydelse för hur vi uppfattar 
sport och varför ett barnprogram med preferenser i sportgenren ser ut som det gör. 
 
Lilla Sportspegeln är det enda sportprogram som vänder sig till den unga TV-publiken. Det 
har ingen motsvarighet i de övriga svenska kanalerna. Programmet hamnar inte på Tio-i-
Topp-listan, men i genomsnitt ses det av 7,1% (597.000) av befolkningen. Man kan uppfatta 
programmet som familjeunderhållning, eftersom man har publik i alla ålderskategorier, även 
om man främst riktar sig till barn och ungdom mellan 3-14 år1. Att studera innehållet i Lilla 
Sportspegeln som ett samhällsfenomen kan avslöja mycket om hur värderingar, attityder och 
normer skapas och upprätthålls, om sport genom ett barnprogram på TV. Medierna verkar i en 
social kontext som inte är fristående från vare sig människor eller samhälle. TV ingår därmed 
som en av institutionerna i samhället och speglar olika företeelser som finns där, som står i 
förhållande till övriga samhällsinstitutioner och mediegenrer, varav sport är en av dessa 
företeelser. Genom att studera Lilla Sportspegeln, som en specifik företeelse i samhället, kan 
man utläsa vilka förväntningar och vilka rådande värderingsmönster som finns i samhället om 
barn och sport.  
 

11..11..  PPRROOBBLLEEMM,,  FFRRÅÅGGOORR  OOCCHH  SSYYFFTTEE  
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i frågan om hur gemensamma referenspunkter skapar 
förutsättningar för kollektiva identiteter. TV kan betraktas som en av många platser, där 
samhällets värderingar och normer får möjlighet att cirkulera, vilket bl a har betydelse för hur 
känslan av social gemenskap och kollektiva identiteter utformas. Lilla Sportspegeln är en del i 
denna samhällsprocess, där relationer skapas mellan människor, såväl i programmet som i 
förhållande till TV-publiken. Jag vill veta hur en idrotts/sportgemenskap presenteras och 
framställs för barn, i ett program om sport, som till största delen utgörs av de vuxna 
producenternas och programledarnas syn på sport för barn. Vilka sporter som förekommer i 
dessa program kan ge oss en föreställning om vad som anses lämpligt för barn att ägna sig åt, 
och i vilken mån är de traditionellt könsbundna2. Könsidentiteten är en dimension av den 
kollektiva identiteten som bygger på vissa kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt.  
Genom den medierade sporten återspeglas till viss del samhällets uppfattningar om vad som 
bör betraktas som manlig eller kvinnlig idrott.  
 
I ett barnprogram som Lilla Sportspegeln skapas en form av gemenskap mellan de som syns i 
TV-rutan och de tittande barnen. Denna gemenskap bygger på en gemensam kulturell 
förståelse och förutsätter att man delar de värderingar och normer som programmet förmedlar. 
Detta går att betrakta som ideologireproduktion där den gemensamma kulturen och dess 
ideologier hämtar sin näring ur sporten för att kunna lägga grunden till hur vi formar känslan 
av en kollektiv identitet. Kollektiva identiteter inom sportfältet konstrueras av det omgivande 
samhället, tillsammans med medierna, vilket leder fram till frågan om hur denna konstruktion 
ser ut? Finns det fog för att tala om ideologier i termer av maktdiskurser som gör att vi 
uppfattar sport på ett speciellt sätt och av den anledningen anta att människor disciplineras in i 
kollektiva sportidentiteter genom en rådande maktdiskurs? Då skulle Lilla Sportspegeln 
kunna betraktas som en del av samhällets socialisationsprocess3 och som ett medel för 
disciplinering till könsroller och kollektiva identiteter som riktar sig mot de tittande barnen. 
 
                                                
1 Telefonintervju med Bengt Nordström SVT, 1999-11-16. 
2 Sport och idrott är två synonyma begrepp där i betydelsen ofta flyter ihop. För den här studien gäller att ”idrott” 
är en aktivitet som existerar i samhället som en institution och bygger på gemensamma regler, normer och 
värderingar i etablerade former. ”Idrott” förutsätter någon form av organiserad utövning.  ”Sport” avser en 
aktivitet som även kan innefatta rekreations- och motionsutövning, såsom jakt, fiske, sportdykning, osv. ”Sport” 
kan utövas under friare former och för nöjes skull. Se Schelin, 1985 och Creedon, 1994. 
3 Den process genom vilken individen införlivar den existerande sociala ordningen i sin personlighet. 
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Ett motargument till socialisation och maktdiskurs är den moderna människans möjligheter 
till att fatta självständiga beslut och forma sin egen identitet, genom mediernas globala 
täckning i dagens moderna samhälle. Sett ur detta perspektiv har samhället utvecklats, 
förändrats och förvandlats genom processer av modernisering, globalisering och 
medialisering. Modernisering innebär att en uppsättning dynamiska processer historiskt 
verkar med olika djup och hastighet på olika samhällsnivåer, såväl globalt som medialt. Den 
medierade TV-sportens spridning kan skapa förutsättningar och erbjuda alternativ till 
livsstilar och identiteter, som är öppna att ta till sig för varje individ. Den moderna människan 
uppfattas då som en självständig och reflekterande individ, som kan ta ansvar för sitt liv och 
göra självständiga val ur en mångfald av möjliga livsstilar och identiteter, som cirkulerar och 
görs tillgängliga genom medierna. Förmågan att reflektera och styra över sina egna 
handlingar tas även som intäkt för att för att människan kan göra ett visst motstånd mot 
makten i samhället. Därför finns det även i det moderna samhället förutsättningar för flexibla 
identiteter, när individer kan ta intryck från flera håll4.  
 
I dagens moderna samhälle måste vi således betrakta identitetskonstruktionen både från ett 
nationellt som ett globalt perspektiv. Dessa två nivåer skulle kunna utgöra grunden för hur en 
kollektiv identitet utformas genom medierna och som står i relation till hur denna gemenskap 
presenteras och paketeras i ett barnprogram om sport. När det gäller kön som en del av 
identiteten är det ganska lätt att diskutera detta utifrån ett ideologikritiskt perspektiv, särskilt 
om syftet är att visa på en rådande maktobalans mellan könens representation inom olika 
sporter i medierna, som t e x antal barn, reportrar, reportageinslag osv. från respektive kön. 
När det gäller identitet genom generationstillhörighet finns det en fara med att uppfatta 
maktobalansen enligt ett alltför snävt ideologikritiskt synsätt. Här handlar det inte enbart om 
att påverka barn att tycka vissa saker om sport, det handlar till stor del också om att skapa en 
relation mellan vuxna och barn som bygger på ansvar och förtroende. Fostran av en yngre 
generation innebär även att vuxna visar ansvar och omsorg om barn och att barn kan hysa tillit 
och förtroende för vuxna som uppträder som barn bör förvänta sig i sina relationer med 
vuxna. Många faktorer måste således vägas in när det gäller frågan hur kollektiva identiteter 
skapas genom ett program som Lilla Sportspegeln. Vi kan tänka oss disciplinering till 
könsroller för pojkar och flickor, men vi kan också tänka oss individer som fritt kan välja 
själva vilka sporter de vill ägna sig åt oberoende av kön eller ålder.   
   

Den frågeställning jag utgår från lyder : 
 

 Hur ser könskonstruktionen ut ur ett kvinnoperspektiv 
i ett barnprogram som Lilla Sportspegeln? 

 
Till min frågeställning hör även att med ledning av dessa frågor försöka bidra med  förståelse 
för hur ett TV-program om sport för barn ingår i vår kultur och hur detta kan ha betydelse för 
vår syn på idrottande barn. För att komma åt hur sporten ingår som en del av samhällets 
ideologireproduktion kommer jag att utgå från följande frågor och teman :  
 

- Sportens ideologiska funktion : Upprätthålls samhällets normer och 
värderingar om sport genom Lilla Sportspegeln eller finns utrymme för 
alternativa tolkningar? Hur beskriver programmet det svenska 
sportsamhället för oss tittare? 

 
- Makt : Hur framställs relationer mellan generation och mellan genus?  Har 

de vuxna tolkningsföreträde framför barnen och har de manliga sporterna 

                                                
4 Thompson, 1995 och Giddens, 1991, 1996 
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företräde framför de kvinnliga? Hur ser generations- och genus 
konstruktionerna ut? 

 
- Identitet : Vilka kollektiva identiteter erbjuds i programmet? Hur presenteras 

kollektivet idrottande barn ur generations- och könsaspekter? 
 
Jag kommer inte att uttala mig om hur barn tar emot och tolkar Lilla Sportspegeln. Jag utgår i 
stället från de vuxna programledarnas perspektiv på barn och idrott och intar normaltittarens 
position i samhällskontexten, när jag undersöker hur detta skapar och erbjuder en kollektiv 
gemenskap i en nationell sportkultur. Syftet är att synliggöra vilka samhällsideologier om 
sport som kommer till uttryck i ett barnprogram.  
 
Man måste alltid avgränsa sin studie för att göra den hanterbar. Genom ett 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 som 
analyserats genom de teorier som redovisas och som kombinerats med min egen 
självförståelse vilket naturligtvis påverkar redovisningens utformning. 

  
11..22..    UUPPPPSSAATTSSEENNSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN 

Forskningsområdet medierad sport är stort och det kommande kapitlet ger endast en kort 
historisk överblick om sport som samhällsfenomen och mediegenre. Betoningen ligger främst 
på att belysa hur barn och kön problematiserats av olika medievetare.   
  
Ideologibegreppet introduceras i det tredje kapitlet med hjälp av John B. Thompson. Jag 
försöker visa att ideologi och makt hänger ihop genom att via Thompsons medieperspektiv 
utveckla maktbegreppet med hjälp av Mathisen och Foucault. Sedan tar jag upp Thompsons 
interaktionsvägar för kommunikation, samt hur han ser på de symboliska formerna som 
medierna arbetar med. Inom sportfältet arbetar olika ideologier som konkurrerar om utrymmet 
om vad som är äkta och genuin sport. Jag betraktar detta som en relationsskapande process, 
där Thompsons symboliska former vidareutvecklas med begrepp hämtade från 
sociolingvistikern Deborah Tannen5. Vidare förankras genusbegreppet som teoretiskt och 
analytiskt verktyg i studien med en sammanfattning av olika feministiska medieperspektiv.   
 
Det fjärde kapitlet visar hur jag metodologiskt gått till väga. Jag fokuserar på studiomiljöns 
sammansättning, ingressen och programledarstilen för att lyfta fram några av de symboler 
som utgör dessa bärande tecken.  
 
Studiens empiriska del återfinns i det femte kapitlet. Här presenteras programmets strukturella 
uppbyggnad och innehåll, med fokus på kommunikation som relationsskapande process 
mellan barn och vuxna, mellan kön och förhållanden mellan olika idrotter. Det sjätte och 
avslutande kapitlet analyserar och sammanfattar studiens resultat. 
 
Min analysmetod har jag valt att lägga i Appendix. Språkets relationsskapande process 
synliggörs genom Tannens begrepp. De relationsfält som studeras i Lilla Sportspegeln är 
relationen mellan vuxna och barn, relationen mellan olika sporter och relationen mellan 
flickor och pojkar, d.v.s. generation, idrottsgrenar och kön. Hela programmet kommunicerar 
sport och gemenskap. Med hjälp av Selby & Cowderys begrepp Mise-en-scène delas 
programmet in i skilda beståndsdelar och det blir tydligare hur detta går till genom tecken och 
symboler.  

                                                
5 Denna diskussion hamnar emellertid i Appendix, eftersom den ligger närmare metod än teori. 
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22..  FFOORRSSKKNNIINNGGSSFFÄÄLLTTEETT  SSPPOORRTT  OOCCHH  IIDDRROOTTTT  
 
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av olika vetenskapers koppling till sport och idrott, för att 
sedan övergå till sportens utveckling i medierna. Därefter diskuteras hur barnprogram och barn uppfattas 
som mediekonsumenter. Kapitlet avslutas med studiens huvudfokus, TV-sport som barnprogram. 

 
Idrott och sport är ett tema som dyker upp inom flera vetenskapsfält. Intresset att skriva om 
ämnet gör att det finns en mängd litteratur och många studier gjorda. Den medicinska idrotts-
forskningen är den mest utbyggda i Sverige och den som får flest anslag. I Sverige finns totalt 
nio professurer inom idrottsområdet, varav sex tjänster finns i Stockholmregionen. Inom 
samhällsvetenskaperna är det främst inriktningar inom pedagogiken som får en regelbunden 
resurstilldelning6. Idrottssociologin tar fasta på idrottens kollektiva värde att fostra samhälls-
medborgare och vilken betydelse olika idrotter kan ha för individer och grupper, som 
utbildningsform, samt elitkarriär. Bland litteratur som kan nämnas är den Ojämlika Idrotten 
av Bo Schelin, Elitidrott, karriär och avslutning av Owe Stråhlman, samt SVEBIS årsböcker 
där en sammanfattning över forskningsfältet ges ur en mängd olika perspektiv. Kultur-
geologin studerar hur människan konstruerar och anpassar sin omgivande miljö till olika 
verksamhetsområden, där sport och idrott utgör ett av dessa områden. I boken The landscape 
of sports beskriver John Bale det globala sportsamhället som en syntetisk skapelse, som 
erroderar skillnader och planar ut unika miljöer till att se likadana ut. Internationellt verkar 
organisationer som anger vilka standardiserade normer som ska gälla för utövandet av  
internationell sport. Dessa organisationer har en global medietäckning, vilket leder till att alla 
tävlingar kan utföras under samma förhållanden och detta påverkar utformningen av den 
idrottsliga miljön till att bli mer lika över hela världen, som Bale beskriver som 
”byråkratisering av idrotten”. Detta utmanar vår perception och uppfattning om modern sport, 
man kan till och med se tendenser på att ett postmodernt7 landskap håller på att ta över. 
Traditionens makt är bruten och man kan inte längre vara säker på att den miljö man vistas i,  
t ex en skog, fortfarande bara är en skog. Här kan man stöta på elljusspår, naturstigar, 
anlagda parker, kaffestugor och parkeringsplatser8. 
 
Inom medielitteraturen finns också ett stort antal böcker om sport med allt från produktions-
villkor, innehållsanalyser till receptionsstudier. Den amerikanske medievetaren Lawrence A. 
Wenner beskriver i sina böcker hur sporten kommersialiserats, fr a genom TV:s globala 
täckning. Han menar att ekonomiska maktstrukturer till största delen reproducerar en manligt 
vit hegemoni, som utesluter kvinnor och andra raser av både män och kvinnor i den 
medierade sporten9. David Rowe, en australiensisk medievetare, använder också kommer-
sialiseringen av sport och kopplar den till musikindustrin. Han menar att det numera finns en 
etablerad sportindustri med kommersiella intressen bakom, som liknar den i populärmusikens 
värld. Sporten har blivit en affärsverksamhet (sportbiz) och är en följd av det moderna sam-
hällets civilisationsprocess10. Pamela Creedon och Lisbeth Van Zonnen, verksamma i USA 
respektive Holland, tar också de upp maktstrukturer men med ett klart uttalat feministiskt 
medieperspektiv11. Neil Blain visar hur sport och nationalitet hänger ihop, framför allt när det 
gäller hur nationellt kollektiva identiteter skapas och formas genom medierna12. Vad jag där-
emot har haft svårt att finna är böcker om medier, barn och idrott. Den litteratur som handlar 

                                                
6 SOU 1998:33 Kartläggning av idrottsrelaterad forskning i Sverige, 1987-1996 
7 Teoribildning som menar att traditionens makt är bruten, eftersom ingenting är beständigt : ”allt flyter”,  
och tolkningen bara kan ske i det specifika sammanhang som gäller i det specifika ögonblicket. 
8 Bale, 1994 
9 Wenner 1989 och 1998. 
10 Rowe, 1995 
11 Creedon, 1994. Van Zoonen 1994 
12 Blain m fl 1993.  
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om medier och barn berör helt andra TV-genrer, men jag har ändå valt att ta med de delar som 
behandlar programinnehållet i förhållande till barn som mediepublik.   
 

22..11..    SSPPOORRTTEENNSS  MMEEDDIIAALLAA  UUTTVVEECCKKLLIINNGG    
Historiskt sett har idrott varit ett typiskt manligt område. Genom århundraden har kvinnor 
uteslutits från idrottstävlingar. I det antika Grekland var de utestängda både som deltagare och 
åskådare. Det var t o m belagt med dödsstraff för kvinnor att delta eller titta på de antika 
Olympiska Spelen, så de grekiska kvinnorna ordnade istället egna tävlingar. Männen har en 
lång tradition som utövare och administratörer av sport, vilket innebär att sport och 
idrottsutövning från början anpassats efter männens behov. Senare överfördes dessa normer 
att gälla även för kvinnor och barn, utan att anpassas nämnvärt till deras specifika 
förutsättningar. Långt fram på 1800-talet förhindrades kvinnor att delta i idrott med stöd från 
den medicinska läkarvetenskapen. Läkare menade att alltför mycket aktivitet för kvinnor 
kunde leda till nervösa besvär och t o m försämra kvinnans möjligheter att bli mor. Med 
industrialiseringen och urbaniseringen förändrades samhällets syn på idrott och kvinnan. För 
överklassens kvinnor kunde lättare fysisk aktivitet som ridning och cykelturer tillåtas. Mot 
slutet av 1800-talet ändrades en del idrotter för att passa kvinnor, medan andra idrotter 
fortfarande betraktades som alltför okvinnliga. Fram till 1912 fick inte kvinnor tävla i 
Olympiska Spel. Dessutom var det män som från början organiserade sportaktiviteter, 
vanligtvis av (engelsk)medel- och överklass, så sport exkluderade inte enbart kvinnor, utan 
även nedåt i den sociala klasshierarkin. Arbetarklassen ”tvingades” till att ta till sig 
professionalismen för att kunna tävla under mer jämlika former med den ”lediga” 
överklassens amatörer. Idrottens inträde i Sverige skedde först mot slutet av 1800-talet och 
hämtade sin inspiration främst från England13.   
 
Det första genombrottet för kvinnlig idrott i Sverige skedde den 27 – 29 augusti 1926, då 
Kvinnliga Idrottsspelen  eller ”Damolympiaden” genomfördes på Slottskogsvallen i Göteborg 
och kommenterades bl a av Torsten Tegnér, den tidens ledande sportjournalist. De uteslutande 
manliga sportjournalisterna beskrev i första hand idrottsflickornas utseende och reportagen 
påminner mer om målande referat från cirkusuppträdanden eller skönhetstävlingar, än om 
idrottsligt utövande. Vid OS i friidrott två år senare i Amsterdam, deltog endast fyra flickor, 
eftersom Sveriges Olympiska kommitté inte ansåg att man kunde bekosta kvinnligt 
deltagande. Tegnér som fanns på plats, skrev inte ett ord om svenskornas framgångar i sina 
sportkrönikor. Två svenska bronsmedaljer togs emellertid av Inga Gentzel, 800 m löpning och 
Ruth Svedberg, diskus. Den här tidens rådande samhällssyn kan sägas vara att om kvinnor 
ville idrotta skulle man inte hindra dem och de kvinnliga idrottarna ansågs kunna tillföra 
samhället ett estetiskt element, genom sina sköna, gracila och vackra rörelser14. 
 
Krig liksom sport betraktas främst som en manlig verksamhet och det går igen i språkbruket 
inom idrottsfältet. Man går till attack och skjuter bollen i mål. Man siktar på seger, kämpar 
för revansch och vinner dueller. Ord som landskamp, anfallsspel, försvar och att med det 
tunga artilleriet göra lyckade framstötar, visar inte bara hur man gaddar ihop sig i lag som 
strider för seger, utan även på tydliga kopplingar till krigsspråket. 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 form15.  
 
                                                
13 Bale, 1994, s 7ff och Annerstedt, 1983, s 222ff 
14 Haslum, 1997, s 40ff, se även Wallin som beskriver manligt sportspråket  och kvinnoidrott, tidigt 1900-tal. 
15 Wenner 1998 och Tingbjörn 1976 
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Idrottskulturen är en väldigt stark kultur när det gäller att svetsa samman lag och skapa före-
bilder för en uppväxande generation. Den manliga sporthjälten hyllas och beskrivs i kraftfulla 
ordalag. Han är en härlig lirare, som visar spelsinne och en taggad fighter som försvarar 
sin(eller lagets) heder i en tuff sekundstrid. Han plöjer fram som en stridsvagn eller krigare på 
planen. Sporthjältens mentala och fysiska överlägsenhet demonstreras med en kraft som både 
engagerar och hänför såväl kommentatorer som 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, som förenats med 
en stark och kraftfull manlig själ. Denne man har i det moderna samhället bytt ut krigets 
uppoffringar för fosterlandets bästa, mot att försvara sin nation, sitt lag eller sin egen heder på 
idrottsarenan. Liksom soldaten, tar idrottsstjärnorna emot folkets hyllningar för sina ärofulla 
prestationer, som utförts inför åskådare på plats och för en stor TV-publik16. 
 
Den slutsats man kan dra av ovanstående korta översikt är att den uppfattning om könsbundna 
beteenden och attityder som finns i det omgivande samhället vid en viss tidpunkt, återspeglas 
även inom idrotten och genom medierna. Man kan t o m säga att könsskillnaderna har 
förstärkts inom vissa idrotter som fått mer status, t ex genom möjlighet till proffskarriär och 
elitidrott, som bekräftats genom den plats de får i medierna. Om könsskillnader inom olika 
sporter  återfinns i ett program som Lilla Sportspegeln, är en fråga som ligger inom ramen för 
denna studie. Får tjejer och killar lika stort utrymme i programmet? Vilka sporter framstår 
som typiskt manliga och kvinnliga? Har könsmönstren förändrats så att man visar tjejer och 
killar i sporter som vanligtvis förknippas med det motsatta könet?  
  

22..22..  SSPPOORRTTJJOOUURRNNAALLIISSTTIIKK  SSOOMM  FFOORRSSKKNNIINNGGSSOOMMRRÅÅDDEE 
Min historiska översikt om sport som ett medierat fenomen bygger främst på några böcker om 
sport som getts ut av Stiftelsen Etermedierna. Den sport som mest förekommer på TV och i 
övriga medier kan betraktas som ett manligt dominerat fält. Detta innefattar såväl ägar-
strukturer 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 i huvudsak manlig 
publik. Min översikt fokuserar främst på medierad sport som handlat om barn och ungdomar.  
 
Samtidigt som den organiserade tävlingsidrotten växte fram under slutet av 1800-talet, 
introducerades sportsidor i pressen. Allmänhetens stora intresse som åskådare på plats vid 
idrottsevenemang skapade ett behov av information och fakta om olika idrotter, som 
tidningarna därmed kunde uppfylla genom att erbjuda sportreferat och artiklar. Idrottsrörelsen 
och dagspressen hade från början goda relationer, något som kan förklara hur spridningen av 
idrott som samhällsföreteelse gått till, samt idrottens plats i medierna och samhället idag. Den 
redaktionella organisationens uppbyggnad av nyhetsnätet påverkar bilden av den verklighet 
som medierna förmedlar till sin publik, dvs. att så här ska sport uppfattas. Samhällets syn på 
idrott är i grunden positiv, vilket har medfört att bidrag satsas på idrottsanläggningar och 
förening. Stora idrottsframgångar kan mätas i god propaganda för landet eller kommunen. 
Wallin menar att den allmänt positiva inställningen till sport från samhällets sida även 
legitimerat tidningarnas stora sportutrymme17. 
  
                                                
16 Vande Berg, i Wenner, 1998 
17 Wallin, 1998,s 39 
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Alla medier satsar främst på att täcka in ishockey och fotboll på bekostnad av andra idrotter, i 
synnerhet de kvinnliga. Detta hänger delvis samman med att mångfalden av idrott tvingar 
fram ett snävare urval för mediernas sportrapportering. Vad som återstår är sportnyheter om 
elitidrott och de stora publiksporterna. Den samhällsideologi som här kommer till uttryck 
betonar vikten av att idrotta, men medieanvändarna ska inte ägna sig åt vilken idrott som 
helst. I pressen har fotboll, friidrott och på senare år även hockey varit de mest förekommande 
idrotterna på sportsidorna. Svenska internationella framgångar på elitnivå, lokala framgångar 
inom nationen, reportrarnas egna intressen, konkurrenssituationen, inflytandet från TV samt 
ägarintressen eller policy, kan ge förklaringar på varför vissa grenar blivit vanligare än andra. 
Elitidrott fokuseras och kvinnors elitframgång har fått mer plats, däremot har breddidrotten 
minskat. Skol- och ungdomsidrotten har klarat sig, delvis beroende på vissa tidningars 
ungdomssidor, menar Wallin18. Sporten i pressen framstår trots detta mest som en vuxen 
verksamhet. I Wallins bok visas exempel på artiklar från 40- och 50-talen, där manliga tränare 
och förbundskaptener uttalar sig i text och på bild om barn- och ungdomsidrott. De barn det 
handlar om får varken synas eller höras vid denna tid.  
 
Språket på sportsidorna har med åren blivit alltmer slutet och vänder sig enbart till de som är 
väl insatta i sportens regelverk. I många fall kan det av rubrikerna vara omöjligt för en icke 
sportkunnig läsare att förstå vad en text handlar om19. Sportsidorna kan därmed sägas vända 
sig till en speciell läsare, som är väl insatt och har förkunskaper om de idrotter som 
tidningarna skriver om. Specialiseringen inom pressen vad gäller idrott, går även lätt att 
konstatera genom att gå in i en vanlig pressbyrå idag. Här erbjuds till försäljning en mängd 
magasin som handlar om olika sporter. Många tidningar från olika förlag handlar dessutom 
om samma sporter. Numera krävs specialkunskaper om idrott, både av professionellt 
verksamma sportutövare och även av dig som fan, publik och tidningsläsare. 
 
Tiden från radiostarten 1925 till ett par år in i efterkrigstiden, kan på ett samhälleligt plan 
karakteriseras som en period då begreppen folkhemmet och samförståndsanda stod högt i 
kurs. Under dessa år genomgick Sverige en omfattande moderniseringsprocess. I den statligt 
ägda radion förekom tidigt idrottsprogram för barn och ungdom. Radiotjänst var ett allmän-
nyttigt företag, som hade ett klart uttalat public service-uppdrag. I detta ingick synen på 
radion som ett starkt fostrande element, som inte bara gällde vuxna människor, utan även barn 
och ungdom. Sven Jerrings långkörare Barnens brevlåda blev ett program som även tilltalade 
en vuxen publik pga. den mer lättsamt avslappnade och improviserade programformen, med 
betoning på underhållning. Dahlén menar att det var barnprogrammen som födde idén till 
underhållningsprogrammen. För tydlighetens skull bör jag tillägga att Sven Jerring var en av 
de första radioreportrar på Radiotjänst, som förknippats med sportjournalistik. Han styrka var 
reportage gjorda i en kollektiv gemenskap tillsammans med andra, som i Barnens brevlåda 
och Vasaloppet. Jerrings förmåga att göra sporten till ett underhållande radioprogram lockade 
stora lyssnarskaror. Han var inte experten som använde krångliga facktermer. Jerring fick 
emellertid mycket kritik för sina sportreferat. Ledande sportjournalister i Stockholm krävde 
att experter skulle sköta radioreferaten20.  
 
Under den tilltagande urbaniseringen och moderniseringsprocesserna vid mitten av 1940-talet, 
bildades ungdomskommittén 1942 av Riksidrottsförbundet(RF). Detta medförde att de övriga 
specialförbunden följde efter med egen ungdomsverksamhet, vilket kan tolkas som stats-
apparaternas dialektiska svar på de sociala problem som hade börjat uppstå bland de växande 
ungdomsgrupperna21. Edwin Ahlqvists Rekord-Magasinet kan ses som en effekt av dessa 
                                                
18 Wallin, 1998 
19 Ibid. 
20 Dahlén, 1999, s 238 och s 405 
21 Dahlén 1999 och 2000 
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åtgärder. Tidningen blev pojkarnas favoritlektyr, där typiska sportmannaideal, som skötsam-
het, pliktkänsla, flit, kampanda, ärlighet och osjälviskhet lyftes fram och hyllades. Radions 
reportrar lärde ut sportens regler på ett mer pedagogiskt sätt än vad tidningarna hade kunnat 
göra. Termer, begrepp och svåruttalade anglosaxiska ord ökade genom att radioreportrarna 
som använde dem, vande sina lyssnare vid en ny form av sportspråk. Radion förde in idrotten 
i människors vardagsliv på ett sätt som tidningarna inte mäktat med22. I radion sändes ”Med 
klubba och puck”, en introduktionskurs till ishockeysporten hösten 1945, i samarbete med 
Svenska Ishockeyförbundet. Veckotidningen Röster i Radio kompletterade programmen med 
bildillustrerade små uppsatser. Skolidrottstävlingar var vanligt förekommande i radion under 
slutet av 40-talet. De sista åren på decenniet startades programserien Klara – färdiga – gissa, 
en ”idrottsgissnings”-tävling och uppläsningar av böcker som t ex Sven Skidlöpare och 
Gunnar Grens bok Från Gröna vallen till Wembley förekom. I början av 1950-talet sändes 
Junior, där Lennart Hyland, en annan känd sportjournalist, pratar sport med ungdomar. 
Idrottshörnan och Zick-Zack är andra exempel på sportprogram för barn och ungdom som 
förekom i radion under denna tidsperiod23.  
 
I Anne-Li Lindgrens bok Att ha med barn är en god sak, visas hur skolradion användes 1935, 
för att inlemma den nya generationens medborgare in i ett demokratiskt samhälle. Skolradions 
utsändningar kunde nå fler samtidigt och skapa en kollektiv föreställning om det svenska 
samhället. Det gällde även att utbilda den uppväxande generationen medborgare och barn stod 
i fokus, direkt eller indirekt genom den nya familjepolitiken som fördes24. Utan att krångla till 
det väljer Lindgren att inta den vuxnes perspektiv på vad som är viktig kunskap för barn, i sin 
studie. Hon menar att skolradion byggde på de vuxnas initiativ och villkor när det gällde vilka 
barn som man inkluderade och exkluderade som deltagande publik i programmen. Hon visar 
hur skolradion kunde skapa en geografisk och social närhet mellan de lyssnande barnen ute i 
klassrummen. Hennes studie visar hur pojkarna tilldelas expertroller som medverkande i 
skolradion och tidningen Folkskolans barntidning. Polariseringen av kön uttrycktes genom 
programutbud om jordbruk, vägbyggen och exkursioner, där pojkarna tilldelades 
upptäckarroller och flickorna ofta hamnade i traditionella kvinnoområden, som i exemplet 
med köksträdgården. Trots att både pojkar och flickor deltog i programmen, visade 
samtalsstrukturerna på att flickorna tilldelades svaga positioner. Även om hon inte analyserar 
gymnastik som programform, nämner hon att den förekom redan på 30-talet i skolradion. 
Gymnastik och sångprogram finns inte bevarade, men de ingick som en del i den process som 
enade nationen och öppnade för klassresor utan utbildning25. 
 

22..22..11..    TTVV--ssppoorrtteennss  ffrraammvvääxxtt      
Redan 1955 startade TV provsändningar, som bl a innehöll 2 landskamper i ishockey. 1958 
sändes VM i fotboll och 1960 den första TV-sända Olympiaden från Rom, med en samman-
lagd tid av 60 timmar. Samma år bildades TV-sportens redaktion. 1961 startar Sportspegeln 
på söndagar. Första direktsända OS visades 1964 från Innsbruck och Tokyo-Olympiaden 
nådde de svenska TV-tittarna via satellit. Första TV-sända OS i färg sker 1968 från Mexiko, 
via satellit. 1977 följs Aktuellt av Sportnytt varje dag och 1984 utökas Sportspegelns 
sändningstid från 30 till 45 minuter. Fotbollskväll startade 1993 och 1995 börjar 
ungdomsprogrammet S, som läggs ner redan efter en säsong pga. för låga tittarsiffror. En 
orsak till de låga tittarsiffrorna kan ha varit att det sändes samtidigt som den populära såpan 
Rederiet visades på TV1, på torsdagskvällarna. En annan orsak kan vara att idrottsaktiva 
tonåringar ofta tränar vid denna tid. TV-sporten sänder dagligen sportprogram året runt. 

                                                
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Lindgren, 1999, s 15ff 
25 Lindgren, 1999, s 81 
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Förutom Lilla Sportspegeln på måndagar, sänds även Fotbollskväll. Man täcker in stora 
evenemang, allt från sommar- och vinter-OS, fotbolls-VM och -EM, till VM i friidrott, alpint 
och tennis  etc. Sportredaktionen gör även egenproducerade dokumentärer och reportage26.  
 
Medieframställningar är inte öppna eller fria för vilka tolkningar som helst. De paketeras i 
program som färdigtolkade texter av producenterna. Sport som genre skiljer sig från andra 
TV-program, genom att de flesta program som inte handlar om sport ofta är förinspelade efter 
manuskript och med agerande skådespelare27. 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 osäkerhets-
momenten 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 hjältesagor. I den moderna varianten av de gamla myternas glorifierade hjältar, berättas 
vår tids sagor om hur sporthjälten genom prövningar på idrottsarenan går segrande ur striden. 
Atleterna visar upp sin styrka och skicklighet, testar den mot medtävlare och en vinnare 
utses28.  
 
Sportgenren kan betraktas både som nyheter och underhållning. Sportspegeln t ex är mer att 
betrakta som ett nyhetsprogram, där de senaste händelserna inom idrottsvärlden under den 
gångna veckan presenteras och sammanfattas. Program som t ex Tipslördag och VM i fotboll, 
uppfattas mer 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 vid ingressen med en bekant signaturmelodi, vet 
man som tittare att det är ett sportprogram, som sedan förankras i en för publiken välbekant 
studio (man ändrar sällan själva miljön för hemmaredaktionen). Såväl Sportspegeln som Lilla 
Sportspegeln har t ex en egen signatur som tittare kan känna igen. I andra större och 
regelbundet återkommande sportevenemang komponeras speciell musik, som inleder 
utsändningarna på TV över nationsgränser. Vid t ex OS och VM i fotboll har speciella 
signaturmelodier använts under hela sändningsperioden29.  
 
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 
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 
                                                
26 TV-sporten,  www.svt.se, 2000-06-11 
27 Begreppet genre används då man vill skilja mellan olika typer av TV-program. Genre bygger på att 
uppfattningen om att ”vad” det är man ser delas gemensamt av publiken och producenterna av programmen. 
28 Wenner, 1998, s 134ff 
29 Exempel på artister är Ricci Martin, Glennmark, Ericsson och Strömstedt, och nu senast vid Fotbolls-EM 
Staffan Hellstrand, E-type  och Marcoolio. 
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närbilder och slow-motion-sekvenser, förstärks detta intryck genom en ständigt närvarande 
kommentatorröst som tolkar intrycken genom ett glorifierande språkbruk30. 
 
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, var man bor, vilken bakgrund man har och med vilka man umgås, tolkas TV-sport på olika 
sätt. Lilla Sportspegelns programledare kan även de bli kändisar för barnen. I programmet 
uppträder de som kunskapsförmedlare, men även som goda vänner, som skapar relationer 
genom ett delat sportintresse. Barnen som ser Lilla Sportspegeln kan även uppleva 
gemenskap med de medverkande barnen, som kan ge inspiration i den egna sporten, eller 
öppna vägar för nya sportintressen. Det finns också förutsättningar för att programmet skapar 
en regional eller nationell gemenskap, där barnen kan känna gemenskap med den svenska 
kulturen, när idrott från olika håll i landet visas.  
 

22..33..    BBAARRNN  OOCCHH  MMEEDDIIEERR  
Historiskt sett har medier tidigt inspirerat barnens lekar. Vårt mest spridda massmedium 
Bibeln hade, långt före Astrid Lindgrens Madicken, fått barn att leka Moses i Vassen och 
Josef och hans bröder. På kyrkors väggmålningar återges den mest seglivade våldshistorien i 
västerlandet någonsin om Jesu lidande och då speciellt korsfästelsen. De lekande barnen i det 
antika Rom hämtade sina förebilder till rollekar från politiska och kyrkliga ledare. 
Väluppfostrade kristna barn, var lika lite intresserade av världsliga ämbeten som sina 
föräldrar31. Man lekte biskop, vilket visar att samhällets makt återuppstår i barnens lekar och 
visar vilken makt i vilken tid som är viktig för ett samhälle eller i en kultur. Närmare i tiden 
finns andra tydliga exempel  som äventyrsböcker om vilda västern eller krig, som t ex Bill och 
Ben, och Biggles, ungdomsdeckare som Kitty och Vi fem, samt hästböcker som Britta och 
Silver och Svarta Hingsten.  
 

22..33..11..    BBaarrnnpprrooggrraamm  ii  SSVVTT  
SVT startade sin verksamhet 1956 och redan från början fanns program för barn. Idag sänder 
SVT över 700 timmar barn- och ungdomsprogram per år. De flesta TV-genrer är 
representerade, från drama, reportage, fakta musik, nyheter och tecknade filmer, etc. För 
närvarande ligger blocket för barnprogram i SVT1 och börjar kl 18.00 varje dag i veckan. 
SVT har två barn- och ungdomsredaktioner, en i Stockholm och en i Växjö som producerar 
program, men även SVT Drama och redaktionerna för Nyheter och Sport producerar program 
för barn och ungdom. På SVT menar man att svenska program för barn är ytterst angelägna. 
Egenproduktionen ligger på ca 300 timmar och sändningstiden är ca 700 timmar, vilket utgör 
ungefär 11 procent av SVT:s totala sändningstid. De populäraste programmen i blocket för 
barnprogram är Björnes Magasin, Hjärnkontoret, Bullen och Lilla Sportspegeln, som ses av 
mer än hälften av småbarnen. Man menar att dessa program blivit institutioner i Sverige32.  
 
Lilla Sportspegeln startade i november 1983 och har alltså funnits med i SVT:s programutbud 
i 17 år33. Den förste programledaren var Ulf Elfwing, men även andra sportprofiler har hållit i 
programmet som t ex Christer Ulfbåge och Katarina Hulting. 1993 fick programmet SVT:s 
jämställdhetspris. SVT har även andra sportprogram som riktar sig mot barn. Dessa har varit 
mer periodiskt återkommande vilket hänger ihop med att det handlat om säsongsbetonade 
                                                
30 Wenner, 1998 
31 Rönnberg, 1997 
32 Barnkulturkatalogen, wwww.svt.se, 2000-04-21 
33 Se bilaga 1 
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tävlingar, Horse of The Year Show, från Globen i Stockholm, Gothenbourg Horse Show från 
Göteborg och TV-pucken. Ett annat program som tycks vara på väg att etableras på liknande 
sätt som Lilla Sportspegeln är hästprogrammet Hippo, som nu återkommit på SVT:s 
programtablå under våren. 
 
Medieforskaren Margareta Rönnberg menar att det ligger i public service-tanken att program 
för barn ska vara fostrande och hälsosamma. TV fungerar därmed som statsapparatens 
förlängda arm i projektet att ena nationen och skydda barnen. Resultatet blir snarast att 
programmen i första hand bygger på vuxnas ambitioner och föreställningar om barn, än att de 
ska tilltala och tillgodose barnens behov34. Man betraktar barn som små vuxna, som ska 
förberedas för vuxenlivet. Programmen presenteras ofta av en vuxen, som på ett pedagogiskt 
och fostrande sätt framställer tolkningsramarna för barnen. 
 

22..33..22..    PPrrooggrraammlleeddaarree  ii  bbaarrnnpprrooggrraammmmeenn  
Under de ca 40 år som TV funnits har synen på programledarrollen i barnprogram förändrats 
över tid. På 50-talet var de vuxna auktoritativa eller rent auktoritära programledare. De 
betedde sig som psykologer, doktorer eller barnträdgårdslärarinnor, som utan att försöka för-
flytta sig till barnens nivå läste sagor för en kuliss bestående av barn i studion. Man talade till 
barnen, aldrig med dem och om det inte lästes sagor, så pysslades det. Programledarinnan, 
kunde se ut som 50 - men var ibland faktiskt bara i 30-årsåldern - höll alla trådar i sin hand. 
Hon var alltid i bild och talade rakt in i kameran om opolitiska saker. Berättarsituationen 
skulle framstå som äkta och påminna om de kontaktytor där barn i verkligheten sysselsattes 
av vuxna35. De flesta av oss minns säkert sagostunder på biblioteket och lekskolan, med rötter 
bakåt i sagotraditioner och muntligt berättande. Här återuppstår sagans form, i ett nytt 
medium där våra kollektiva minnen återberättas, eftersom moderna sagor ofta är baserade på 
gamla teman från de klassiska sagorna. I stället för en förhistorisk lägereld eller en älskad 
släktings knä, samlas barnen idag framför TV-apparaten för att höra en saga berättas.    
 
En manlig men mjuk programledare dök upp i rutan under 70-talet och samtidigt visades mer 
dokumentärer. Talspråket dominerade fortfarande över bilderna, genom att den vuxne 
kommentatorn eller superberättaren anonymt ledde det hela och bestämde hur de dokumentära 
bilderna skulle tolkas. Efterhand blev programledarna också alltmer politiska, liksom även att 
programmen innehöll mer realistiska teman. Denne vuxentyp ersattes på 80-talet av barnsliga 
eller galna vuxna, som försökte vara en juste kompis och andelen dokumentärinslag sjönk. 
Idag talar inte längre någon mamma i TV till barnen, såsom i barn-TV:s barndom. Det finns 
inte heller någon auktoritativ eller auktoritär far. Programpresentatörerna i de båda licens-
kanalerna är inte längre föräldralika, utan snarare lekfulla och häftiga tonåringar, men tonen är 
fortfarande undervisande och innehållet garanterat hälsosamt och övervakat. Föräldrarna har 
nu tydligen delegerat fostransansvaret till de tonåriga storasyskonen36.  
 
Rönnberg betonar att barnens sociala verklighet avgör hur de tolkar och tar till sig program de 
ser på TV. Barn bär på vissa föreställningar om hur de ska bete sig. TV kan endast 
konkretisera och tydliggöra kontraster, som sedan bearbetas genom lekar i verkligheten. För 
7-8-åringar är en tydlig könsskillnad viktig, som inte bör motarbetas. Könsroller som tydligt 
bryter mot de traditionella könsmönstren förkastas av små barn, menar hon. Det är genom en 
trygg könsidentitet utvecklad i barndomen, som tonåringar och vuxna kan reflektera och ta till 
sig alternativa könsidentiteter. TV formar inte barnens könsroller, det gör de själva 
tillsammans med andra barn och vuxna. Samhällets betydelseskapande processer återspeglas 
                                                
34 Rönnberg, 1997, s 240 
35 Ibid. 
36 Ibid. Anm: Att beakta är att dessa förmodade tonåringar som programledare, ofta är i 30-årsåldern!  
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genom medierna, TV skapar dem inte själva. Barn har dessutom ett selektivt förhållningssätt 
till TV vilket delvis skyddar dem, eftersom det som de inte förstår tar de inte in37. 
 
Den sport och idrott som förekommer i medierna har alltså förutsättningar att förena 
människor som till vardags lever i skilda kontexter. Idrottens förenande förmåga genom 
medierna kanske främst återfinns på en nationell nivå, men även lokalt och regionalt finns 
förutsättningar för denna starkt kulturellt och socialt integrerande funktion. För att den över 
huvudtaget ska äga rum krävs det medier som distribuerar och återger dessa idrottsevenemang 
för oss, som i sin tur förutsätter en globalt utvecklad medieindustri med olika kommuni-
kationsformer, såsom press, radio och TV. Detta skapar förutsättningar för upplevelsen av 
kollektiva identiteter. Orvar Löfgren menar att det inte är av en tillfällighet som sporten fick 
en nyckelroll i moderniseringen av Sverige, i början av 1900-talet. Sporten uppfyllde 
nämligen många av modernitetens krav när den baserades på demokratiska dygder och lät 
bäste man vinna. Den skapade unika karriärsvägar från skogshuggarkojan eller arbetar-
kvarteren till översta prispallen. Elitidrottsmännen framstod som resultatet av målmedveten 
och rationell träning; de moderna kropparna med det moderna medvetandet. Som en logisk 
följd av detta utvecklades sedan en sportens retorik som framhöll hur svenska dessa nya 
hjältar var38.  De värderingar och normer som sporten stod för handlade om strävan efter 
likhet och rättvisa under tävlingarna, som anpassades till samhällets normer som argument för 
moraliska och karaktärsdanande drag i skapandet av en fosterlandskänsla och nationen. Här 
betonades sportens politiska oberoende, förmåga till klassutjämning och förbrödring mellan 
nationer. I det nya nationalbygget kunde idrotten användas för att skapa konsensus som en 
stabiliserande faktor i det svenska samhället39. 
 
Från samhällets sida kan idrott alltså användas som en samlande kraft där medborgarna blir 
bärare av ett tänkande om samhället, som även är meningsfullt för idrottsrörelsen. Den 
kollektiva självförståelsen bygger på samhällets etablerade föreställningar om nyttan av att 
idrotta, och dess innehåll tillför kategorier om bra/dåligt, gott/ont, man/kvinna. Idrottandets 
mening formas genom denna socialisationsprocess i samverkan med det omgivande samhället 
och leder till mentala föreställningar om hur idrott bör organiseras och utövas. 
 
Sport och idrott verkar formaliseras och institutionaliseras allt mer. De regler och normer som 
gäller för idrottsutövande flyttar allt längre ner i åldrarna. Barnets naturliga behov av att röra 
sig, verkar styras av olika idrottsföreningars behov att tidigt skola in och fostra barn till 
duktiga idrottsmän. Ett program som Lilla Sportspegeln ingår som en av dessa institutioner 
som hjälper till att forma barns inställning till och uppfattningar om idrott och sport. Ur ett 
samhällsperspektiv kan även sport betraktas som en vuxen verksamhet, som medvetet 
används för att inlemma och fostra barnen till goda medborgare. Detta sker i skolan, i idrotts-
föreningar och genom medierna. Idrotten kan användas för att skapa föreställningen om att 
tillhöra en nation, där en kollektiv identitet i en idrottsnation utgör riktmärket. 
 
Jag har i detta kapitel diskuterat sportens historiska utveckling i olika medier ur ett könspers-
pektiv samt hur barn uppfattas som mediekonsumenter för att ge en bakgrund till uppsatsens 
fortsatta utformning. Jag har tagit upp vissa begrepp som förekommer i medielitteraturen som 
har betydelse för min egen studie. Jag har visat hur samhällets värderingar och normer kan 
förmedlas genom TV och hur detta kan beskrivas genom begrepp som socialisation och 
maktdiskurs. I nästa kapitel preciseras begreppen ytterligare genom att visa de teorier jag valt 
för min studie.   

                                                
37 Rönnberg, 1997, s 121ff 
38 I Dahlén 1999, ursprungligen Löfgren, 1993, s 55, I Nationella arenor; Ehn m fl 
39 Dahlén, 1999, s 50ff. Se även Rowe, 1995 och Blain, m fl, 1993 för ett vidare perspektiv på flera nationer. 
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33..    TTVV--SSPPOORRTT  UURR  EETTTT  MMEEDDIIEEVVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGGTT  
PPEERRSSPPEEKKTTIIVV 

 
I detta kapitel kommer jag att ta upp de teorier och begrepp som har betydelse för hur vi kan 
förstå ett barnprogram om sport. Den inledande diskussionen handlar om ideologibegreppet 
och mediemakt för att beskriva vad som kan inverka på en medierad sportframställning. 
Mediehändelser och personifiering anger hur konstruktionen av medierad TV-sport går till. 
Därefter diskuteras det teoretiska anslaget för medierade texter och kapitlet avslutas med hur 
TV-sport ur ett feministiskt perspektiv beskriver mediemakt i förhållande till genus. 

 

33..11..    IIDDEEOOLLOOGGII  
Ideologi som begrepp används i vardagstal lite slentrianmässigt, men när det gäller att 
beskriva dess egentliga innebörd blir det genast svårare. Ofta utgår forskning om ideologier 
från hur mening och betydelse skapas ur ett maktperspektiv. Ideologins funktion är att lägga 
verkligheten till rätta. Storey menar att ideologin fungerar som glasögon. Man ser de saker 
som ideologin anger, vilket bygger på en gemensam kollektiv förståelse som delas av männi-
skor som lever tillsammans. Vardagslivet präglas av människors sociala och ekonomiska 
existensbetingelser, och lägger grunden till vad som formar deras ideologi. Det klassiskt 
marxistiska synsättet menar att alla samhällen karaktäriseras av en kamp mellan 
grupper/klasser och klassfraktioner. Socialt sett formas och organiseras detta i hierarkisk 
ordnade fält där människor kämpar om makten, för att ta kontrollen över de sociala resurser 
som är specifika för fältet. Dessa fält är hierarkiskt ordnade i strukturer förutbestämda av 
klasskampen. Inom dessa fält produceras och förmedlas materiella resurser och varje 
underordnat fält reproducerar sin egen strukturella logik, inom klasskampens fält40. 
 
Bakom varje handling finns en politisk ideologi och därför har begreppet ideologi enligt 
Thompson till viss del uteslutits helt ur analyser de senaste åren, men han menar ändå att 
begreppet kan vara användbart i en analys som rör symboliska former. Detta under 
förutsättning att ideologibegreppet omdefinieras och inte använts som tidigare; genom att 
förutom variabeln klass, även använda de övriga numera etablerade variablarna kön, etnicitet, 
generation och geografisk punkt; eftersom analyser om skillnader i maktresurser hela tiden 
leder oss tillbaka till ideologier41.  

 
33..11..22..  IIddeeoollooggiibbeeggrreeppppeett  eennlliiggtt  TThhoommppssoonn  

Thompsons grundliga genomgång av ideologibegreppets komplexa historia inleds med att 
hänföra begreppet till den franske filosofen Destutt de Tracy, 1796 och Napoleon Bonapartes 
användning av det. Emellertid är Karl Marx den person som främst har förknippats med 
begreppet. Dess svårtydda historia beror ofta på att den baseras på tolkningar av vad Marx 
menat med sin ideologikritik. Hans kontakt med begreppet skedde i Paris, där han vistades 
1844-45. Ordet kom även att användas av unghegelianerna, som ett filosofiskt abstrakt system 
och kampen tänkte man sig skulle utkämpas på en filosofisk arena, om idéernas innebörd. 
Marx(och Engels) övertog Bonapartes negativa användning av ordet, men anpassade det till 
en teoretisk ram och ett politiskt program i upplysningstankens anda. Thompson delar in 
Marx ideologi i tre uppfattningar, där den första, den polemiska, utgjorde ett direkt kritiskt 
svar på unghegelianernas användning av begreppet: Den politiska kampen kan ej föras på 
filosofins arena, eftersom samhällsförändringar aldrig kan uppnås genom ett ordkrig. 
Dessutom utgår man felaktigt från att det är de abstrakta andliga tankesystemen som styr 
världen, när människans tankeprocesser egentligen utgår från hennes sociala miljö och blir till 

                                                
40 Storey, 1997 
41 Thompson, 1995 
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i sociala processer. Marx menar att vårt medvetande bestäms socialt av arbetsdelningen och 
av socialt och historiskt vetande. Idéproduktionen är en process som hänger samman med och 
bestäms av  kollektiv mänsklig aktivitet. Materiella resurser, hur man tänker, uppfattar och 
formulerar sina tankar beror ej enbart på autonomin i processerna eller något som är historiskt 
förutbestämt, utan snarare på alla de processer som tillsammans påverkar varandra42. 
 
Thompsons andra indelning av Marx ideologi kallar han för den epifenomenala. Här betraktas 
ideologin som resultatet av ekonomiska och sociala förhållanden, dvs. att den härskande 
klassens tankar blir den rådande ideologin, under varje period i historien. Den härskande 
klassen har både materiella och intellektuella resurser, som de kan använda som maktmedel 
för att legitimera den rådande ideologin och få den att framstå som naturlig43. Av detta följer 
att ideologin utvecklas tillsammans med samhällets ekonomiska produktionsförhållanden44.  
 
Marx såg inte kapitalet som ett fysiskt ting eller pengar, utan som ett samhälleligt 
förhållningssätt. Han menade att vi måste förstå den sociala och historiska utvecklingen i 
relation till den ekonomiska, för att förstå hur de ideologiska formerna uttrycks i en specifik 
kontext. Det är när vi nått denna förståelse som vi genom vetenskapliga analyser kommer att 
kunna avtäcka ideologin och avslöja dess funktioner45.  
 
Den tredje delen av Marx ideologi benämner Thompson som den latenta ideologiuppfatt-
ningen och detta av två orsaker : För det första menar han att Marx aldrig använder begreppet 
ideologi i sina senare skrifter – det bara anas som en underliggande mening. För det andra 
finns en mängd latenta fenomen som inte passar in i Marx teoretiska ram. De kan snarast 
uppfattas som symboliska konstruktioner med en egen autonomi och effektivitet. Ett historiskt 
tankegods, som ur ideologisk mening i första hand får sin innebörd som symboliska former i 
en specifik kontext, utan att relateras till klassamhället46.  Nu är vi också slutligen framme vid 
det som jag uppfattar som Thompsons huvudpoäng och det som kommer att prägla stora delar 
av den här uppsatsen. Han skriver : 
   

Ideologin är ett begrepp som vänder vår uppmärksamhet bort från den abstrakta filosofins och 
doktrinernas idéer och i stället lyfter fram de sätt på vilket symboler används och förändras i 
specifika sociala kontexter. Detta begrepp får oss att undersöka hur sociala relationer skapas och 
bevaras av de symboliska former som cirkulerar i det sociala livet. Detta fångar in människor 
och riktar in dem mot specifika orienteringspunkter47.  

 
Ideologi är symboliska former i en given kontext, där den kan ha en ideologisk funktion. De 
symboliska formerna kan alltså i ett specifikt sammanhang bidra till att befästa, upprätthålla 
eller etablera maktförhållanden. Det är således vilken ideologisk funktion ett meddelande har 
eller får i en given kontext. Särskilt tydligt blir detta genom analysvariablarna klass, kön, 
etnicitet, generation och geografisk punkt och vikten av detta poängterar Thompson på flera 
ställen. En texts bärande mening hänger ihop med den konkreta historiska och samhälleliga 
kontext ur vilken den hämtas. Dessutom bär alla texter på flera dimensioner, som därmed är 
                                                
42 Thompson, 1990, s 34ff 
43 Ibid. s 37ff 
44 Metaforen som Marx använder är ekonomisk bas, och politisk-juridisk och ideologisk överbyggnad. Summan 
av produktionsförhållanden, samhällets ekonomiska struktur, är mer grundläggande än de politiskt-juridiska och 
medvetna (ideologiska)förhållandena, för att förstå ett samhälle. Begreppet uttrycker i grunden det borgerliga 
samhällets institutionella klassuppdelning i bourgeoisie och proletariat som hade givna roller i kapitalismens 
reproduktionsprocess. De första kontrollerade arbetsprocessen och återinvesterade mervärde och de andra som 
leverantörer av merarbete.   Boglind m fl, 1995, s 67. Anm: Tillägg min kursivering. 
45 Thompson, 1990, s 40 
46 Ibid. s 41 
47 Ibid. s 44. Egen översättning från den engelska originaltexten. 
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öppna för alternativa tolkningar. Det ideologikritiska perspektivet utgår från att kritiskt 
granska och synliggöra samhällets maktförhållande, företrädesvis från makronivån. Detta 
uppnås genom att vi på en makronivå sätter oss in i hur medieinstitutionen fungerar. För 
mikronivån handlar det om att förstå hur människor tolkar och använder de symboliska 
formerna i sin vardagliga aktivitet, samt vilka symboliska former medieinstitutionerna 
producerar48. De symboliska formerna etablerar, skapar och bevarar nämligen maktrelationer, 
vilket leder till att de i denna specifika mening inte blir ideologiska som sådana, utan endast i 
den utsträckning, när de används för att skapa och bevara asymmetriska maktrelationer49.  
 
Ideologin fungerar som en samhällsstruktur, som förser oss med ramar för hur vi skapar 
ordning i en social verklighet. Ideologins funktion handlar om normer och regler vi kan rätta 
oss efter. 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. När det gäller medierad sport kan man alltså genom att studera hur de 
symboliska formerna tjänar en viss ideologi inom sportfältet, också innesluter vissa på 
bekostnad av att utesluta andra. Vad säger t ex ideologin om idrottsutövning för en svensk 
kille och en tjej ur gruppen andragenerationens invandrare? De symboliska formerna 
representerar då den ideologi som har makt att definiera sporten, genom att bevara regler och 
normer som tjänar makten över sportfältet. Genom att studera sportideologins symboliska 
former kan man därmed avslöja hur betydelse används för att bevara dominansförhållanden, 
men även för att upptäcka förändringar av ideologins funktion över tid.  
 

33..22..    TTVV--SSPPOORRTT  OOCCHH  MMEEDDIIEEMMAAKKTT  
För att visa hur TV-sporten ingår som en del av vår vardagsverklighet och har betydelse för 
hur vi uppfattar och skriver vår historia om vår kultur, måste vi först förstå hur relationen 
mellan medier och makt ser ut från ett sändarperspektiv. TV-sport produceras av 
medieorganisationer som ingår i samhället och dess olika maktkonstellationer. 
 
Beroende på vilken teori och vilket perspektiv 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 nya 
typer av maktstrukturer som numera måste kontextualiseras globalt. Thompson diskuterar 
makt utifrån fyra makrodimensioner50: Ekonomisk makt som innebär kontroll över materiella 
och finansiella resurser, politisk makt som innefattar kontrollen över demokratiska och över-
statliga 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. 
                                                
48 Thompson 1990 och 1995 
49 Thompson, 1995 
50 Thompson, 1995, s 17 
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Det är makten bakom, i och runt och från strukturerna51.  
 
Mathiesen förklarar makten bakom medierna med sin lökmetafor, där det yttersta lagret 
representerar den globala makten över informationsflödet. Därefter följer de stora 
västerländska nyhetsbyråerna och internationella TV-bolagen; stora medier och koncerner 
präglade av stadigt ökande koncentration; platsen för händelser och aktörer; näst innerst 
medierna – tidningar, TV- och radiostationer - och innerst i löken den enskilde journalisten 
som internaliserat de värderingar och normer som sipprar in genom de omgivande lagren52. 
  
Både Thompson och Mathiesen diskuterar även maktbegreppet utifrån Michel Foucaults 
”mikromakt”, vilket innebär att makt inte är bundet till en plats, utan att makten är dynamisk 
och finns överallt. Enligt detta synsätt blir vi omedvetna bärare av vår egen kultur och rör oss 
i en förgivet tagen verklighet. När vi som mediekonsumenter inte ifrågasätter den verklighet 
vi möter i medierna, ifrågasätter vi inte heller makten bakom medierna, utan hjälper istället 
till att reproducera denna makt.  
 
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 övervakningen53. Den kritik som Thompson för fram mot 
Foucault går ut på att utvecklingen av kommunikationsmedier har tillfört 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 de som utövar makten, från de som 
makten utövas över; dvs. det synoptiska samhället där de många ser de få54. Men kopplat till 
Mathiesens resonemang om hur makten sipprar genom medieinstitutionernas olika lager, kan 
Foucaults mening om mikromakt uppfattas annorlunda i en vidare samhällskontext : 
 

”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.” 55  

 
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. Maktutövandet över de dominerade övervakas av dem själva. 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. Den slutsats man kan dra av detta 
blir att vi behöver sammanföra fler perspektiv när vi diskuterar makt och medier, eftersom det 
även finns en konkret maktapparat som styr över medierna.  

  

33..22..11..    KKaammppeenn  oomm  mmaakktteenn  öövveerr  mmeeddiieeffäälltteett  
Produktionen av medier verkar också allt mer i ett globalt sammanhang genom att de 
traditionella ägarstrukturerna som följde nationsgränserna, i större utsträckning numera har 
lösts upp och transformerats till globala ägarkonstellationer. Detta leder till att de beslut som 
fattas inom medieinstitutionerna hamnar på en nivå som ligger såväl över, som utanför 
                                                
51 Mathiesen, 1993, s 36ff. Egen översättning från den norska originaltexten. 
52 Ibid. s 145ff 
53 Panoptikonet uppfanns av  Jeremy Bentram 1791och är ett övervakningstorn till fängelser; Foucault, 1993 
54 Thompson, 1995, s 134 
55 Foucault, 1993, s 253 
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nationalstaternas kontroll. Det som lyfts fram i medierna skapar på olika sätt debatt, både 
inom medierna (extended mediazation56) 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 både ur ett maktperspektiv och som ideologi- 
(re-)produktion. 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 reportrar, som beskriver manliga sporter och programmen riktar sig mot en ”tänkt” 
manlig publik57. Sporten ingår också som en del av hela TV:s medieutbud och konkurrerar 
om utrymme och tittare med andra program och kanaler. Det stora utbudet av olika former av 
medier delar in människor i skilda intresseområden. Därför bör sport betraktas som en sfär av 
det totala mediefältet, där såväl medierna som intressenterna och publiken positionerar sig.  
 
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 rättigheter har t ex lett till att vissa idrotts-
evenemang sänds i efterhand av public servicekanalerna. Detta hänger ihop med att det finns 
ett ekonomiskt system som gynnar  de idrotter och de annonsörer som kan köpa sig den bästa 
medietiden i den kanal som når flest tittare. En effekt av detta kan vara att public service-
kanalerna främst täcker in de nationella idrotterna som mest tycks inrikta sig på fotboll och 
ishockey. Här lägger man tid och utrymme på analyser; tabell- och tipsservice; intervjuer med 
spelare, tränare, sponsorer och fans. Området är stort att täcka in med alla nivåer från 
elitserien och nedåt i flera divisioner.  
 
Publiken deltar även i denna strid om definitioner, genom att positionera sig på sportfältet och 
därigenom ta ställning för olika idrotter. Detta kan inte minst bekräftas genom att man i 
publikmätningar kan utläsa de populäraste sporterna, och därmed bekräfta att vissa sporter har 
befogad rätt att prioriteras framför andra, i mediernas utbud. Detta spel bakom kulisserna om 
makten inom och över sportfältet mellan olika intressegrupper, kan vara en möjlig förklaring 
till varför sport för barn presenteras på det sätt det gör. Makt och ideologi strukturerar sig i 
vissa positioner/hierarkier såväl inom sportfältet, som i relation till andra fält, som omger det. 
Inom sportfältet arbetar olika ideologier, som konkurrerar om utrymmet om vad som är äkta 
och genuin sport. De konkurrensfält som studeras i Lilla Sportspegeln är relationen mellan 
vuxna och barn, relationen mellan olika sporter och relationen mellan flickor och pojkar, dvs. 
generation, idrottsgrenar och kön. 
  

33..33..    HHÄÄNNDDEELLSSEERR  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 och deltagande nationers idrottsstjärnor, eftersom alla har intresse av att sprida 
ut tävlingen på en global mediearena. Enligt Thompson sker dessa media-events58 inte enbart 
på mediernas villkor, utan även de som uppträder inom olika sporter kan genom sin 

                                                
56 Thompson, 1995, s 110ff 
57 Wenner, 1998, s 90ff 
58 Thompson, 1995, s 106 ff 
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stjärnstatus inom en idrottsgren, också själva skapa en mediehändelse, som i sig inte ens 
behöver ha kopplingar till själva sporten.  
 
Vad som ges offentlighet i medierna kan också tolkas som ett tecken på moderniteten, när 
vissa händelser och personer lyfts fram i mediernas på bekostnad av andra. Mediernas sätt att 
skapa mediehändelser och lyfta fram och tilldela stjärnstatus till vissa individer, ger förut-
sättningar 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 sportvärlden59. T ex har Lilla 
Sportspegeln under analysperioden haft inslag om eller med Alexander Karelin, brottare, 
Fredrik Ljungberg, fotbollsspelare och Therese Ahlshammar, simmerska. Man fokuserar på 
privatmänniskans vardagsliv i relation till dennes idrott, för att kunna lyfta fram ytterligare en 
dimension av vad det innebär att vara idrottsstjärna. Denna dimension kan öka såväl intresset 
för en sport som förståelsen för vad det innebär att vara elitidrottare, hos den unga publiken.  
 
Lilla Sportspegeln, liksom övrig TV-sport, innehåller även tävlings- och/eller prestations-
moment, 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. Lilla Sportspegeln 
använder sig av förinspelade reportage som både är producerade av den egna redaktionen och 
inslag som hämtats ur SVT:s sportprogram för den vuxna publiken. Däremot direktsänds 
programmet från en speciell studio, där en känsla av hemmaplan konstituerar sig. 
  
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 kontext60. 
Även Lilla Sportspegeln använder sig av dessa retoriska grepp. Just det faktum att 
programmet innehåller spänningsmoment och sker här och nu, gör att barnen som tittar, 
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 barn runt om i 
Sveriges land. 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.  
 

33..33..11..    EEnn  mmaarrkknnaadd  aavv  gglloobbaall  TTVV--ssppoorrtt  
Informationsflödet idag, som till största delen sker genom medierna, gör att det finns möjlig-
het att ta intryck 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 bättre som vi missat eller som på sikt kan vara skadligt för oss. Enligt Giddens 
sker en urbäddningsprocess som medför att vi lär oss tänka i abstrakta termer, när vi ska för-
hålla oss till risker och problem, eftersom vi står i förhållande både till vår närmiljö och det 
som händer långt borta. På det abstrakta planet har vi tillgång till kunskaper om risker, men 
som individ kan det vara svårt att påverka eller förhindra dessa risker61. Därför måste vi för-
lita oss på de experter som påstår sig ha kunskaper, även om de kan dölja delar av sanningen 

                                                
59 Ibid, s 85 
60 Wenner, 1989, s 242 
61 Giddens, 1996 
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för oss, eller inte förutse konsekvenserna av sitt vetande och kunnande. I Lilla Sportspegeln är 
det i första hand de vuxna programledarna som uppträder som dessa pålitliga experter.  
  
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”)62. Lilla Sportspegeln visar även reportage från andra länder om barn som 
idrottar. I samband med att OS i år går i Australien, använder man samma logga och påannons 
som förekommer i SVT:s övriga sportprogram om OS i Australien. Ett reportage om 
Ironman63 handlade om 11-årige Kirk, som deltar i en livräddningstävling. Ett annat reportage 
handlade om sandboarding i Brasilien64.   
 
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 utrustning65. Publiken, i detta fall barnen förutsätts ha, 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. De förutsätts dessutom 
ha kunskaper om att använda och ha tillgång till Internet, för att delta i de kunskapstävlingar 
som påannonseras i programmet.  
 
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 de ändå kan få sympatier, känslor och 
lojalitet för programledare, olika idrotter och ha en sportidol, genom TV-mediet66. Barnen kan 
i detta fall skapa en relation till programledarna, sporter och idoler, som inte bygger på en 
fysisk interaktion i verkligheten, utan på en interaktion som etableras på distans, som 
Thompson kallar medierad kvasi-interaktion. Framför allt är det programledarna som formar 
denna relation med barnen, men även övriga som medverkar i programmet kan upplevas som 
närstående personer. 
  

33..44..    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 att använda den muntliga interaktionens alla kommunikationsmedel begränsas. 

                                                
62 Thompson, 1995, s 21 
63 Australiens nationalsport enligt reportern. Se även bilaga 3 
64 En blandning av surfing och skateboardåkning.  Se även bilaga 3 
65 Thompson, 1995, s 23 
66 Ibid. s 85 



 21

Man måste därför 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 en direkt dialog mellan 
deltagarna67.    
 
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 barn presenteras för en symbolisk form av sport och 
idrottsutövning. Det är i denna interaktionsform jag träder in och gör min analys. I den första 
och andra interaktionsformen bearbetas intrycken och anpassas till den egna vardags-
verkligheten, men detta är ingen receptionsstudie, så jag lämnar dessa former därhän. 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.   
 

33..44..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 
kommunikationsprocess och i ett symboliskt utbyte68. 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. Därför måste producenter och 
programledare tydligt utforma detta innehåll, så att tolkning hamnar inom en gemensamt 
delad kulturell ram. I programmet Lilla Sportspegeln finns vissa möjligheter för produ-
centerna att få feedback från sin unga publik. Man uppmanar sina tittare att skicka in brev och 
teckningar till programmet samt att via programmets hemsida få information och delta i en 
tävling via Internet. 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 skeendet69. Man kan diskutera innehållet med dem man 
tittar tillsammans med, men man kan inte föra en dialog med TV-n och få svar. När publiken 
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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.  
 

33..55..    HHUURR  TTVV--SSPPOORRTT  BBLLIIRR  EENN  AARREENNAA  FFÖÖRR  GGEENNUUSS  
I varje kultur finns ett antal föreställningar om kön, om vilka egenskaper kvinnor och män bör 
ha för att tolkas som kvinnor eller män – dvs. könskoder. Hur vi kommer åt dessa 
föreställningar om kön har problematiserats av flera feminister inom medieforskningen.  
 
För att komma bort från den tankekonstruktion om kön, som grundar sig på biologiskt kön, 
används definitionen genus, för att visa hur kön uppstår genom sociokulturella processer och 
hur de konstrueras i relationer mellan män och kvinnor. De biologiska skillnaderna är inte 
intressanta för samhälls- och medievetenskaplig forskning. I grunden utgår man i stället från 
att det existerar en ojämn maktfördelning mellan könen. För att förstå sociala relationer måste 
man förstå könens betydelse för samhällsprocesserna. Hur manligt och kvinnligt tolkas hänger 
ihop med hur det omgivande samhällets maktfördelning är könsmässigt organiserad inom 
olika områden, som t ex utbildning och yrkesarbete, men även sport 70. 
 
Van Zoonen menar att dagens moderna medier övertagit myternas funktion där våra kollek-
tiva minnen om manligt och kvinnligt numera skapas och reproduceras. Om vi använder 
genusbegreppet öppnar vi upp frågor om vilken roll medierna spelar i konstruktionen av 
genus och hur denna roll förverkligas. Medierna utgör här nämligen en av de centrala platser 
där förhandlingar om genusdiskurser sker. Hon delar in medieforskningen i tre feministiska 
teman. Dessa teman är i grunden funktionsinriktade och tar fasta på att kommunikation är en 
process mellan sändare och mottagare :  
 

  Sändare Process Meddelande Process Effekt 
 
Stereotyper män störning stereotyp socialisation sexism 
 
Pornografi patriarkat -”- pornografi förställning förtryck 
 
Ideologi  kapitalism -”- hegemoni familjen naturligt 

 
De tre inriktningarna står i relation till samhällets patriarkala maktstruktur, där medierna 
reproducerar ett systematiskt förtryck av kvinnor. Medieinnehållet ur ett feministiskt 
perspektiv fokuserar på att avslöja både dominerande och alternativa genusbetydelser, som 
man menar finns inbäddad i medietexter. Modellen tar fasta på hur medierna genom 
symboliska former reproducerar det omgivande samhällets könsroller och får dem att framstå 
som naturliga71, något som också stämmer väl överens med vad Thompson anser.  
 
Till ovanstående modell kan 3 feministiska inriktningar urskiljas: Radikalfeminister som 
argumenterar för att kvinnans förtryck är resultatet av det patriarkatiska systemet, där mäns 
rätt att dominera som grupp, har makten över kvinnorna som grupp. De marxistiska 
feministernas analyser ser kapitalismen som den främsta källan till förtryck. Att män 
dominerar kvinnor är en konsekvens av kapitaliseringen av arbetskraft. De liberala 
feministerna skiljer sig från marxism och radikalfeminism genom att inte använda system, 
patriarkat eller kapitalism, som det som styr förtrycket av kvinnor. I stället ser man problemet 
som fördomar mot kvinnor som förkroppsligas i lag eller uttrycks genom att exkludera 
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kvinnor från specifika fält i livsrummet. Tvåsystemsteorin är en kombination av marxism och 
radikalfeministisk analys som grundar sig på uppfattningen att kvinnoförtycket är resultatet av 
ett komplext system av både patriarkat och kapitalism72.  
 
Många genusstudier som rör representation i medier grundas på den ideologiska processen i 
samhället, en uppfattning som främst tillskrivs sociologiskt inriktad feminism. Andra studier 
undersöker sambanden mellan representation och samhällens politiska och ekonomiska 
system. Reklam är ofta det som valts ut i medieanalyser som en viktig faktor i 
kommunikationsindustrins vinstintressen och för industrins överlevnad. Den kvinnliga idrotts-
kroppen används t ex i reklam eller förekommer i utvikningsreportage, där man anspelar på 
kön och sexuella undertoner73. Detta varugörande av kroppen visar även på det symbios-
förhålllande som råder mellan massmedier och de kvinnliga idrottsstjärnorna, eftersom båda 
naturligtvis tjänar något på exponeringen. 
 
Feminismen är således att betrakta som ett ideologikritiskt perspektiv på hur patriarkala 
system är den ideologi som gynnar manliga matkstrukturer och bevarar ojämlika relationerna 
mellan kvinnor och män. Detta synsätt blir emellertid problematiskt, eftersom man i grunden 
vill främja könens jämlikhet, men för att nå dit måste man samtidigt i sina analyser dela in 
människor i de två könskategorier man vill komma bort från. Att dessutom utgå från 
patriarkala maktsystem, medför att andra maktkonstellationer blir osynliga. Män OCH 
kvinnor kan ju faktiskt verka för samma ideologiska intressen, som förenar dem mer än skiljer 
dem åt. Ytterligare en kritisk reflektion är på sin plats. Även män kan diskrimineras pga. 
genus, t ex genom att välja en typisk feminin sport som balett, eller att vara yrkesverksamma 
inom ett kvinnodominerat arbetsområde.      
   
Hur ska man då förstå de kulturella och sociala skillnader som definierar oss som kvinnor 
eller män? Genus kan betraktas både som ett individuellt och ett kollektivt begrepp. Det tycks 
finnas en diskrepans mellan samhällets intentioner(som kommer ovanifrån) och vardagslivet, 
eftersom man betonar lika rättigheter/skyldigheter oavsett kön. Här går individen före 
kollektivet, och ska uppfattas som en självständig och aktiv medborgare, som vet sitt bästa. 
Men kollektivets makt styr fortfarande uppdelningen i könskategorier, där olika 
könsgrupperingar domineras av ett kön. Hur duktig du än är som idrottsman eller –kvinna, 
konkurrerar du inte bara med andra individer. Dessa individer är dessutom uppdelade i 
kontradiktioner byggda på vilket kön som dominerar de fält man kommer i kontakt med. Den 
övergripande samhällsideologin påverkar också andra val man gör i livet, som t ex val av 
utbildning och yrke.  
 
Ett sätt att förstå och beskriva såväl kön som andra symboliska former är att betrakta språk 
och kommunikationsprocesser ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Eftersom sociolingvistiken 
bygger på interaktionismen liknar den mer metod än teori och har jag därför valt att lägga 
denna del, tillsammans med min analysmetod i ett appendix, efter slutanalysen(s 65). 
 
För att sammanfatta mitt teoretiska perspektiv på Lilla Sportspegeln kommer jag i den 
empiriska delen att utgå från Thompsons ideologikritiska perspektiv som tillsammans med 
följande symboliska former pekar ut specifika områden inom medierad sport : 

 
- Sportideologins maktanspråk  
- Sporten som skapare av relationer 
- Sportens genus- och generationskonstruktion 
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44..  TTOOLLKKNNIINNGG  AAVV  MMEEDDIIEERRAADDEE  TTEEXXTTEERR  
 
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 diskuteras urval, avgränsningar och 
problem kopplat till denna studie. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den datainsamlings- 
metod som används tillsammans med de teoretiska perspektiven, som blir mitt analysredskap.   

 
Metod är det tillvägagångssätt med vilket man bedriver vetenskaplig forskning. Det är ett 
hjälpmedel och det verktyg som man använder, för att lösa ett problem och komma fram till 
ny kunskap. Inom samhällsvetenskaperna finns olika typer av forskningsmetoder, som utgår 
från två huvudinriktningar – den kvantitativa respektive den kvalitativa metoden. Den 
kvantitativa metoden, med rötter i den positivistiska forskartraditionen, betraktar verkligheten 
som objektiv och utgår från klart mätbara egenskaper hos det man undersöker. Undersök-
ningar baseras på s.k. representativa urval och använder noggrant utformade mätinstrument. 
På så sätt når man generell kunskap som är exakt och tillförlitlig. Resultatet bearbetas ofta 
statistiskt och redovisas i mer eller mindre komplicerade tabeller och statistiska mått. Det 
handlar alltså om egenskaper i materialet, som går att kvantifiera och sammanställa i siffror74. 
  
Inom kvalitativ forskning vill forskaren förstå och tolka sociala fenomen utifrån aktörernas 
upplevelse av sin verklighet, inte deras egentliga verklighet. Forskaren intar ett hermeneutiskt 
förhållningssätt till verkligheten, som innebär att man snarare tolkar än mäter. Det är inte ett 
representativt urval man eftersträvar, utan avsikten är att nå en djupare förståelse för det 
fenomen man studerar. Man söker en förståelse av de olika delarna och hur de samverkar till 
en helhet och även en förståelse av innebörden, dvs. hur människor skapar mening, hur de 
upplever och tolkar olika saker och hur de hanterar sin sociala verklighet75. Den kvalitativa 
metoden innebär att se något som något, när ett fenomen tolkas ur ett vetenskapligt 
perspektiv.  
 
Vilken metod man ska välja avgörs i första hand av vilken information man vill åt. Olika 
typer av forskningsmetoder är olika, just av den anledningen att de inte kan generera samma 
resultat eller belysa ett fenomen på likvärdigt sätt. Sammanhanget och vilken information man 
vill åt, gör att olika metoder också kan vara effektiva på olika sätt; de ger olika resultat.  
Forskaren och den speciella situationen talar om vad som är väsentliga resultat inom området. 
Data och resultat ska sedan användas i relation till forskningens mål och det är de teoretiska 
utgångspunkterna och analyserna som bestämmer vad som skall användas.  
 
Jag har i första hand valt att göra en kvalitativ textanalys, vilket innebär att tolka de inbördes 
relationer som finns mellan tecken och symboler, i en specifik kontext. Huvudsyftet med 
denna metod är att komma åt en ideologiskt underliggande och dold betydelse, bakom den 
tydliga och uppenbara. Jag kommer även att redovisa kvantitativ data, där sammanställningar 
på en övergripande nivå visar programmets innehåll uppdelat i sporter, taltid och kön. 
 

44..11..    KKvvaalliittaattiivv  tteexxttaannaallyyss  
Materialet till en innehållsanalys kan samlas in på olika sätt och vara av olika art. Böcker, 
tidningsartiklar, filmer, annonser, offentliga handlingar och tidigare forskning i ämnet, är 
några exempel på detta. Observationer och intervjuer som finns dokumenterat i ett färdigt 
material, kan således ge grunden till en rik informationskälla. Dokument kan ge deskriptiv 
information som går att utveckla till nya kategorier och hypoteser, verifiera hypoteser eller 
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skapa en historisk förståelse för ett fenomen. Textanalys innebär att grundligt beskriva 
innehållet i ett meddelande eller ett budskap som kommunicerar mening. Forskaren ska ta 
ställning till karaktären i den information som han/hon valt ut. I en textanalys letar man efter 
kunskaper och insikter där situationer, miljöer, stilar, bilder, innebörder och nyanser är 
nyckelbegrepp, som sedan används för att fånga in relevanta egenskaper i innehållet76.  
 
En kvalitativ studie presenterar argument för analytiska generaliseringar, som därmed inte är 
universella utan kontextberoende och heterogena. Det finns olika sätt att hantera och studera 
kulturell och samhällelig betydelseproduktion. Vilka tankar och vilken betydelse som en 
medierad text ges och kan få, ser olika ut beroende på vilket perspektiv man väljer att utgå 
ifrån. Som individer är vi alla meningsskapare och bärare av vår kultur och vårt samhälle, 
vilket innebär att en fallstudie av ett sportprogram kan säga något om hur mening och 
betydelse skapas, genom språk och kommunikation. Detta innebär att jag utgår från ett 
hermenuetiskt förhållningssätt, där en subjektiv tolkning sker i en kulturell kontext. Jag 
begränsar mig till att enbart studera Lilla Sportspegeln som en relationsskapande process 
mellan vuxna och barn. Genom att betrakta programmet som ett fall, där språket som process 
skapar relationer, följer naturligt ett antal frågor om hur denna process går till och vad den kan 
säga oss om samhällets och de vuxnas syn på barn som idrottar. 
 
Studiens kvalitativa data består av ljud och bild som återges i text, där direkta citat ur 
programmen beskriver hur sport som samhällsföreteelse kommuniceras mellan program-
ledare, deltagare i programmen och den tänkta TV-publiken. Språket och bilderna kan 
betraktas som symboler för social handling, där relationer skapas mellan enskilda aktörer i 
programmen, som bygger på det omgivande samhällets värderingar och normer om såväl 
fenomenet sport som medierad programproduktion om sport.  
 
Reliabiliteten vilar på att återge programcitat för de analyserade programmen, som visar hur 
detta relationsskapande blir till mellan de vuxna och barnen, som förekommer i de program 
som ingår i denna studie. Tillförlitligheten i dataurvalet, samt att jag angivit hur jag 
metodologiskt gått till väga för att nå den analytiska generaliserbarheten, innebär visserligen 
att studien går att upprepa, även om resultatet kan se annorlunda ut. Läsaren får lita på att jag 
följer forskarsamhällets krav på etiska normer, och ta ställning till om mina slutsatser är 
rimliga.  
 
Tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna, det empiriska materialet och mina egna 
erfarenheter görs analysen. Min avsikt har varit att beskriva en människolevd kultur, genom 
att visa hur ett barnprogram som Lilla Sportspegeln ger uttryck för hur sport som 
kulturfenomen ingår i ett dialektiskt förhållande mellan samhället och medieproduktionen. 

 
44..22..    UUrrvvaall  

Urvalet är alltid ett utsnitt ur verkligheten som beskrivs. Man tvingas alltid till att göra dessa 
urval om man ska göra en rimlig framställning, t ex berätta om något. Därför är även 
faktaböcker att betrakta som ett utsnitt ur verkligheten – de beskriver ett visst specifikt 
ämnesområde, utifrån ett perspektiv, i en viss tid, som påverkas av bl a författarens utbildning 
och den omgivande samhällskontexten, eller kulturen om man så vill. Man bryter så att säga 
ner en komplicerad verklighet i abstrakta begrepp för att göra dem hanterbara och begripliga. 
För att genomföra min studie måste således jag göra rimliga begränsningar vad gäller urvalet. 
För att samla material till textanalysen har 5 avsnitt av programmet spelats in på videoband, 
mellan den 14 februari och 13 mars, 2000. Sportnytt och Sportspegeln som är barn-
programmets motsvarighet för vuxna, har även de studerats på en ytlig nivå, för att finna 
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likheter och skillnader i presentationsformen för vuxna respektive barn. Jag har också använt 
mig av den information som redaktionen för Lilla Sportspegeln gjort tillgänglig på Internet.  

 
Den sekundärempiri som används har huvudsakligen bestått av böcker utgivna av Stiftelsen 
Etermedierna, med fokus på beskrivningar av sportens historiska utveckling i olika medier, 
samt synen på barn och medier. Jag har främst inspirerats av Anne-Li Lindgrens bok Att ha 
med barn är en god sak, om 1930-talets skolradio.  

   
För att sätta in programmet i en vidare kontext har även Internet och Artikelsök på 
Universitetet i Växjö använts. Lilla Sportspegeln som sökord ger en mängd träffar både på 
Internet och i Artikelsök, och de Internet-artiklar som används exiplit i denna studie återges 
med datum och Internetadress. I det fall artiklar från Internet använts från tidningar som även 
ges ut på traditionellt sätt, finns ju även materialet att tillgå i pappersform, även om jag valt 
att utgå från Internetartikeln.  
 

44..33..    TTeexxttaannaallyysseennss  mmeettooddoollooggiisskkaa  pprroobblleemm    
Min erfarenhet som TV-tittare, sportutövare och mamma till en idrottsaktiv tonåring påverkar 
naturligtvis både valet av ämnesområde och min tolkning av ett barnprogram som Lilla 
Sportspegeln. Detta kan man aldrig undvika. Jag är ju själv intresserad av ämnesområdet 
vilket på ett naturligt sätt engagerar mig, vilket även framgår av att mina två C-uppsatser 
också handlat om idrott. Jag har således även kunskaper om vad det innebär att tolka idrott 
och medierad TV-sport. Det blir även viktigt att väga in och vara medveten om betydelsen av 
att just de frågor jag ställer till materialet, utgår från mitt teoretiska perspektiv kombinerat 
med metodvalet, också påverkar det resultat man får fram.  
 
Jag är också medveten om att verkligheten kan betraktas ur en mängd olika perspektiv som 
mitt material endast återger en del av. Den verklighet jag beskriver är en specifik kontext i en 
specifik tid, som ständigt förändras i en pågående process. Ett sätt att hantera detta är att jag 
själv noggrant redogör för när och var mina källor är hämtade, samt att tydligt visa ur vilket 
perspektiv och med vilken avsikt jag skrivit min text77.   
 
Jag har tidigare sett programmet tillsammans med mina barn under den period då de var så 
små att vi såg det tillsammans. Min förförståelse för programmets utformning och innehåll 
har därför funnits under längre tid än den period som själva studien har genomförts. Det har 
därför periodvis varit svårt att ställa sig utanför den verklighet som ska utforskas och som jag 
själv lever i. Eva Lundgren, kvinnoforskare och professor i sociologi, menar att eftersom 
forskaren är automatiskt deltagare i den verklighet som skall utforskas, skall detta främst inte 
betraktas som en felkälla, utan som en källa till insikt som inte går att få fram på annat sätt78.   
 
En annan fälla är de egna fördomarna. Som medlem i en viss kultur 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 en textanalys 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. Detta leder till att en kvalitativ 
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textanalys sällan är rent objektiv, även om man försöker att eftersträva det79. Texten talar inte 
av sig själv, den måste alltid fås att tala, dvs. tolkas. Både i den del av analysprocessen där 
forskaren skapar materialet och i den efterföljande analysen tolkas, bearbetas och 
kommuniceras den skapade texten.  
 
Det kan också vara svårt att samla in material för en analys. Man måste utgå ifrån ett när och 
ett hur, när man gör lämpliga avgränsningar för sin studie. Visserligen har jag periodvis sett 
programmet under de senaste åren, men inte med ”forskningsglasögonen” på. Min 
förförståelse och vana vid programmets stil och uppbyggnad kan göra att jag får svårt att se 
vardagliga sporter som ovanliga och värda att studera. Risken är också att man övertolkar 
mening och betydelse i ett TV-program. När man normalt ser på TV sker det under helt andra 
former, som inte innebär att man reflekterar eller analyserar det man tar del av. Ofta tar man 
till sig en given programgenre för vad den utger sig för att vara. Då är metabudskapet det som 
är viktigt och för det mesta uppfattar man inte varje ord, som i en analys där varje ord ska 
vridas och vändas på.  
 
Varje försök att förkorta eller sammanfatta ett material innebär val och tolkningar av någon 
annans sätt att utrycka sig. Den talspråkliga framställningen i programmen kan i vissa stycken 
bli helt obegriplig om den inte anpassas till skriftspråk. Jag har så långt det varit möjligt, 
försökt återge de citat jag valt ut, med så lite anpassning från talat språk till text. Direkta citat 
ur ett material återger vad jag valt ut och tolkat. Referat eller citat ur programmen, 
tillsammans med analytiska kommentarer, presenteras i det empiriska materialet som en 
sammanhängande text. Genom att använda en stor andel citat erbjuds läsaren möjligheten att 
avgöra om min tolkning är rimlig och själv göra alternativa tolkningar av texten. 
 
Röster, tonfall och uttal går visserligen förlorade i en skriven text, men min tolkning 
kompletteras av att återge den ”stämning” som förmedlas av de videoinspelade programmen, 
genom att göra en miljöbeskrivning av studion, visa programmets struktur med tävlingar och 
intervjuer, reportageinslag och det stående inslaget Tom och Jerry. Har man sett några 
program blir det familjärt och välbekant - precis som i en nyhetsstudio - där så att säga 
”hemmaplan” konstituerar sig.  
 
Inom ett forskningsfält finns värderingar som styrs av den rådande forskarkulturen 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. Detta visar sig bl a i de föreställningar jag bär med mig om 
kön, som är grundade redan i barndomen. Dessa könsnormer har sedan byggts på genom den 
sekundärsocialisering som jag genomgått när jag inlemmats i forskarsamhällets dominerande 
normer. Som kvinna och genusforskare lär man sig att man måste förhålla sig till sitt kön och 
problematisera detta i sin vetenskapliga rapport, vilket är något som männen sällan gör.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden är den metod som 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 försiktig 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 använda.  

                                                
79 Merriam, 1994 
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44..44..    DDaattaaiinnssaammlliinnggssmmeettoodd  
De fem videoinspelade programmen har en sammanlagd programtid på 150 minuter och varje 
avsnitt är 30 minuter. Banden har tittats igenom ca 10 gånger, för att finna en lämplig 
analysmodell och få en känsla av struktur och underliggande mening. Vidare har ”texten” 
spelats in på vanlig bandspelare och varje programs textinnehåll har skrivits in i datorn. Detta 
tog lång tid och var mycket arbetsamt, men det skulle visa sig att jag tack vare denna 
arbetsmetod fick ett rikt material att utgå från och finna en lämplig form för den empiriska 
sammanställningen. Jag kunde sedan se programavsnitten samtidigt som jag i manuskriptet, 
förde in anteckningar om studions utformning, programledarstilar, de gester, färger, former, 
betoningar och ljud, som förekom etc. Genom detta kunde teman till min analys utvecklas. 
 
Min text- och bildanalys har skett med fokus på hur man genom språket skapar relationen 
mellan programledarna, de deltagande barnen, reportageinslagen och den tänkta publiken, och 
hur detta byggs upp till en gemenskap. De frågor jag ställt till materialet är : 
 
 Hur skapar man idrott som en kultursfär?(ideologier) 
  
 Hur formas gemenskap i ett sportprogram för barn, mellan programledare,  

medverkande och den tänkta TV-tittaren? (relationer) 
 

 Hur förmedlas föreställningen om relationen mellan ett ”vi” i förhållande till  
ett ”dom”? (makt – solidaritetdimensionen uttryckt i genus och generation) 

 
Förutom att analysera relationen mellan barn och vuxna, har även förhållandet mellan manligt 
och kvinnligt studerats. Det är alltså framställningen av relationer mellan människor, mellan 
könen och generationer(dvs. vuxna/barn) som stått i fokus för undersökningen.  
 
Programinnehållet har även delats in i och studerats på strukturnivå för att se hur ett 
barnprogram om sport organiseras och hur programmets olika delar förhåller sig till varandra. 
Jag har letat efter teman som återkommer i de olika avsnitten, men också efter teman som kan  
visa på motsägande föreställningar om sport. 
 
Den analysmetod jag använder på mitt empiriska material återfinns i Appendix s 65. 
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55..    KKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONNEENN  AAVV  LLIILLLLAA  SSPPOORRTTSSPPEEGGEELLNN  
 

Det här kapitlet inleds med att beskriva programmets uppbyggnad som delas in i tre kategorier; 
programstruktur, öppningssekvens och programledarstil. Därefter återges avsnitt ur programmen som 
visar hur kommunikationen i programmet skapar relationer mellan vuxna och barn, och mellan pojkar och 
flickor. 

 
Dialoger mellan programledare, sportjournalister som intervjuar och barn och idrottsstjärnor 
återges i kursiverat indrag, 10 punkter. Speakertexter i ett inslag, återges i kursiverat indrag 
inom citattecken och med 12 punkter. Egna kommentarer i intervju- och speakertext återges 
inom klamrar.  

55..11..    PPRROOGGRRAAMMSSTTRRUUKKTTUURR  
Av de fem program som ingått i den här studien framgår att det inte finns en fast 
ordningsföljd för de olika teman, som utgör programmets bärande inslag, om man bortser från 
ingressen, som även den kan utgöra ett av dessa bärande inslag. Programmets tre åter-
kommande huvudteman är reportagen, tävlingarna och Tom & Jerry. Ett av avsnitten gjordes 
utanför studion, helgen mellan den 25 – 27 februari, under sportlovsveckan och sändes den 28 
februari.  ”Sverigeresan” med Jan Svanlund fanns med i 2 av avsnitten och bygger på brev 
från de unga tittarna om ovanliga sporter som de ägnar sig åt( i detta fall ”takhopp” och 
boxning). Dessa inslag startar alltid med Svanlund på väg i en jeep, medan han berättar om   
vem han är på väg till : ”Det kom ett brev från …”. Vidare finns en annan rubrik Fix och Trix, 
som även den förekom i två av programmen(Fredrik Ljungberg och Ann-Sofi Reisek).  
 
Den tecknade serien Tom och Jerry ingår i programmets fasta block. Varje avsnitt har en 
snittid på 4 minuter. Seriens innehåll har analyserats på en ytlig nivå och av denna framgår att 
producenterna försöker hitta teman som hänger ihop med något aktuellt ämne i programmet 
eller ute i verkligheten. Alla hjärtans dag, handlade t ex om vänskap, ett tema som återkom 
under vänliga djurveckan. Andra teman som förekommit i de analyserade programmen är 
sport, samt pengar.   
 
De fast återkommande tävlingarna är dels en teckningstävling som jag förmodar vänder sig 
till de yngsta tittarna, där en detaljbild på något sportföremål ska gissas på och ritas en 
teckning av och skickas in till redaktionen. Det vinnande inslaget i varje veckas 
teckningstävling vinner en Lilla-T-shirt. Den andra tävlingen sker i programmet mellan två 
deltagande barn i åldern 10-14 år. Här handlar det om frågesport och funktionen kan närmast 
beskrivas som kunskapsförmedlande, men även att frågesporten mellan två tävlande barn 
förstärker intrycket av sport som tävling. I de analyserade programmen har utslagstävlingar 
till kvartsfinalerna förekommit, samt en kvartsfinal. De tävlande barnen fick varsin 
landslagströja(svenska fotbollslandslaget), som de hade på sig under hela programmet. 
Förlorarna i utslagstävlingarna fick välja mellan en Lilla-ryggsäck eller en fotboll, medan de 
som slogs ut i kvartsfinalerna fick ett par inlines. Priset i finalen är en önskeresa av något 
slag, som har med sport att göra. Det inslag som handlar om Fredrik Ljungberg i den här 
analysen var andrapris i tävlingen under höstsäsongen80. Redaktionen använder således 
prisresan som reportage i kommande program i serien. Dessutom finns det möjlighet för 
tittarna att via Internet chatta med redaktionen och delta i en tävling, där priset är en Lilla-T-
shirt eller en Lilla-fiskehatt, ofta med en känd idrottsstjärnas autograf på.  
 
För att få en uppfattning om hur programinslagen fördelar sig och hur representationen av 
sporter i förhållande till programtid och kön, presenteras här en sammanställning : 

 

                                                
80 Nerikes Allehanda, 00-03-03. 
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Tabell 5.1 Könsfördelningen i Lilla Sportspegeln 000214-000320 i procent 

 
Kategori 

 

 
      1. Antal 
sportreportage 

 
2. Minuter 

 sportreportage  

 
3. Barnens taltid 

 
Pojkar/Män 

 

 
56% (10 st.) 

 
46 % (52 min) 

 
2,22 % (3,32 min) 

 
Könsblandat 

 

 
22 %   (4 st.) 

 
36 % (41 min) 

 
- 

 
Flickor/Kvinnor 

 
22 %  (4 st.) 

 

 
18 % (21 min) 

 
       2,83%(4,23 min) 

 
 

Summa 
 

 
100%(18 st.) 

 
100%(114 min) 

 
5 %(7 min 55 sek) 

                    Total programtid : 150 min 
 

1. Reportagen har delats in efter vilka kön som förekom i inslagen. Sportreportagen i 
kategorin pojkar/män var fotboll(2 st) Ironman, takhopp, bowling, beachvolley, trial, 
sandboard och hockey(2 st). De könsblandade inslagen handlade om längdskidåkning, 
friidrott, skolgymnastik och ponnytrav. Slutligen reportagen om flickor/ kvinnor som 
handlade om armbrytning, diplomboxning, simning och pingis. Genomsnittstiden för 
reportagen är 4 minuter. 

 
2. Frågesporttävlingarna ingår i sammanräkningen och upptar sammanlagt 35 minuter(7 

min/avsnitt) av programtiden. Av de fem programmen hade tre av dem deltagare ur endast 
den ena könskategorien, i de övriga två tävlade en pojke och en flicka mot varandra. 
Intervjuerna med Ahlshammar(4 min) och Andersson(7 min) ingår i sammanräkningen 
under kategorierna flickor respektive pojkar. Carolines intervju med Fredrik ingår i 
kategorin båda könen(7 min). 

 
3. Tre personer har uteslutits ur taltiden, beroende på att de faller utanför kategorin barn och 

är etablerade sportpersonligheter inom olika idrotter : Intervjuerna med Therese 
Ahlshammar och Jonas Andersson ingår ej. Carolines yttranden och intervjufrågor till 
Fredrik ingår(54 sekunder), men ej Fredriks svar. Frågesporttävlingarna ingår ej i 
sammanräkningen. 

 
Barnens sammanlagda intervjutid är 7 minuter och 55 sekunder. Skillnaden här mellan könen 
är marginell, även om flickorna fått ett större utrymme vad gäller taltid. Att barn intervjuas 
mindre och får uttala sig mindre är också något siffrorna talar för. Det som är viktigt för den 
här programformen är att sända bilder som visar aktivt idrottande barn i olika miljöer och i 
olika idrotter, som tolkas av en vuxen kommentators röst.  
  

55..11..11..  ÖÖppppnniinnggsssseekkvveennsseenn  
Signaturmelodin som hörs är en instrumental variation av Du kan alltid bli nummer ett81, som 
tillsammans med bildsekvenserna som syns i ingressen, talar om att detta är ett sportprogram 
som vänder sig till barn och ungdomar. Vi ser barn i olika former av idrottsutövning passera i 
snabbt tempo: Skateboard, tävlingscykling, karate, hockey, gymnastik, basket, skidor, 
motocross, simning, bergsklättring och vindsurfing. De snabba klippen visar idrottande 
flickor och pojkar, som med hjälp av musiken förmedlar handling och aktivitet. Det är 
                                                
81 You could always be number one, den engelska titeln. 
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kroppar i rörelse vilket erbjuder tittarna en tankemodell för hur barn sportar och vilka idrotter 
de kan ägna sig åt. Barn i vårt svenska samhälle kan ägna sig åt olika former av idrott och 
under ingressens 22 sekunder visas endast ett urval av dessa tänkbara sporter.  Programmets 
inledningssekvens är visserligen genrebetonad, genom att tydligt ange med bilderna att detta 
är ett sportprogram för barn och om barn, men om man nu som tittare hinner se något av vad 
de sportande barn gör, som snabbt flimrar förbi, är det förmodligen de sporter man känner 
igen eller är intresserad av. Tolkningen och betydelsen av innehållet i ingressen kan delvis 
lämnas till tittarens egen associationsförmåga, om sport och idrott. Melodin spelas utan 
sångframförande, men känner tittaren till texten, kan innebörden av bilderna ge mer än 
intrycket av aktivitet och tempo:  
 
 ”Du kan alltid bli nummer ett, så börja sätt igång … 
 … blir resten lätt och du blir nummer ett.” 
 
Det är viktigt att röra på kroppen och ju yngre man är när man börjar idrotta desto bättre, 
verkar vara det underliggande budskapet. Barn som idrottar och tittar på Lilla Sportspegeln 
ges därmed en särställning, mot andra barn som av olika skäl inte kan eller vill idrotta. 
Ingressens tekniska uppbyggnad av bilder och musik talar i första hand till de 
idrottsintresserade barnen i TV-publiken. Även om musiken är utan text, så kan man förmoda 
att de flesta unga tittare känner till texten82. Att ”bli nummer ett” i någon sport skapar en 
känslomässig relation mellan programmet och de tilltänkta tittarna. Naturligtvis vet vi att alla 
inte kan bli ”ettor” och att det krävs hårt och planerat arbete under lång tid, för att nå dit. Här 
försvinner avigsidan med konkurrenstänkandet – det är inte så fult att vilja komma först, tycks 
ingressen signalera. Om man isolerar ingressen på detta sätt kan denna tolkning bli rimlig, 
men tillsammans med programmets övriga innehåll blir helhetsintrycket annorlunda, vilket 
jag återkommer till längre fram.  
 
Lilla Sportspegelns logotype i gult, rött, blått och grönt, rullar i nederkanten av bilden. 
Färgerna finns även i runda små cirklar där föregående bildrutors barnsport syns. Ingressen 
avslutas med att Lillas logotype rullar upp från högra nederkanten, till överst i vänstra hörnet 
av TV-rutan. 
 
 

   
 
I mitten av ingressen påannonseras huvudinslagen för det kommande avsnittet av en anonym 
speakerröst tillsammans med några bildrutor, som talar om vilka reportage som redaktionen 
anser viktiga den här gången. Efter den snabba ingressen välkomnas vi i Lillas studio av de 
två programvärdarna. Ofta finns deras förnamn en kort stund i bildrutans nedre del. Lillas  
studiovärdar har i de analyserade avsnitten varit fyra stycken, som uppträder i olika 
konstellationer med två värdar per avsnitt. De studiovärdar som uppträdde under analys-
perioden var: Fredrik Berling, Marie Lehmann, Mikael ”Micke” Leijnegard och Mats 
Nyström. Man använder förnamnen när man talar med varandra och i förhållande till de 
övriga som medverkar i programmen. Användningen av förnamnen erbjuder för det första en 
intim relation mellan programvärdarna och de barn som medverkar i programmet, och för det 
andra i förhållande till den unga TV-publiken. Relationen mellan de vuxna och barnen 
hamnar också på samma nivå, eftersom samma tilltalsform används oavsett ålder. Förnamnen 
gör även att distansen minskar mellan TV-tittarna och de som syns i TV-rutan. Vid jämförelse 
med Sportspegeln för vuxna, där tonen formellare, när det gäller intervjuer och 
reportagetexter, blir skillnaden tydlig mellan hur en vuxen publik tilltalas, jämfört med hur en 
yngre publik tilltalas av programledarna.   
                                                
82 I Sportlovsprogrammet som sändes från Umeå, sjöng artisten ”Martin” texten till musik, från en utomhusscen. 

Bild. Loggan. 
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Studion har samma bakgrund som Sportspegeln, så förmodligen är det samma studio som 
används till Lilla Sportspegeln. Den frysta transparent blå färgen med röda bokstäver 
”SPORT” i en frusen ring och målade gula klot med tre eller fyra gula strålar diagonalt från 
höger till vänster, så att det ser ut som planeter eller solar som faller. Runt om i studion 
hänger transparenta klot i olika färger. Ibland förekommer även röda och gula hoppbollar 
och/eller ballonger på golvet. Centrum i studion utgörs av en röd och vitrandig stolpe, där 
rektangulära metallfärgade lådor med röda ”lock” har placerats i olika höjd. Oftast inleds 
programmet i denna del av studion, där programledarna lutar sig mot eller sitter på dessa 
lådor, med den rödvita stolpen som bakgrund i bildens mitt. Vid välkomstceremonin är 
blicken alltid riktad rakt in i kameran, mot den tänkta TV-publiken. Därefter växlar 
programledarna mellan att se på varandra och in i kameran när de talar om kvällens program.   
 

Micke : -  Hej! 

Marie : -  Hej allihopa, vi har massor av kul grejer i Lilla idag.  

Micke : -  Som vanligt alltså. 

Marie : -  Ja, men vi tänkte börja med svaret på förra veckans tittarfråga.  

Micke : - Rätt svar var skoterspår, det var alltså snöskoter vi var på jakt efter.  

     Marie : - Här är ni som har vunnit83.    

Programledarnas agerande i bild bjuder in barnen att delta som åskådare till programmet. Hela 
välkomstceremonin skapar en relation mellan tittarna och Micke och Marie. Kameran rör sig 
från long-shot till medium-shot, vilket gör att vi först ser mer av hela studion i bildrutan för 
att sedan komma närmare Micke och Marie. Först får vi veta att det kommer att hända 
”massor med kul grejer” i programmet, som direkt följs av svaret på förra veckans tävling och 
en presentation av vinnarna. I bild syns ett antal teckningar i följd, med namn och bostadsort 
på vinnarna i nedre vänstra hörnet, samtidigt som popmusik spelas. Priset i denna tävling är 
en Lilla-tröja. 

55..11..22..    PPrrooggrraammlleeddaarrssttiilleenn  
Programledarnas klädstil är närmast att betrakta som bekvämt uniformell. Ofta bär de manliga 
programledarna en typ av skjorta i marinblått med vita revärer och sportspegelmärke på 
vänster bröstficka. Skjortan bärs knäppt och löst sittande över en T-shirt, men ibland kan den 
vara uppknäppt och visa mer av t-shirten inunder. De byxor som bärs till denna ”uniforms-
skjorta” varierar emellertid mellan grå ”gubbyxor” och svarta jeans med läderbälte. Fredrik 
avviker något från denna klädstil genom att uppträda i polojumprar och canvasbyxor. Han 
växlar mellan färgerna mörkt grå eller mörkt brunt. Han har ett spretigt frisyrgeleaktigt hår, 
Mats har kort hår och Mikaels hår är längre och lockigare än de båda andra männens. De enda 
synliga smycken männen bär är klockor.  
 
Den kvinnliga programledarens klädstil är något mer varierad, men ändå följer hon samma 
diskreta mönster som de manliga programledarna. Tajta lång- eller kortärmade tröjor som 
bärs under en uppknäppt långärmad skjorta i varierande färger, eller tunn och tajt ljusbrun 
läderjacka. Hennes klädstil varierar från program till program. Hennes hår är utslaget och 
halvlångt. Runt halsen bär hon en tunn guldkedja med ett medelstort guldhjärta. Kvinnan 
verkar således ha lite friare klädstil än männen. Om nu detta är ett formellt krav från 
programansvariga att programledarna bär ”uniformer” i sin funktion som representanter för 
Lilla Sportspegeln, eller om det är något man själva utarbetat kan jag inte uttala mig om, men 
det kan finnas andra orsaker till att programledarnas klädstil ser ut som den gör. 
 

                                                
83 Lilla Sportspegeln den 6 mars, 2000 
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Av de fyra programledarna har tre av dem förekommit som studioreportrar i Sportspegeln, 
och Sportnytt, där klädstilen är annorlunda. Mats och Micke har haft denna funktion i 
Sportspegeln under våren. Båda var klädda i kostym, skjorta och slips, samt var prydligt och 
ordentligt kammade. Även om Mats hår är kort, verkade det vara mer välfriserat i dessa 
program än i Lilla Sportspegeln. Likaså var Mickes hår plattare och slätare, att jämföra med 
det lockigare rufs han brukar ha i Lilla Sportspegeln. I Sportnytt den 20 mars, hade Marie 
håret uppsatt i en ordentlig knut och även hon var strikt klädd. Samtliga arbetar även som 
sportreportrar ute på fältet, vilket innebär att de förekommer som intervjuande reporter eller 
som speakerröst i Sportnytts och Sportspegelns reportageinslag.  
 
Den slutsats man kan dra om programledarnas lediga stil i Lilla Sportspegeln är att även den 
används för att skapa en intim och avspänd atmosfär. De vuxna kan sägas flytta ner sig till 
barnens nivå genom att byta klädstil mellan sina olika uppdrag som sportreportrar i SVT:s 
organisation. De skiftande klädstilarna mellan formell(program för vuxna) och informell 
(barnprogram) hjälper kanske till att förstärka gränserna, mellan barnprogram och 
vuxenprogram, för de arbetande reportrarna. Genom att byta klädstil mellan de två 
programtyperna träder reportrarna in i barnprogrammens värld både fysiskt och mentalt. 
Klädstilen kommunicerar en specifik relation i en specifik kontext. Sporten återfinns inom 
nyhetsblocket och som genre finns återkopplingar till klädstilar som förekommer i en vanlig 
nyhetsstudio. Sportnytt ingår i TV1:s nyhetsblock på vardagskvällarna, medan Sportspegeln 
sänds på söndagskvällarna i TV2. Program som riktar sig främst till den vuxna publiken bör 
uppfattas som realistiska, trovärdiga och seriösa i sin framställning. Den ”tillknäppta” och 
diskreta stilen fyller därmed en funktion som förstärker de intryck som SVT vill förmedla sin 
publik – nyheter liksom sport är en seriös verksamhet, som fyller sin berättigade plats bland 
en mängd andra program84. Det finns alltså en uttalad skillnad mellan program som vänder sig 
mot vuxna och program som vänder sig mot barn, både när det gäller klädstil och språkstil. 
 
Marie som enda kvinnliga programledare, klär sig visserligen inte uppseendeväckande 
feminint, men hennes klädstil skiljer ändå ut sig från männens genom att hon varierar sina 
kläder i större utsträckning mellan varje program, än vad de gör. Konventionellt sett har alla 
programledarna en sportig klädstil, när de uppträder i Lilla Sportspegeln, men Maries tajtare 
kläder och omväxlande färger och material i sina kläder gör att hon tydligare framträder som 
kvinna, än om hon hade haft samma ”uniform” som sina manliga medarbetare. Klädstilen i 
programmet lämnar visst utrymme för könsskillnader, även om de inte är distinkta och klart 
uttalade. Man tonar hellre ner olikheter som kön, genom att fokusera en ledigt sportig stil, 
som snarare positionerar sportgenren mot andra programgenrer.  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
84 T ex under EM i fotboll, där bl a Mats i studion var klädd i skjorta, slips och kavaj.  
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55..22..  MMooddiiggaa  mmäänn  ii  ssttoorrtt  oocchh  ssmmååtttt  
Den 14 februari : Den bekanta signaturmelodin påannonserar programmets början. I mitten av 
introduktionen visas reportagebilder, som presenteras av en neutral speakerröst  :  

 
”Populäraste sporten i Australien och så Fredrik Ljungberg med heta tips.”  

 
I studion välkomnas tittarna av Mats Nyström och Fredrik Berling i sportjournalistisk anda, 
när de i snabbt tempo introducerar programmet :   
 

Fredrik:  -    Hej! Måndag halv sju. Det är Lilla Sportspegeln.  

Mats :  -    Halvtid. [Syftar förmodligen på att man kommit halvvägs i frågesporttävlingarna  
     till  kvartsfinalerna.] Känner ni igen den här killen? Eller jätten kanske man ska säga.  

   
Fredrik : -    Han är brottare han kastar just sin motståndare som om det vore en vante och  

han heter Alexander Karelin. Eller brukar kallas för lyftkranen från Sibirien.  
 

Fredrik slår ut med armarna i en inbjudande gest, när han inleder programmet med den första 
repliken. Han och Mats ser rakt in i kameran. Detta är en direktadress till den samlade TV-
publiken. Vi känner oss delaktiga och välkomna. Vid Fredriks andra replik visas ett klipp från 
en brottningsmatch mellan Karelin och en motståndare, som för oss direkt in i en idrotts-
aktivitet av handling och puls. Karelin lyfter och svänger runt med motståndaren, och hamnar 
slutligen ovanpå denne, på mattan, dvs. Karelin vinner därmed ronden, eller matchen. Att 
Karelin är stor och stark behöver inte Mats eller Fredrik säga. Metonymin ”jätten”, ”vante” 
och ”lyftkranen”, fungerar tillsammans med bilderna, så att tittarna själva kan bygga vidare 
och dra egna slutsatser om Karelins styrka. Ändå förtydligar Mats för säkerhets skull hur 
tittarna bör tolka bilden: 

 
Mats : - Det är en riktig bjässe…och du har faktiskt chansen att träffa honom.  
 

     Fredrik : - Just det, och vill ni träffa Alexander  Karelin så skriv till den här adressen.  …  
[Adressen visas i nedre delen av bildrutan ] …  och har vi några krav ..?  

 
Mats :  -  Ja förstås! Man ska vara intresserad av brottning och sen en annan sak också, som jag 

 inte tror att du vågar ….[Mats vänder sig mot Fredrik]man ska brottas med honom också.  
 

Fredrik : -   Ska man brottas med Karelin? [Fredrik låter orolig eller förvånad] 

Mats : -  Yes!  

Här väcker man intresset hos publiken, dels genom att de får möjlighet att delta i en tävling 
som går ut på att vinna en träff med Karelin, och dels kan tittarna förvänta sig att få se ett 
inslag längre fram om Karelin.  
 

Fredrik : -  Okej, ni som vågar hör av er…  Annars går vi nu rask över från stort till smått – 
ponnytrav.  

 
Att delta i denna tävling förutsätter även mod. De som vågar, kan känna att de får del av detta 
mod. Bara tanken på att få träffa denne bjässe borde kanske räcka för någon i åldern 10 – 14 
år. Dessutom förstärks den ofantlige Karelins jättelika status som (er-)känd brottare genom 
jämförelsen med ponnytrav, som då inte tilldelas samma status inom idrottsvärlden, enligt 
uttalandet. Det blir inte bara en jättelik människa som jämförs med små ponnyhästar, utan 
även positionerna inom idrottsfältet tydliggörs. En implicit värdering och jämförelse som 
handlar om stora sporter och små sporter.   
 

Lotta Jankell: ”Ponnytrav handlar om att lära känna sin häst, hitta rätt tempo och lära 
sig lägga upp en smart taktik under ett lopp. Precis som det är för stjärnkuskarna som 
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vi är vana att se inför fullsatta läktare på dom stora travbanorna i Sverige. Att komma 
först över mållinjen i ett klassiskt lopp till folket jubel, är sporren för dom drygt 15 000 
ungdomar som idag är aktiva  idag inom ponnytravet”.  

 
Reportaget börjar med att vi ser ett antal travande ponnyer som drar sulkies med barn i. De 
verkar träna ute på en landsväg med grusbeläggning. Vid jämförelsen med de stora stjärn-
kuskarna, visas även dessa i en bildsekvens från en målgång i ett travlopp, med erkända och 
framgångsrika kuskar och travhästar. Kameran växlar mellan publikbilder och målgången. En 
tävling som omsätter stora pengar, inte enbart som spelform, utan även för de mest 
framgångsrika kuskarna och hästägarna till de duktigaste hästarna. Den kunskap som här 
förmedlas till barnen är att man kan lära känna sin häst, hitta rätt tempo och lägga upp en 
smart taktik när man kör en tävling. Implicit antyder reportern med sitt uttalande att kommer 
man tillräckligt långt kan man tjäna både pengar och ära som travkusk. Dessa kunskaper kan 
producenten visserligen inte förutsätta att alla barn har, men de vuxna som tittar på 
programmet med sina barn känner sannolikt till detta. Eftersom producenterna vet att hela 
familjen ofta ser Lilla Sportspegeln tillsammans, kan således även inledningen ha utformats 
för att tala över generationsgränserna. Själva presentationen av inslaget, och parallellen till 
stjärnkuskarna, gör att vissa känslor för hästar, ponnyer eller eventuella chanser till 
vinstpengar och framtida karriär inom travsporten väcks hos tittarna. Vilka känslor som väcks 
hänger ihop med kunskaper, erfarenheter och livssituation, som ser olika ut för tittarskaran 
som grupp, men reportagets inledning fungerar i alla fall som likriktare om hur travsport ska 
uppfattas och tolkas.  

 
”Vi har tagit oss till Rastaborg, på Ekerö utanför Stockholm. Här har man haft 
skolverksamhet för ponnytrav i 2 år. Tjugotre elever tränar varje vecka på tolv 
shetlandsponnyer, två russ och en nordsvensk. Och en sporre i träningen är förstås att 
man också  får vara med och tävla och Rastaborg har börjad visa upp sig på 
tävlingsbanorna. Charles eller Challe som han kallas är 12 år och har tävlat både SM 
och Elitloppet. Han sporrar dom andra i gruppen att bli bättre och våga ta 
tävlingslicens, men då måste man förstås träna. Träningssäsongen är lite kortare än för 
dom som rider, eftersom dom alltid kör utomhus. Och en hel del träning sker på vintern, 
allt för att man ska vara laddad och färdig inför säsongen som börjar i april.” 

 
Kameran visar landskapsvyer som övergår till bilder runt stallbacken och så småningom in i 
stallet där barn och ponnyer finns. Vi ser även under en kort stund en stallkatt sittande på 
golvet invid en spilta. Speakertexten leder till associationer om det tidigare avsnittet med 
Karelin som nästan blir komisk, men samtidigt så har vi nyss tänkt i de banorna, och här 
kommer en kille som visar både kraft och mod, samt att han är den som utmärker sig som 
duktigast i gruppen av tjejer och killar som förekommer i inslaget. Den bekräftar vad vi redan 
vet; att det är männen som behärskar travsporten även i elitsammanhang. Den manliga 
hegemonin utmanas inte utan blir bekräftad och vi upplever det kanske som naturligt, vilket 
bevarar den i ett tillstånd av konsensus. I bild ser vi nu Lotta stå bredvid Challe som håller på 
att sela en liten vit shetlandsponny. Challe och ponnyn är i centrum av bilden medan Lotta, 
som har ryggen mot kameran, mer hörs än syns. 
 

Lotta:  - Det här ser nästan ut som ett vanligt träns, vad är det för skillnad?  

Challe :   - Jag har en, vad heter det, ett uppcheck på den, som gör att .. man har en grej över nosen,  
som man inte har på ett vanligt träns.  
 

Lotta : – Är det för att styra eller varför har man det?  

Challe:  – För att hästen inte ska ta ner huvudet och så att den går fort. 
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Samtidigt som Challe sätter tränset på ponnyn Simon, får han framträda i rollen som 
kunskapsförmedlare och expert, genom att Lotta ställer frågor som han får förklara för henne 
och tittarna. Vi får se hur ett träns sätts på och varför det ser ut på ett speciellt sätt. Något som 
alla tittare inte vet, men som vi görs uppmärksamma på genom Lottas frågor till Challe. 
 

”Ponnyn Simon är en stor stjärna sina 79 cm till trots. Han har vunnit SM och sprungit 
Elitloppet, men han är busig. När selar och träns med speciell nosgrimma har satts på 
Simon, så är det Challe som ska ha på sig rätt kläder. Vita byxor, färgad jacka och 
lämpliga skor. Och så ska förstås sulkyn spännas fast och Simon som är busig får stå 
mot väggen där han inte springer iväg. Minst en gång i veckan tränar gruppen här på 
sin egen travbana, som är speciellt anpassad för ponnyer”.   

 
Kameran visar Challe i omklädningsrummet. Sekvensen går i ett snabbare tempo än 
normal hastighet, om vi ska uppfatta det som verklighet, sedan växlar bilden till 
stallbacken där en tjej står och håller i ponnyn Simons träns så han står vänd mot väggen, 
medan Challe spänner fast sulkyn. Hastigheten för återgivningen är åter den normala, dvs. 
realistisk. Att köra en ponny som Simon ställer vissa krav på kusken. Ponnyn Simon 
beskrivs som busig och blir därmed uppfattad som lite oberäknelig. Återigen byggs 
spänningen upp, tittaren frågar sig om något oväntat ska hända eller om Challe kan 
behärska och ta kommandot över en bångstyrig liten ponny. Ute på stallbacken finns flera 
barn sittande i sulkies bakom färdigselade ponnyer, redo att sätta igång dagens 
träningspass. Lotta intervjuar ett av de väntande barnen. Tjejen som heter Agnes har sin 
hjälm på och under denna syns en stickad mössa. Det verkar vara kallt ute, för Agnes har 
en täckjacka och tjocka vantar på sig också.  

 

Lotta : - Man måste ha  hjälm?  

Agnes:  – Ja det måste man ha.  

Lotta : - Händer det att man åker av?  

Agnes : - Jag har aldrig gjort det, men det har hänt.   

Lotta : - Okej, nu ska du visa mig hur man håller i tömmarna på ett bra sätt.  

Agnes: –Då håller man så här …  helt …  Så här! Så har man pisken i den här handen.  

Lotta: - I vilken hand har man piskan?  

Agnes : - I höger …  eller så kan man hålla så här… med tummen.  

Lotta : – Har du några speciella kommandon?  

Agnes:  - Ja det är ”å” smacka …. och sen brukar jag prata med dom lugnt. 

Lotta :  – Lyssnar dom?  

Agnes : – Ja …  jag  tror det.  
 
Lottas sätt att ställa frågor till Agnes tilldelar även henne expertrollen och därmed framstår 
båda barnen som klokare och kunnigare än den vuxne reporten, vilket inte är vanligt i 
programmets övriga inslag som jag kommer att visa längre fram. Men om Challes 
expertkunskaper uttrycker tekniskt vetande, handlar Agnes kunskaper om säkerhet och 
kommunikation. Något tillspetsat går det att tolka detta efter indelningen kultur/natur, där det 
manliga representerar kulturen och det kvinnliga representerar naturen. Könen används som 
en naturlig organisationsprincip i detta inslag. Mannen är logisk och teknisk, han handlar 
rationellt. Kvinnan är känslostyrd och intuitiv, hon handlar emotionellt. 
 
Det går genom Lindgrens resonemang att dra slutsatser om detta. Hon hävdar att vi som 
människor ofta identifierar oss med vårt eget kön och därför har vi lättare att rikta oss mot och 
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lyfta fram de goda egenskaperna hos det egna könet, i verksamheter som skola, författarskap 
eller journalistik85. Det kan således vara fullt naturligt för Lotta Jankell att ställa frågor just de 
frågor hon gör, till en av tjejerna i gruppen. Vi socialiseras in i våra könsroller och bär dem 
med oss i vår vardag, vilket gör att vi av vana och rutin kommunicerar med andra människor 
efter de könsmönster som råder i vår kultur. Oavsett om det är på förhand bestämt hur 
reportaget ska utformas, återspeglas ändå könen som naturligt åtskilda genom de tekniska och 
rationella frågor som ställs till Challe, och de frågor om säkerhet och kommunikation som 
ställs till Agnes.  
 
Det kan även vara en medveten strategi från producentens sida att balansera inslaget genom 
att intervjua en tjej också. I TV-publiken finns förmodligen fler tjejer som är hästintresserade 
än det finns killar, därför kan även Agnes ha en berättigad plats här. Framställningsformen 
arbetar alltså med att tilltala båda könen, eftersom ”stjärnan” Challe här får representera 
killarna och Agnes är den som får representera tjejerna.   
 

Lotta : – Hur tänker du i ett lopp? [Lotta åker nu med Challe i sulkyn samtidigt som     
                   hon intervjuar] 
 
Challe:  - Jag försöker ligga bakom ettan eller bredvid ettan in till upploppet och sedan  

försöker  jag köra om.  
 

”Då bär det iväg till Solvalla för Agnes, Challe och dom andra. Idag är det klubb- 
tävling som är en del i träningen inför tävlingsstarten. Dom här små ponnyhästarna ser 
inte ut att springa så fort, men det går snabbare än man tror. Man brukar prata om 3-
minutersklubben, dom snabbaste shetlandsponnyerna springer en km under 3 minuter. 
Och nu ska vi se om Challes taktik med Simon håller. … Javisst, Simons rutin, och 
Challes erfarenhet i sulkyn tar ekipaget först över mållinjen. Alla får medalj idag och 
dom som inte tagit tävlingslicens känner sig peppade att ta den, för att utmana Challe 
och Simon, som nu satsar till kvalen inför SM och Elitloppet.  

 
Återigen får Challe exemplifiera tekniskt kunnande, genom att svara på frågan om hur han går 
till väga när han kör ett lopp. Ordväxlingen bär en implicit mening av att Challe är på väg mot 
en framtida karriär som stjärnkusk. Som tittare bär vi undermedvetet med oss inledningen av 
reportaget om stjärnkuskar, där målgången visades. Nu ser vi hur de små ponnyerna travar 
iväg som de stora travhästarna gjorde tidigare och de vuxna stjärnkuskarna har ersatts med 
barn. Målgången visas i slow-motion från ganska långt håll, och kameran följer Challe och 
Simon en bra bit efter de har passerat mål. Challe ”beter” sig inte konstigt på något sätt. Han 
vänder huvudet och ser bakåt. Hans ansiktsuttryck förefaller på detta avstånd, vara helt 
nollställt och han gör ingen segergest, han visar inga känslor alls. Han riktar blicken framåt 
igen och ser inte in i kameran nu heller. Reportaget avslutas med Simon och Challe i denna 
slowmotion-sekvens och lämnar över till studion. 
 

55..22..11..  RRääddddaa  sskkoollggyymmnnaassttiikkeenn    
I samma program visades även ett avsnitt om skolgymnastik. Reportaget föregicks av följande 
diskussion mellan programledarna Fredrik och Mats : 
      
     Fredrik : - Sista veckan har vi pratat väldigt mycket om skoljumpan. Sveket mot kroppen.  

Det här att vi har så få jumpatimmar i skolan nu för tiden. 
                                                
85 Valet av huvudperson kan hänga samman med vilka som har tolkningsföreträden inom en viss genre. Män har 
större benägenhet att välja huvudpersoner av samma kön, än kvinnor. Manligheten kan även tolkas som ett ut-
tryck för vilka normer som råder i samhället. De med stark position kunde överskrida könsgränserna. Kvinnor 
gjorde radioprogram med enbart flickor, medan männen kunde ha barn av båda könen med, dock aldrig enbart 
flickor. Lindgren, 1999, s 94ff. 
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     Mats :      - Mmm och ni har skickat in brev till oss. Jättemånga brev har det kommit och ni har 
 massor med synpunkter. Fredrik du har gått igenom dom.  

 
    Fredrik : - Mmm mycket brev och det här är några som jag ska läsa snabbt för er. Skälbyskolan säger så 

här: Vi har nära till jumpasalen och där finns väldigt mycket redskap, säger Johan och det är 
bra. Varje år har vi en olympiad som är rolig, säger Malin. Olympiader är roliga, man blir 
svettig och så skrattar man mycket, tycker Jenny och det är dåligt att vi bara har två gånger i 
veckan. Bredaredskolan vill ha fler timmar och de har också fler jumpatimmar än vad 
läroplanen säger, och det är faktiskt bra. Sen har dom gjort så; en rolig skolgård som gör att 
alla eleverna vill ut på rasterna. Här har vi Reftebyskolan ..har ingen jumpasal och får åka buss 
fram och tillbaka en mil … 

 
     Mats : – Inge bra. 
   
    Fredrik :  - … och här säger Fanny att det är jätteroligt med jumpa i skolan och så fortsätter det alltså.   

 
    Mats :          - Alltså alla tycker ju inte att det är lika roligt med jumpa, det vet vi ju va.  
   Fredrik :      - Mmm.  
   Mats :          - Men de allra flesta tycker ju att det är kul. Och att det är viktigt det har vi fått mycket bevis  
                       på den senaste tiden.  
 
Fredrik håller i en bunt med papper, som han bläddrar i medan han läser. Omväxlande ser 
Mats och Fredrik på varandra och in i kameran, medan de talar. Till att börja med är 
samtalstonen allvarlig och långsammare än vanligt. Man uttalar en tydlig kritik mot hur den 
skolpolitik som förs lett till färre gymnastiklektioner. När Fredrik sedan börjar läsa ur barnens 
brev ökar tempot igen och tonen blir mer positiv. Med hjälp av barnens åsikter om 
skolgymnastiken, framstår idrott i skolan som både roligt och nödvändigt.   
 

 Rickard Ekman: ”Svenska skolelever är sämre tränade en någonsin och svenska skolor 
satsar mindre på idrottsundervisning än någonsin. … På Norra Lyckansskolan blev 64 
elever tillfrågade om de ville ha extra mycket jumpa och i stället lite mindre i några 
andra ämnen  … och nästan alla tackade ja.”  

 
Medan Rickard pratar, visas bilder från en skolgård, där barn springer runt. Vi flyttas vidare 
in i en gymnastiksal, där en lektion pågår. Vi både ser och hör flera barn som håller igång vid 
olika redskap. Bakgrundsljudet bildar en matta av aktiva barn i rörelse. Det är glada utrop och 
lek och stoj. En av de idrottande killarna uttrycker sin mening om idrott : 
 
     Jesper:  – På gympalektionerna ska man ju få bättre kondition och träna sig, då mår man bättre.  

     Rickard: –Är du en sån där sportig tjej du?  

     Rebecka:  – Ja, jag tycker väldigt mycket om att sporta.  

Barnen fångas in i ett replikskifte med Rickard, som de inte verkar ha tid för. Jesper är något 
andfådd och talar snabbt. Rebecka klänger i ett rep, medan hon knappt hörbart svarar på 
Rickards frågor. Man kan nästan få intrycket av att verkligt idrottsaktiva barn inte ens har tid 
att svara på några enkla frågor. En som däremot utvecklar idrottens fördelar för reportern är 
idrottsläraren :   
     
     Ulf, lärare:  - Vi har gjort en utvärdering bland föräldrar, elever och det är bara positiva saker.  

Föräldrarna är mycket positivt inställda till detta. Dom har märkt att dom fått piggare barn,  
mer koncentrerade, det märker ju lärarna också här i skolan, i dom teoretiska ämnena.  
Mycket piggare, mycket mer koncentrerade. Vi vill ha med alla eleverna, inte bara  
dom som sysslar med idrott på fritiden för dom har det ju ändå. 
 

     Rickard : - Ungdomar som på vissa håll i Sverige bara har en timma jumpa i veckan –  
Vad säger du om det? 
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     Ulf : – Ja det är förkastligt. Det är lika med noll. Jag skulle vilja ha minst tre gånger  
60 minuter i veckan, idrott. Egentligen skulle det lagstiftas.  
 

     Rickard : – Hela grundskolan menar du?  
 
     Ulf : –Hela grundskolan och gymnasiet – Ända upp! 

Här får vi tydliga besked om hur viktig idrotten är för skolbarn. Inslaget bär på ett politiskt 
budskap, som visserligen riktar sig mot barnen i TV-soffan, men även står i förhållande till 
samhället i övrigt. Läraren är den som verkar få mest plats och hans värderingar tillsammans 
med de idrottande barnen, som syns och hörs bakom honom i gymnastiksalen, bildar den 
kontext mot vilket vi som tittare gör vår tolkning.  
 
     Rickard: – Märker du att du blir piggare i skolan om du håller på mycket med sånt här?  

     Simon:  - Man blir inte sömnig eller nåt sånt och blir man piggare på morgonen också.   
 
Hela inslaget bär en tydlig adress till TV-publiken : Det är viktigt att röra på kroppen regel-
bundet. Dina resultat i skolan hänger ihop med hur aktiv du är. Skolarbetet blir både roligare 
och lättare om du regelbundet motionerar. Syftet är förmodligen att fånga in de yngsta barnen 
i publiken och deras föräldrar. Som läraren Ulf påpekar får aktivt idrottande barn sin dos 
ändå, så vad man vill åstadkomma här, är att genom TV få de minsta barnen medvetna om att 
kroppen behöver röra sig och att det krävs regelbundna vanor för att det ska ha effekt. De 
äldre barnen som ser Lilla Sportspegeln har förmodligen redan ett utvecklat sportintresse, som 
leder till att de aktivt idrottar av vana. Äldre barn utan idrottsintresse ser sannolikt inte på 
Lilla Sportspegeln, så det är inte heller dem som man riktar sig mot. Man kan också tänka sig 
att reportaget kan skapa debatt om skolgymnastiken bland de föräldrar som kanske ser 
inslaget tillsammans med sina barn. Föräldrar kan tillsammans bli en maktfaktor, när det 
gäller att påverka politiska beslut som fattas om  idrott i skolan. Det är inte heller säkert att 
idrottsaktiva barn tycker att det ska vara mer timmar idrott i skolan heller. De får ju sitt behov 
tillgodosett genom en aktiv fritid, så de kan ju till och med tycka att det är bra att det är få 
timmar gymnastik i skolan. 
 

55..22..22..    DDeenn  sslluuttnnaa  aannssttaalltteenn  
I programmets höstomgång av frågesporttävlingen vann Caroline Wilsson en resa till London 
och en träff med Fredrik Ljungberg, Arsenal, som andrapris86. Reportaget visades måndagen 
den 21 februari. Medan Caroline talar ser vi hur hon och Marie Lehmann via buss, tar sig 
fram till London och Arsenals träningsanläggning : 
 

Caroline : ” Äntligen är jag här i London. Jag har längtat skitmycket, för jag undrar  
hur Fredrik Ljungberg ser ut på riktigt …” 

 
Marie:  ”Arsenals nya träningsanläggning har bara använts i två månader och är 

hårt bevakad. Amanda presschefen, ser till att vi inte tar oss för nära 
träningen med kamera, där drillas nämligen hemliga träningar inför nästa 
hemmamatch.”  

 
Vad vi kan förstå av Carolines ord bär hon på en förväntan och spänning inför mötet med 
Fredrik Ljungberg. Hon uttrycker de känslor vi kan förvänta oss av en fotbollsintresserad 
tonårstjej. Maries uttalande neutraliserar Carolines känslobetonade framställning. Här är det 
saklig information om en professionell träningsanläggning för ett känt fotbollslag. Arenan och 
fotbollsspelarna vaktas närmast som värdefulla föremål, är vad vi får en uppfattning om. Det 
                                                
86 Första pris vanns av David Torstensson, och var en resa till Handbolls-EM och en träff med svenska 
landslaget. Lilla Sportspegeln, www.svt.se,  2000-03-06 
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är hemlig verksamhet som försiggår här, därför får publiken också en intim känsla av att se 
något som egentligen inte är för offentliga ögon. Marie och Caroline står utomhus vid ett 
stängsel. Kameran filmar från deras perspektiv och vi ser ett fotbollslag träna från ett stort 
avstånd, medan Marie ställer frågor till Caroline : 
 

Marie: -      Ja Caroline, ser du honom där borta nu? 

Caroline:  -     Nej.  

Marie : -      Du gör inte det?   

Caroline : -      Nej. 

Marie : -      Vad gillar du vädret då?  

Caroline : -    Det är inge bra väder, som en svensk sommar.  
Marie : ”Spelarna äter lunch i sin helt privata matsal.”  

 
Den matsal som syns i bild, påminner om skolmatsalen eller personalmatsalen. Vi ser män 
som rör sig mellan de utplacerade borden och stolarna. De bär glas, bestick och tallrikar med 
mat på i händerna. I bakgrunden hörs miljöljud, stolar som skrapar mot golvet, enstaka ord, 
men inga hela meningar går att uppfatta. Klockan zoomas in och visar tiden 2 minuter över 
12. Förväntningarna byggs upp medan Caroline väntar. Av hennes svar att döma är hon 
kanske lite nervös och spänd. Hon svarar fåordigt. 
 
      Marie :  ”Därinne sitter Caroline och väntar.”   

Man visar klockan igen, som nu är 21 minuter över 1.  
 
    Marie : -    Vad det Chuckie där va som kom.  

    Caroline :  -    Japp.  

    Marie : -   Vad tänkte du när Tony Adams kom in?  

  Caroline : –   Jag trodde inte ögonen… Jag trodde vi skulle få gå ut innan dom kom.  
 
Caroline verkar lite piggare i rösten. Nu hände det något som väckte hennes intresse. Det kom 
in fotbollsspelare som hon kände till. I bakgrunden syns åter klockan. Nu visar den 13.45 och 
Fredrik kommer fram till bordet där Caroline och Marie sitter.  
 
     Fredrik : -  Hej.  

     Caroline : -  Hej.  

     Fredrik : - Hur är läget? 

     Caroline :  - Bra.  

     Fredrik : - Det är bra? Vi tänkte vi skulle ge dig den här tröjan så du skulle ha någonting …  

     Caroline : - Tack.  

Fredrik räcker över en tröja, som zoomas in av kameran och vi ser att den har Ljungbergs 
namn, en tydlig 8 och autograf på ryggen, samt texten GRATTIS CAROLINE skrivet för 
hand med svart tusch. Fredrik talar snabbt och har en sydsvensk dialekt. 
 
     Fredrik :  – ….  när du kommit hit. Om det går bra. Det är fint väder ute? Ren vinter.  

     Caroline : – Ho, nu hoppa hjärtat. Han var snyggare än på bild.  
Fredrik lämnar Caroline, förmodligen går han för att hämta mat och äta sin lunch. Han syns 
inte i bild när Caroline genom det sista uttalandet visar sin känslomässiga reaktion. 
 
     Marie:    ”Hur ser det ut i Arsenals omklädningsrum? Efter lunch ska Caroline få svaret.”  
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     Caroline : – Den ska jag rama in. Nu kommer alla mina kompisar att vara avundsjuka på mig. 
  

Marie : ”Ja, Arsenal är ett av Londons mest framgångsrika premierleag-lag och 
fotboll är populärt här, men det finns även en hel del annat.”  

 
De vyer som visas från London är typiska symboler för vad man vanligtvis förknippar med 
London. Big Ben, de röda tvåvåningsbussarna och  Trafalgar Square där Caroline och Marie 
matar en massa duvor.  
 
      Caroline : ” London var inte så stort som jag trodde. Taxibilarna hade vanliga säten,  

men mitt emot så fanns det nedfällbara säten. Det var väldigt konstiga 
människor som gick runt i London. Det var en stor kille som gick runt med ett 
stort läderkoppel i handen.[Vi ser Londontrafiken, med de traditionella 
bussarna, en affärsgatan med många butiker och en flinande svart man med 
något som liknar ett bälte göra en gest mot kameran när han passerar den.] 
  

Marie:  ”Men Carolines främsta minnen kommer så klart från 
träningsanläggningen.” 

 
Caroline och Fredrik står vid ett stort panoramafönster och tittar ut mot det stängsel som finns 
runt området. Fredrik pekar mot tre pojkar som skymtar fram under några träd strax bakom  
stängslet. 
 
     Fredrik : -  … försöker ta sig in här på området för att få autografer. Du ser dom, dom står där  

borta och tittar in.  
 

     Caroline : – Mmmm. 
 
     Fredrik :  – Spelar du fotboll?  
 
     Caroline :  – Ja.  
 
     Fredrik :  – Vilken position?  
 
     Caroline : – Back.  
 
     Fredrik : – Då får man passa sig så du inte sparkar på mig. 
 
Fredrik talar hela tiden fort, medan Caroline talar mycket lågt och med få ord. Samspelet 
mellan de båda kan visa på olika samtalsstilar, men även på att Fredrik är den som är hemma i 
den här miljön medan Caroline är en gäst på besök. Fredrik försöker lätta upp stämningen 
genom att skämta med Caroline. När han riktar sig mot henne och ler, slår hon ner blicken 
och ler lite generat, mest för sig själv. Fredrik verkar vara en trevlig kille, men man kan 
samtidigt ana en vana vid att hantera medierelationer. Vikten av att synas i medier och ha 
goda relationer med sportjournalister och fans ingår i det ömsesidiga beroendet mellan medier 
och sportpersonligheter, som gör att även Lilla Sportspegeln räknas till dessa kontaktytor och 
en förklaring till Fredriks omtanke om Caroline. Medan personerna i bild börjar röra sig mot 
omklädningsrummet, får vi samtidigt en klargörande rapport från Marie, där hon presenterar 
Fredrik för tittarna : 
 

Marie: ”Fredrik Ljungberg är 22 år och kom till Arsenal förra säsongen. I år har 
han fått sitt stora genombrott och röstades av supportrarna fram  som lagets 
främste spelare i januari. Ett pris som även två världsmästare fått Henri och 
även den här killen Patric Meira.” 
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     Fredrik : – Japp, då går vi in i omklädningsrummen.[Vid dörren möter man Patric, som stannar till]  
 
    Patric : – Ah Swedish Hallo! [Efter denna replik övergår jag till att återge den svenska översättningen.]  
 
    Fredrik : – Hälsa på Caroline. 
 
    Patric : - Hur är läget? Är du från Sverige? Då kanske han spelar bra – för när svenskar är  

här och tittar brukar han spela bra. 
 

    Fredrik:  – Då får vi hoppas att fransmännen också kommer hit, he he. Äh, ja, jag sitter här borta.  
Det är min plats, eh ja sen sitter alla spelare runt omkring. Vi har massagebänken  
här borta. du kanske vill ha lite massage? Nej? Vi ska skruva ner musiken lite. 

 
Här får vi ta del av ett internt skämt mellan två fotbollsspelare, som även kan handla om en 
strid om positioner på fältet, där man med ord försöker ta makten genom att definiera det som 
är viktigt. Samtidigt kan man rikta en kritik mot producenten, genom att man i den här 
sekvensen inte väljer att använda en tolkande speakerröst, utan låter en textremsa återge vad 
personerna säger till varandra. Det är således inte alls säkert att barn som ser den här scenen 
kan förstå skämtet och hänga med i ordväxlingen mellan Fredrik och Patric. Med tanke på att 
det är ett barnprogram, kan man inte förvänta sig att alla ska kunna tolka den engelskspråkiga 
framställningen, som dessutom är av två personer som inte har engelskan som modersmål 
(svenska och franska). Genom att återge tolkningen i en textremsa, utesluter man inte bara 
barn som inte är gamla nog att läsa, utan även andra barn, som av olika skäl inte hinner läsa 
texten(t ex nyhitkomna invandrarbarn eller barn med läs och skrivsvårigheter). I andra inslag 
har en tolkande speakerröst använts där de medverkande använt andra språk än svenskan, 
vilket gör förståelsen lättare för alla barn87. När man klarar av detta att läsa textremsan och 
samtidigt lyssna på metabudskapet i rösterna, skiljer sig dessutom åt mellan barn i samma 
ålder, beroende på en rad faktorer som har med mognad, social klass, kön och TV-vana att 
göra. Detta är en färdighet som tränas upp. Själv märker man som förälder när barnen slutar 
fråga ”vad sa han nu?” när man ser TV tillsammans med dem. Visserligen går det att hävda 
att dagens barn är vana vid engelska språket och att läsförståelsen därmed inte blir viktig, men 
jag finner det anmärkningsvärt att man i så fall inte är konsekvent från producentens sida med 
att antingen texta allt tal som inte är svenskt, och inte dubba med svensk speakerröst, eller 
alltid tolka med speakerröst, där det är annat än svenska som talas. Just i den här scenen talar 
dessutom både Fredrik och Patric snabbt och lite slarvig engelska.  
 
Även om barn som inte hinner läsa textremsan inte får hjälp med tolkningen genom dubbning 
eller att någon som är läskunning tittar med dem just då, kanske metabudskapet om att de 
skämtar med varandra ändå går fram. Fredrik och Patric verkar väl medvetna om att de 
uppträder inför publik. Båda två agerar mot kameran, samtidigt som de uppträder för Caroline 
och varandra. De skapar både en relation som konstituerar sig på plats i träningsanläggningen 
och en relation till en tänkt TV-publik. Agerandet sker i en social kontext, där vissa 
lingvistiska drag accentueras, dvs. fotbollssnack som handlar om att positionera sig inom 
laget. Men samtidigt finns en annan kontext, där man agerar för andra på distans, dvs. en TV-
publik som består av barn. Eftersom  konversationstonen är lätt ironisk och Fredrik och Patric 
småler mot varandra när de talar, kommunicerar scenen ett metabudskap om vänner som 
skämtar med varandra. 
 
       Marie : ”Caroline är en av dom få som faktiskt kollat in träningsanläggningen från 

insidan och glömt är fuktskadade duschar, smuts  eller trånga utrymmen, så 
här ser det ut för proffsen, i en av världens största klubbar.”  

 

                                                
87 Inslaget om Ironman(Australien, engelska), 2000-02-14,  Sandboarding, (Brasilien, spanska) 2000-03-06. 
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Återigen påminns vi om att vi tillhör en exklusiv skara och att Caroline är unik som får vara 
på plats och se Arsenals träningsanläggning i verkligheten. Uttalandet förstärker även skill- 
naden mellan att vara fotbollsspelare på elitnivå och att vara barn och spela fotboll. En annan  
skillnad blir tydlig när Caroline själv intervjuar Fredrik. De sitter i en soffa och Marie håller i  
mikrofonen som hon flyttar fram och tillbaka mellan de båda samtalande. 
 
     Caroline : – Har Arsenal något damlag?  
 
     Fredrik : – Ja, det har dom. Våran materialare är damlagets tränare. Eh, .. jag kan inte riktigt men jag 

tror dom vann ligan…  eller blev Englands bästa lag förra året, tror jag.  
 
     Caroline : – Tycker du att du har kommit i en bra och jämn grupp?  
 
     Fredrik : – Både ja och nej, det kunde ha vart lättare, men det kunde också ha vart mycket svårare.  
 
     Caroline : – Kommer ni att sakna Henke?  
 
     Fredrik : – Henke är en fantastiskt bra spelare, så är han inte med så är det klart att vi kommer  

att sakna honom.  
 
Carolines frågor till Fredrik visar vad en ung tjej tycker är viktigt att fråga om : Arsenals 
damlag och sociala relationer. Den första frågan visar hur olika Caroline och Fredrik uppfattar 
vad som är viktigt att veta. För Caroline kanske damlaget har större betydelse än för Fredrik, 
eftersom han svarar svävande och osäkert. Vi kan inte heller säkert veta om hon hade fler 
frågor till Fredrik som av olika anledningar klippts bort och intervjun framstår som en liten 
del av ett reportage, där huvudfokuset egentligen handlar om att visa fram Arsenal och en 
svensk fotbollsspelares internationella framgångar. Carolines betydelse för reportaget blir 
reducerad till att hon får verka som ställföreträdare och representant för TV-publiken hemma i 
soffan. Caroline tillför barnens perspektiv och hon blir någon som de kan identifiera sig med i 
reportaget.  
 
       Marie : ”Och där har Caroline från Laxå som vill bli sportjournalist avslutat sin 

första intervju. Hon fick autografer, hon fick biljetter till hemmamatchen mot 
Liverpool på Hihgbourgh, stadion som tar 40.000 åskådare OCH  hon fick 
det bästa av allt  …” 

 
Medan Marie sammanfattar, ser vi först Caroline och Fredrik spela bordtennis med varandra. 
Sedan flyttas scenen ut, utanför träningsanläggningen där en leende Fredrik böjer sig mot 
Caroline och kramar om henne. Detta poängteras genom att visa händelsen en gång till i slow-
motion. Caroline ser pinsamt berörd ut. Förmodligen försöker hon behärska sig, eftersom 
kameran rullar i närbild. Först ser vi henne vända sig bort från Fredrik, men då uppmärk-
sammar hon kameran och ser rakt in i den för ett kort ögonblick. Hon vänder snabbt bort 
ansiktet så kameran visar det i profil. Vi hinner emellertid uppfatta de starka känslointryck 
hon själv har i denna stund, genom att se hennes klara ögon och skälvande mun en kort 
sekund, innan håret döljer hennes ansikte. Kramen blir symbolen som sammanfattar hela 
reportagets utformning, där en ung fotbollstjej träffar sin stora idol. Man spelar med känslor.  
 
Man skulle aldrig kunna tänka sig en kille göra samma intervju med Fredrik Ljungberg och 
ställa samma frågor som Caroline ställer till Fredrik. Rent tankemässigt skulle frågorna bli 
obegripliga om vi bytte ut Caroline mot en Niklas eller en Pelle. Inslaget blir ändå inte över-
drivet känslosamt, genom Marie Lehmanns sakligt journalistiska röst, som balanserar mot 
Carolines och Fredriks. Man måste ändå fråga sig med vilket syfte programinslaget 
presenteras och genomförs på det sätt som det gör? En möjlig tolkning är att reportaget är 
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tänkt att intressera tjejer för fotboll, och då använder man sig av grepp som liknar 
musikreportage där tonårsflickors dyrkan av popstjärnor ofta ingår som en naturlig del. 
 

Caroline : ”Hej Fredrik. Tack så jättemycket för tröjan, tidning, autografen och 
kramen. Du är helt klart Sveriges coolaste fotbollsspelare och den snyggaste. Hoppas 
det går bra dig resten av säsongen och i EM. Du gör säkert jättemånga mål. När 
Arsenal värmde upp så stod jag tio meter från kortlinjen och tog 17 kort på andra- 
målvakten Alex Manniger som är näst snyggaste. Det var en skithärlig stämning på 
läktarna. Folk sjöng sånger och applåderade. Och så fort Arsenal hade ett anfall så 
reste sig alla på hemmaläktaren. Med vänliga hälsningar Caroline. PS. David Beckham 
kan skita ner sig. Du är en mästare på att skjuta mål för du är dubbelt så snygg.” 

 
När Caroline läser upp sin hälsning till Fredrik, får vi ännu en gång se kramen i slow-motion. 
Man har till och med lagt till texten REPRIS, som blinkar i vänstra hörnet. Detta understryker 
hur viktig denna scen är. Den poängterar, hur vänlig och snäll Fredrik är, men också Carolines 
känslomässiga beteende. Sedan visas bilder av hur Caroline tar de nämnda korten. Stillbilder 
och rörliga bilder blandas i några match- och publikbilder, under själva fotbollsmatchen, där 
vi ser Caroline i publiken. Avslutningen får hela reportaget att framstå som en flickas 
tonårsdröm. Hon har träffat Fredrik och konstaterat att han utseendemässigt är snyggare än 
David Beckham( som hon förmodligen inte har träffat personligen), och därför enligt en 
svärmisk tonårstjejs logik är bättre fotbollsspelare än en som inte är lika snygg!!??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Micke : - Det värsta är ju att David Beckham ser ju på Lilla Sportspegeln. Det är nämligen så att varför  

vi inte fick filma i Arsenals,  … ja ni såg vid poolen där, … för där behandlar dom om skador 
av olika slag och det vill dom inte visa motståndarna. För alla ser ju Lilla eller visst gör dom?  

 
     Mats:  - Visst, finns det någon som inte gör det? 
 
     Micke : - Nej. Svaret på förra veckans tittarfråga var alltså vattenskidor och tack för alla  

fina bidrag och rätta svar. [Teckningar visas och popmusik spelas88]  
 
     Mats : - Veckans tröja till Louisa Renliden i Stockholm.  
 
     Micke : - En lillatröja Louisa det kanske var en dröm som gick i uppfyllelse för dig, det där? 
 
 
Fotbollen framstår här som en sluten arena, ett reservat för speciellt utvalda fotbollstalanger 
som lever utanför samhället, och som kommer in och gör gästspel, för en publik som vill bli 
underhållen. Dialogen mellan Mats och Micke tydliggör hur välbevakad Arsenals anläggning 
och de personer som hör dit är. Den direktadress som här riktas mot tittarna anger även vilka 
tolkningsramar vi som publik bör använda för detta reportage. Metabudskapet signalerar att vi 
som TV-tittare ska inse att detta är ett unikt reportage som vi just har sett. Vem som helst får 
inte komma in på Arsenals träningsanläggning och som trogen Lilla-tittare tilldelas man en 
privilegierad roll. Detta privilegium innebär att få en inblick i en hemlig verksamhet och få 
                                                
88 De artister som vars låtar hördes när man visade teckningar var Doktor Alban och Petter 
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unika kunskaper om fotbollsspelares vardag, utanför planen. Det korta meningsutbytet mellan 
Micke och Mats, är även ett exempel, som visar på det snabba tempo som genomsyrar hela 
programmets struktur. Snabbt slänger vi oss vidare i sportens värld och fångar upp de i 
publiken som inte är särskilt fotbollsintresserade, genom att presentera vinnarna i en av 
tävlingarna. 

55..33..  KKoonnsstteenn  aatttt  vvaarraa  eenn  ggoodd  fföörrlloorraarree  
Relationen mellan programledarna och de deltagande barnen i studiotävlingen, exemplifieras 
genom att återge ett av de fem programmens tävlingar. Jag har valt att använda ett program 
där en flicka och en pojke tävlar mot varandra, för att på så sätt både kunna ge exempel på 
kunskapsförmedling genom frågesport, relationen mellan vuxna och barn, och relationen 
mellan kön89. 
 
     Micke : -     Ja, Freddie och Marina, nu har ni fotbollslandslagets allra splitternyaste tröjor på er som 

       dom ska använda på onsdag mot Italien. Passar er ganska bra, för dom här två är nämligen  
      fotbollslirare … 

 
Freddies tröja har vit botten, blå krage och gula dekorer, Marina har en gul tröja med blå 
dekor. På tröjorna finns reklamlappar utspridda och den tydligaste mitt fram på bröstet, är  
Sportspegelns märke. Tröjorna är symbolen för det svenska fotbollslandslaget, och kan 
samtidigt även bli symbolen för vad som förenar oss till en nation med alla de känslor det kan 
innebära för tittarna. Båda ungdomarna är dessutom fotbollsspelare, vilket förstärker det 
rimliga i Mats’ inledande ord. Micke och Mats har nu hela sin uppmärksamhet riktade mot 
barnen som tävlar. Vi som sitter hemma framför TV befinner oss plötsligt i en distanserad 
position. Vi deltar som observatörer till tävlingen. Mats fortsätter genom att fråga ut Freddie 
lite grann om hans sportintressen : 
 
     Mats : - ... men Freddie, du  håller på också med lite fiske? 

  
     Freddie :  –     Ja.  
 
     Mats : -      Vad är ditt bästa fiskeminne? 

  
     Freddie :   –     När jag och morfar var på fisketävling, då vann vi priset för största fisk.  

 
     Mats : -       Oh, hur stor var den?  

 
     Freddie : –      Den var 4,14 kg.  

 
     Mats : -       OOOOHOAW, det var inte dåligt.  …   
 
Genom att konversera med barnen, presenteras de samtidigt för oss som tittare. Att Freddie 
har andra talanger än fotboll kan kanske vara viktiga att veta. Han tävlar i fiske också och får 
berätta om detta. Mats reaktioner på vad Freddie säger kan förefalla överdrivna, men utrycker 
även uppskattning och förståelse. Samspelet mellan Mats och Freddie kommunicerar ett 
metabudskap av intimisering; vi tittare lär känna Freddie och får veta lite personliga saker om 
honom, samtidigt som Mats genom sin vänskapliga samtalsteknik etablerar en avslappnad 
form för dialogen mellan honom och Freddie.  
 
     Mats : -      … Eh, Marina du kommer ifrån Laholm och är fotbollsmålvakt.  

Hur kommer det sig att du hamnade i målet.  
 
     Marina : –      Eh jag tyckte att det såg ganska kul ut, så jag provade, och sen så det var faktiskt kul.  
     Mats : -       Vad siktar du på i år då?  
 
                                                
89 Studiotävling den 21 februari. Anm. Via Internet tävlar barnen om en plats i studiotävlingarna. 
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    Marina : –       Att komma med i Hallandslaget. 
 
Marina får bara frågor om fotboll, vi får inte veta om hon har andra talanger inom andra 
idrottsgrenar. Däremot visar man fram henne som en målmedveten tjej som satsar på 
fotbollen i framtiden. Marina har planer på att bli uttagen till Hallandslaget får vi veta.  
 
Över tröjorna har barnen varsin genomskinlig plastslang med färgade lampor i, som tänds när 
de trycker på en knapp och visar vem som får svara först på den fråga som ställs. Första 
frågan är alltid ”den förvrängda bilden” av en känd elitidrottsperson. 

 
     Mats : -       Nu ska vi sikta in oss på tävlingen och min första fråga är vem är det på bilden?  

        Inte så lätt, men Marina du kan, du har tryckt.  
 
     Marina : –       Mmm, Tiger Woods. 
  
     Mats : -      Det är rätt, helt rätt. Eh, ganska så svårt att se, men du svarade rätt. Nu ska vi se om  

       ni känner igen en tröja som Micke ska sätta på sig här nu. Som Micke har på sig där,  
       ser ni vad han har för tröja på sig. Vilket lag? Där var du först Freddie … 

 
Micke står en bit bort från de andra i studion. Han vänder ryggen mot kameran och Mats och 
de tävlande barnen. Den tröja han har på sig är röd och svartrandig med nummer 8 och 
namnet Shevchenko på.  
 
     Freddie : –      Emmm, ...  Milan.  

 
     Mats : -       Helt rätt. Härligt! Milan i den Italienska ligan, som ju slog Latio igår. 
 
     Freddie : -       Ja. 

 
     Mats : -       Och skyttekung är Shevchenko, han brukar ha den här tröjan.  
 
     Micke : -      Och gör så här. [Micke sträcker upp armarna och gör en målgest] 
 
     Mats : -      Han brukar göra så, när han gör mål, ja![Mats skrattar till lite] Vilken är sporten  

       som vi hör  ljud ifrån här?[Vi ser ishockey och hör simhopp] Ja Marina, du har tryckt först.   
 
     Marina : -       Simhopp.  

 
     Mats : -     Simhopp, helt rätt. Och du leder med fyra två när vi går över till den här ledtråds- 

      frågan. Grafik, och den första ledtråden, med lite mått på det som vi söker. Den  
     sporten vi söker. Målet 2,1 m högt och 3,5 m brett. Nehej, då går vi vidare då.  
     Bollen får väga mellan 58 och 62 gram. Där var du igång Marina.  

 
I TV-rutan syns nu en bild av en tavla med rubriken VILKEN SPORT. Under rubriken finns 
fyra punkter markerade, som fylls med text, i efterhand som Mats läser upp ledtrådarna. 
 
     Marina : –     Det är bandy.  

 
     Mats : -      Det är bandy, precis och du leder med sex två, när vi kallar fram Micke, som är  

       domare här nu faktiskt lite grann här.  
 
     Micke : –     Tidtagarur har jag.  

 
     Mats : -      Det får du lägga ifrån dig. Du ska visa ett tecken först. Nu gäller det att hänga med  

       här och kolla på vad Micke visar för domartecken. Ja Marina.  
 
     Marina : –     Knuff.  
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  Mats : -    Knuff! Eh ja, det är ju en ganska bra definition i och för sig, men det  
     godkänner vi inte riktigt. Då går frågan över till dig Freddie.  
 

     Freddie : –   Crosschecking. [Freddie betonar båda leden i orden distinkt och tydligt] 
 
     Mats : -    Crosschecking, det är alldeles korrekt. Härligt! Sex fyra det jämnar ut sig lite 

grann nu, när vi  ska gå på dom här ihopparningsskivorna. Vi lämnar över dom 
upp och ner för att ingen ska se någonting. Det handlar om att para ihop  
dom här landslagsledarna med rätt idrotter. … 

      
    Mats : -   20 sekunder från och med nu, har ni på er. OOOH, spännande. 
 
I bild ser vi nu över Marinas och Freddies axlar. De skivor de har i sina händer är indelade i 
fyra fält, där en idrott representeras av ett fält. Vi ser barnens händer röra sig över tavlorna 
och placera små lappar i de olika fälten. När skivorna återlämnats till Mats respektive Micke, 
visas den rätta lösningen i TV-rutan, samtidigt som programledarna kommenterar svaren. 
 
     Micke : -      Ja där har 20 sekunder gått.  
 
     Mats : -      Snabba tjugo sekunder! Jaharu, då ska vi se Marina … Bengt Johansson handboll,  

       helt rätt, fotboll Tommy Söderberg, helt rätt, Stefan Lundh ishockey, helt rätt  
       och Hans Chrunak, simning, också helt rätt. Bra!  

 
     Micke : -      Det har vi här också.  
 
     Mats : -       Alla rätt alltså. 
 
     Micke : -       Alla rätt från båda.  
 
     Mats : -      Kanonbra!  Åtta sex står det till Marina när vi går på den sista ordinarie frågan.  

      Hörni, det är  självklart att vi måste ha med Magdalena Forsberg, en sån här dag.  
      Ni såg vad  som hände igår va?  

 
     Båda : -     JAA.  
 
     Mats : -     Eeh hon vann ett EM-guld igen i Holmenkollmen. Bilderna visar vi därifrån. Och hon  

      vann alltså sitt fjärde VM-guld, vilket år vann hon sitt första?  Där var Freddie  
      lite snabbare.  

 
     Freddie : –      94.  
 
     Mats : -       Det var fel, frågan går över till dig Marina.  
 
     Marina : –      97.  
 
     Mats :  -       97, då tog hon till och med två stycken. Det betyder att Freddie ska kasta bollar,  

        för att du leder med tio sex Marina. Och lycka till Freddie, Motala kom igen nu.  
       Brukar va ganska hyggliga på att kasta boll, tror jag.   

 
Den här tävlingen vinner man inte enbart genom att svara rätt på kunskapsfrågor om sport. 
När frågedelen är avslutad får barnen chans att höja sina resultatsiffror genom att visa sin 
bollskicklighet. Två bollar kastas mot en kuliss med fyra hål i olika storlekar och på olika 
höjd, som ger mellan 1 – 4 poäng. De tävlande får själva bestämma svårighetsgrad. Den som 
fått lägst poäng i frågeomgången börjar. Maxpoängen i bollkastningen är 8. Om den första 
kastaren kommer upp till lika poäng, eller går om den som ”vann” frågesporten, måste även 
denne person kasta för att höja sina siffror. Spänningen fortsätter alltså lite till. 
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    Micke : -     Tio sex. Och du har alltså fyra poäng upp till henne och du får välja vad tar du?  
 
     Freddie : –     Jag tar fyra.  
 
     Micke : -      Du tar fyra…  WOOOF, det var nära!  
 
     Mats : -      Oj, oj, oj. Två sånna och stolpe ut. Kom hit du också Marina. 
 
Mats kommer ner från podiet där han och Marina suttit medan Freddie kastat bollar. Han står 
bakom Freddie och lägger händerna på hans axlar. Micke som står framför Freddie, böjer sig 
fram, så deras ansikten nu är i samma höjd. Huvudbudskapet är att förmedla kunskaper om 
idrott, men samtidigt tränas barnen i att hantera förlust och vinst i tävlingssammanhang. Man 
tackar varandra för god match och gratulerar vinnaren. Men sedan fokuserar programledarna 
på förloraren : 
   
     Micke : -      Nu måste du berätta hur det här kändes.  
  
     Freddie : –     Nej, bara att man fick komma hit så ...  
 
     Micke : -     Ja, rätt inställning.  
 
     Mats : -     Vi tycker också att det är kul att du är här.  
 
     Freddie : –    Ja.  
 
     Micke : -     Ja och du får ju med dig den här, det är inte fel va?[Micke syftar på tröjan]  
 
     Freddie:  -    Nej.  
 
     Mats : -     Inte fel va! Den kan du ju sitta och fiska i.  
 
     Micke : -     Ja, den här kan du fiska i! Vad vill du ha med dig mer?  
 
     Freddie : –    Fotbollen.  
 
     Micke : -     Fotbollen, den som Mats så tursamt lagt hit.  
 
     Mats : -     Och du får ju komma hit sen och tävla vidare sen Marina. Grattis.  
 
     Marina : –    Tack. 
 
Uppmärksamheten på förloraren visar hur grunderna i sportens ideologi fungerar. Tävla 
innebär en  ärlig och rättvis kamp, där deltagarna kämpar väl och att vinna är av underordnad 
betydelse. Det sportsmannaideal som odlas här, visar hur man uppträder som en god förlorare, 
vilket är en ritual som återkommer varje vecka i Lilla Sportspegelns frågesporttävling. På 
något sätt beskriver också denna scen manlig kollektivism när Freddies förlust hamnar i 
centrum och vinnaren Marina hamnar lite utanför denna delaktighet.  

Eget foto: Micke och Freddie 
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55..33..11..    HHäärrlliiggaa  LLiirraarree  ……    
Det här avsnittet bygger på sammanlagt fyra reportage i ett Lilla Sportspegeln som sändes 
måndagen den 13 mars. Programmet brukar vanligtvis aldrig hamna på tittartoppen, men just 
det här programmet gjorde det av någon anledning90. Reportagen återges i kronologisk 
ordning, dvs. den ordning som de visades i programmet. Efter sedvanlig programingress och 
presentation av programledarna Marie och Micke, följde detta reportage om ishockey. När 
reportern Sten Rosenberg börjar tala, ser vi spelarbänken och ett gäng med killar som sitter 
där och kommenterar sina lagkamraters insatser på isen. Därefter flyttas scenen ut till vad som 
händer i hockeyrinken :  
 

Sten Rosengren : ”Grabbarna från Linköpings hockeyklubb har haft en tung morgon. 
En rejäl förlust mot Södertälje har tagit på krafterna, men nu är det derby mot Hästen-
Hockey från Norrköping. Det är bara fyra mil mellan Linköping och Norrköping, så 
matcher mellan LÅC och Hästen betyder alltid lite extra. Ja, dom blå är taggade. 
Snabba anfall och bra passningsspel. Nils Löfgren, Nils ”Nisse” Löfgren är center i 
förstafemman.” 

 
Nisse gör mål och efter skottet åker han längs med sargkanten och håller sin hockeyklubba 
med bladet uppåt, höjd i höger hand.  

 
”Vi håller oss kvar i samma byte – Nisse igen till Leroy Eklöv[nr 13]. Nisse störtar på 
mål. Leroy skjuter själv och det är mål igen för Linköping, som dominerar. Nisse och 
hans femma fortfarande på isen och nu gör han det själv, två mål och en assist, på lite 
mer än en minut! Vilket byte! Spelet försiggår nästan hela tiden i Hästens försvarszon, 
men här är en kontring. Sebastian Boman reducerar.”  

 
Sebastian har en annan variant på målgester. Han åker med vänster knä i isen och håller i 
mitten på  klubban, som har bladet riktat uppåt. 
 

”Så är Nils Löfgren på isen igen – pricksäker. Han har blick för dom små, små 
luckorna, Nisse. Linköping leder, med 14-1. Mycket vill ha mer. Nils Löfgren igen. Nu  
vet motståndarna vad han kan. Han ligger där, men han är snabbt uppe igen. Och så in 
framför mål. Hästengrabbarna reder ut det hela, den här gången. Så kommer en läcker 
djupledspass till Leroy Eklöf. Och DÄR, jodå, Nils Löfgren – en härlig lirare med 
känsla  och spelsinne.” 
  

När vi får veta resultatet, visas även resultattavlan över rinken, i bild. När Nisse åter gjort 
mål, påbörjar han sin segergest, men blir omkullknuffad  av killar i motståndarlaget. Han 
tar sig upp på skridskorna och avslutar den målgest han blev avbruten i. Leroys skott mot 
mål blockeras av målvakten, men han tappar pucken och då är Nisse framme igen och gör 
mål. Därefter klipps bilden över till avslutningsceremonin. Hockeykillarna i det segrande 
laget står i en halvcirkel och knackar sina klubbor mot isen, samtidigt som vi hör Sten 
inleda sin intervju med Nisse på avbytarbänken. Som vanligt hörs reportern mer än han 
syns i bild. Här ligger fokus på Nisse, i full hockeymundering, handskar på händerna, 
klubban i ena näven och gallerförsedd hjälm på huvudet. Vi ser egentligen inte så mycket 
av Nisse som person, men de yttre attributen bär på en betydelse som symbol för alla 

                                                
90 Kvällsposten, 2000-03-23, Tittartoppen, vecka 11. Utförs av Mediamätningar i Skandinavien - MMS, och 
redovisas i tittarsiffror för SVT1 och 2, kanal 3, 4 och 5, exklusive nyhetsprogram och Sportnytt. Lilla Sport-
spegeln hamnade på 10 plats i SVT1:s sammanställning, med 730 000 tittare, men ej i tabellen för populäraste 
TV-program i samtliga kanaler. Se bilaga 2 
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hockeykillar. Kameravinkeln är snett framifrån och i extrem close-up. Utan hjälm hade vi 
kanske upplevt att vi kommit för nära inpå Nisses ansikte.    
 
     Sten : – Vad säger du? Fyra mål, Nisse! Vad säger du om matchen?  
 
     Nisse : – Den gick väl bra. Jag placerade dom flesta.  
 
     Sten : – Det sista där. Då var du framme precis perfekt. Till tretton[Leroy], han var      
        nära och få in den och sen så … Det gäller att läsa spelet!  
 
     Nisse : – Ja, i fall jag hade missat tre mål hade det inte varit så bra. Men det var svårt    

   att missa.  
 
     Sten : – Vad är härligast? Är det att göra mål eller är det att göra en läcker målpass? 
 
     Nisse : - Det är lika härligt.    
 
     Sten : – Vad säger du nu om att ni har spelat färdigt? Det kommer ju ett nytt gäng och ersätter  

   er och spelar resten. Skulle du vilja spelar två matcher till helst?  
 
     Nisse : – Ja, men det går ju inte, men jag hoppas dom vinner med.  
 
Nisses röst har en något annorlunda dialekt än reporterns, Linköpingsdialekt som av vissa 
brukar refereras till som ”gnällbältet”. Tillsammans med metabudskapets inramning om att 
hockey handlar om taktik och teknik, ger Nisse ett glatt och sympatiskt intryck. Han unnar det 
andra laget att spela sin match, och går inte med på Stens erbjudande fråga om att reflektera 
över ifall han skulle vilja spela fler matcher. En annan rimlig tolkning är att Nisse kan vara 
ganska trött också, efter matchen.  
 
Vi träder nu in i  omklädningsrummet, där en tränare ger spelarna instruktioner inför nästa 
match. Tränaren står i centrum av rummet och killarna sitter på bänkar utmed väggarna. Hans 
och killarnas röster ligger som miljöljud i bakgrunden, och Sten tolkar scenen åt oss tittare. 
 

”Alla ska spela. Här sitter det nya gänget. Och det är derby igen. Andreas Karlsson för 
Hästen-Hockey.  … 3-3 Andreas Karlsson.” 

 
Ännu en gång förflyttas vi snabbt ut till hockeyrinken. Andreas’ målgest påminner om den 
vi såg Sebastian göra tidigare, ner på ena knät. Skillnaden är att den här gången följs han åt 
av två killar till i laget, som gör samma sak. 
  
   ”Men Linköping är starkast också i den här matchen. Linus Dahlhammer, nr 15. Han  
     avgör Linköping vinner igen. Och Linus han har lite ont.”  
 
Nästa matchsekvens visar Linus i målgörartagen och vi får ytterligare exempel på målgester. 
Linus tar av sig handsken och åker förbi publikläktaren och viftar med höger pekfinger. Även 
här följer två av lagkamraterna med, fast de klappar om Linus istället för att upprepa hans 
målgest. Reportaget avslutas med en ännu spelarintervju från bänken. Genom kameran 
kommer vi nästan alldeles för nära inpå Linus’ ansikte eftersom han tagit av sig hjälmen.  
      
     Sten : – Linus du haltar lite grann nu. Vad är det som har hänt?  
 
     Linus : – Jag har fått en smäll på benet. Det var en som åkte in i mig.  
 
     Sten : – Du det där fem-tre-målet du gjorde. Så här efter matchen - kommer du ihåg  

exakt hur det gick till?  
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     Linus : – Naeej, det kom på ens klubba, så gick det att styra upp i krysset.  
 
Linus får svara på frågor om en förmodad skada och hur han gjorde ett mål. Han förefaller 
inte att vara lika lättpratad som Nisse, vilket kan bero på att han har ont i sitt ben. Det kan 
också handla om att det blir för abstrakt för honom, att beskriva exakt för en obekant reporter,  
hur han gjorde målet. Reportaget avslutas elegant, genom att lämna vidare till Åsa Edlunds 
reportage om NHL-hockey : 
 

”Två raka derbysegrar. Linköping är bäst i Östergötland, och kanske drömmer dom om 
hockey i Nordamerika. Där behöver det inte bara handla om NHL. …” 
 
Åsa Edlund : ”North Bay Centennials är ett av 54 juniorlag i Kanada. Lagets bäste 
spelare och den som gör flest poäng kommer från Sverige. Han heter Jonas Andersson 
och har nyss fyllt 19 år. Förra säsongen spelade han juniorhockey för AIK i Stockholm, 
men i höstas flyttade han över till Kanada.”  

 
Från små hockeykillar flyttar sig nu scenen över till lite äldre hockeykillar, som fått 
chansen att inleda en hockeykarriär på en internationell arena. Öppningsscenen visar killar 
som lastar ur trunkar och väskor från en stor buss. Närmast efter följer huvudpersonen 
Jonas i närbild, som med blicken riktar sig mot reportern när han talar. Han bär en mörk 
överrock, och under den skymtar en skjorta med slips. 
      
     Jonas : – Jag kände att jag ville ta nästa steg och jag skulle väl inte få så mycket istid, där i AIK:s 

seniorlag, så  … och så kände jag nästa steg det var juniorligamatcher här borta då da. Och än 
så länge… jag är väldigt nöjd med det beslutet.  

 
     Åsa : - Om du jämför standarden med svensk juniorhockey, hur är det här?  
 
     Jonas : – Jag skulle säga att det är lite bättre, fast det är ett helt annat spel, mindre  

passningar mer fysiskt, lite snabbare möten, ofta då,  inne i rinken …  
 

”Jonas, som var med i juniorlandslaget hemma i Sverige, är jätteduktig på att åka  
skridskor och gör många mål. Och han trivs riktigt bra i Kanada.” 

 
Inledningen talar till hemmapubliken med tydlig adress. Vi som tittare förmodas vara insatta i 
hur det är att spela hockey på hemmaplan i Sverige. Vi kan åtminstone föreställa oss det, även 
om vi inte själva aktivt spelar. Vi presenteras nu för en motbild som dels kommunicerar med 
det tidigare inslaget från Linköping, men även vår uppfattning om svensk hockeys 
möjligheter att driva fram talanger, utan inblandning från proffslag. Jonas fortsätter tala med 
reportern, men nu nere vid rinken och utan överrock. Han är konventionellt klädd i kavaj, 
skjorta och en blank gråtonad slips. 
 
     Jonas : – Jag trodde nog att omställningen skulle vara större utanför isen med mat och med  

grabbarna i laget och allting sånt där, fast det har flutit på jättebra. Det är inga problem  
alls. Största omställningen är på isen faktiskt, med mindre rink och allting sånt där.  

 
”Han bor hemma hos en familj i North Bay och satsar allt på hockeyn. Nästan varje dag är  
det träning tillsammans med lagkamraterna. Och så värst mycket tid till skolan blir det inte  
för Jonas, som slutade på gymnasiet i Sverige för att kunna flytta till Nordamerika.”  

 
Vi ser bilder från en hockeymatch, som byts mot en korridor där Jonas stretchar tillsammans 
med andra killar. Ännu ett byte visar Jonas i samtal med två kvinnor, som vi får förmoda 
representerar den familj han bor hos. 
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     Jonas : – Det blir mest hockey faktiskt. En lektion per dag, det är ungefär allt i skolväg och  
sen blir det mest hockey. Det är tre fyra matcher i veckan och träning varenda dag,  

                          när vi inte har matcher. 
 
    ”Han valdes av NHL-laget Nashville förra sommaren. Dom tror att han kommer att bli 

en riktigt bra spelare i framtiden och det var därför dom skrev kontrakt med honom. 
Kontraktet gav Jonas jättemycket pengar, över fyra miljoner kronor, men som 
juniorspelare tjänar man inte så mycket pengar.”  

 
En tidningsartikel med rubriktext ”NHL-klipp gav 4,4 miljoner”, hålls upp framför kameran. 
Man kan få känslan att vi läser över axeln på någon annan, eftersom vi anar underarmar på en 
person som håller i tidningen. Jonas’ kommentar kan tolkas både som ett svar på tidnings-
artikeln men även som ett svar på en fråga Åsa ställt, men som vi inte fått ta del av :  
 
     Jonas : – Ah, det är ingenting! Det är fickpengar, så att det - vad är det - femtio dollar i veckan.  
 
     Åsa : – Det ska man klara sig på?  
 
     Jonas : – Ja, det är väl tänkt så. Fast så får jag allting betalat då, mat och allting, så är ju bara  

lite kläder och CD-skivor som det går till. 
 

”Det kommer mycket publik för att titta på juniorhockeymatcher i Nordamerika. Ofta 
två till tretusen åskådare. Och dom vet att några av killarna på isen en dag blir stjärnor 
i NHL. Jonas hoppas självklart att han ska bli en av dom. Och lyckas han ta sig hela 
vägen till dom bästa lagen, kan han tjäna massor med pengar. Som Mats Sundin i 
Toronto t ex, han får 60 miljoner kronor den här säsongen för att spela hockey. Så 
Jonas tänker ofta på framtiden.” 

  
Publiken står upp på läktarna och klappar i händerna. Ett svart och ett vitklätt lag spelar mot 
varandra, och kameran verkar följa en spelare som kan vara Jonas. Matchbilden ändras och 
några snabba bilder visar Mats Sundin i träning, utan hjälm fast fullt hockeyutrustad, åka till-
sammans med andra hockeyspelare, på en rink någonstans. Den här bildkedjan tillsammans 
med orden, bekräftar snarast vad vi vet om hockey. Det är i Amerika de stora pengarna och 
den stora framgången når sitt slutgiltiga erkännande. Barn med hockeyintresse vet förmod-
ligen vem Mats Sundin är, och då kan de själva associera vidare med andra svenska NHL-
proffs. Inslaget avslutas med Jonas i sin mörka kostym vid rinken. Han har fortfarande 
blicken riktad mot Åsa och återigen får vi inte höra frågan som föregick svaret.  
 
     Jonas : – Förhoppningsvis blir det Nashville eller via farmarlaget om allting går som, som drömmen  

är då. Det är ju drömmen som alla hockeyspelar har, men det är en lång bit kvar.  
 
Jonas uttalanden verkar stå utanför de frågor som Åsa ställer. Han berättar fritt själv i många 
stycken. Här har man använt sig av tekniken att lyfta ur Åsas frågor, vilket leder till att Jonas 
framstår som självständig kille med stor talang, som han medvetet förvaltar med sikte på en 
karriär som hockeyproffs. 
 

55..33..22..  ....  oocchh  ssttaarrkkaa  ttjjeejjeerr  
De två återstående reportagen i det här programmet handlar om tjejer. Ishockeyreportagen 
hängde ihop på ett ganska elegant sätt och för att balansera inslagen om killar, har redaktionen 
förmodligen valt att visa två reportage om tjejer i lite ovanliga sporter, som man uttrycker det 
på sin programpresentation på Internet91. När vi åter träder in i programmet påannonserar 
Marie och Micke det första inslaget om en sportande tjej.   

                                                
91 Lilla Sportspegeln, www.svt.se, 2000-03-13  
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     Marie : -  … det har pratats mycket boxning den härveckan. Svenska Armand Krajnc  
  försvarade ju sin världsmästartitel i mellanvikt i lördags. 
 

        Micke : - Det här är ju en typisk killsport kan man tro, men det är ju inte så längre. Det finns  
ju en jätteproffscirkus[ !!! ] för tjejer borta i USA … och det bevisar också mitt  
påstående med Sverigeresan  

 
I bild visas Armand Krajnc vid en boxningsring, där han visar fram segrarbältet. Marie stödjer 
Mickes uttalanden genom att med handgester och nickningar visa att hon håller med. Micke 
understryker sina ”bevis” genom att samtidigt förstärka betoningen av ordet med att höja 
pekfingret i luften, för att visa hur rätt han har.  Reportaget börjar med en svart jeep som kör 
på en väg ”någonstans” i Sverige. På jeepens dörrar finns Lilla Sportspegelns logga. Inne i 
bilen ser vi Jan Svanlund i svart täckjacka och Lillas  fiskehatt på sitt huvud : 

 
Jan Svanlund: ”Det kom ett kul brev ifrån Uppsala, från en  tjej  som  heter Armine. 
Armine är Upplands bästa slalomtjej just nu och i somras besteg hon Kebnekajse som 
är Sverige högsta topp, men hon håller på med en sport till … 

 
Här byggs stämningen upp på traditionellt journalistiskt maner! Vi uppfattar genast att det 
här är en tjej som håller igång med lite av varje. Samtidigt skapas en föreställning om tjejer 
som det annorlunda. Vi vet ju redan på förhand att det ska handla om tjejer i ovanliga 
sporter, vilket innebär att vi automatiskt tänker på manliga sporter som inte tjejer brukar 
utöva. Dessutom har Micke erbjudit oss en tolkningsram som säger att boxning kan 
uppfattas som en ”jätteproffscirkus”, vilket gör att boxning framstår som underhållning och 
nöje. Med hjälp av detta arbetar motsatserna manligt och kvinnligt ideologiskt under ytan, 
utan att ens ha nämnts. 

 
”… Hon vet vad hon vill och hon GÖR det Armine.[betoning på gör] Hon cyklade till 
Tyskland på semestern, hon besteg Kebnekajse, men framför allt : Hon är svensk 
ungdomsmästare i boxning, diplomboxning.  Hon leder Upplandsserien  i slalom – 
alpint och boxning – det finns likheter. Hon har boxats i fyra år med klubben i Uppsala 
och träningen är högklassig. Rep, bollar, sandsäckar, styrka, smidighet, balans och 
koordination. Armine har pappa Kaspar som tränare. Vilken dröm att få puckla på 
pappa hur mycket som helst. Pappa har varit mästare i Iran och är en tuff tränare. På 
träningen så går dom tre ronder. Diplomboxning – du får inte slå på motståndaren bara 
markera slagen och så får du poäng. Armine kan slå krokar, uppercuts, kontra, skära 
av ringen och stänga in motståndaren.”  

 
Från bilen har nu vi förflyttat oss in i en lokal där tjejer hoppar hopprep. Vi förstår snabbt 
vem Armine är, eftersom kameran följer henne från hopprepsträning, till träning på boxbollen 
och vidare till en grupp tjejer som tränar magmusklerna tillsammans två och två. Jan inleder 
sin intervju med Armine som står lutad mot repen vid boxningsringen : 
 
     Jan : - Är det här en bra tjejsport? 
 
     Armine : - Ja, jag tycker det, för det är lite mer självförsvar och man känner sig lite mer säkrare,  

bättre självförtroende och allting sånt där.  
 
     Jan : - Du gör det. 
 
     Armine : - Ja. Man blir liksom starkare och blir liksom bättre i alla andra sporten också.  

Man blir mycket smidigare och så där också. 
 
     Jan : - Hurrö om det blir bråk på gatan eller så, skulle du kunna ha användning  

av dom här kunskaperna då?  
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     Armine : - Nej, men jag skulle ju inte kunna slå någon. Men jag… eller jag vet inte vad jag  
skulle göra om det skulle bli bråk på gatan. Jag tror inte jag skulle slå tillbaka.  

 [Armine skrattar samtidigt som hon pratar] 
 
     Jan : - Så du har inte blivit tuffare och kaxigare av det här? 
      
     Armine : - Nej, nej,  
 
     Jan : - Nej?!  
 
I dialogen mellan Jan och Armine framstår Armine för det första inte som en seriös sportande 
tjej. Jans frågor till henne befäster på något sätt att boxning är något som tjejer inte ägnar sig 
åt på allvar. Tjejer som tränar boxning gör det för att få bättre självförtroende och bli bättre i 
andra sporter. Armine får representera kollektivet kvinnor som ägnar sig åt ”annorlunda” 
sporter. Armine fnittrar och småskrattar när hon svarar, vilket också förstärker intrycket om 
vad boxning som en tjejsport innebär och hur den ska tolkas.  
 

”I diplomboxning kan Armine gå jämna matcher med killar i sin egen ålder. Här möter hon  
Tommy. Han har fin räckvidd med sina långa armar och det är inte lätt att göra poäng på  
honom. Om två år får Armine börja boxas på riktigt och försöka knocka motståndaren. Och  
det är något helt annat än diplomboxning och hon är nog lite tveksam.” 

 
     Armine : - Nej, jag vet inte. Jag har inte ens tänkt på om jag ska börja på det dära, alltså gå  

riktiga matcher da. Jag vet inte vad jag tycker om det, det verkar inte vara så kul. 
 
     Jan : - Nä, för det blir ju en helt annan sak? 
 
     Armine : - Ja det blir det.  
 
Medan Jan fortsätter prata ser vi Armine och Tommy i boxningsringen för ett ögonblick, för 
att sedan återgå till intervjun vid boxningsringen. Framställningen bygger på att hon inte 
förväntas fortsätta. Reportagets utformning antyder att kvinnor möjligen kan accepteras inom 
diplomboxning, vilket implicit innebär att proffsboxning inte är en sport för kvinnor.    

 
”I diplomboxning är 27 poäng godkänt. Armine brukar ha 29, och det har räckt för att 
hon ska bli svensk ungdomsmästare i 55-kilosklassen. Två timmars träning är slut. Om 
Armine bestämmer sig för att gå riktiga matcher, kommer hon att bli vass. Hon har 
tempot och tekniken. Och Armines lillasyster Astrid, blir lika bra, när hon har fått 
ordning på fotarbetet alltså.” 

     
      Micke : - Som ni hörde, boxning handlar inte om att slåss, man gör det inte på rasterna,  

man gör det i ringen( så pedagogiskt!) 
 
     Marie :  - Inte råstyrka, mera teknik. Precis som i armbrytning eller armbrottning som sporten heter.  
 
Trots att Armine är duktig inom sporten och vunnit titlar, framställs hon som en avvikare. 
Genom att använda en tjej i en typisk manlig sport, kan programledarna använda detta för att 
förändra inställningen till sporten som sådan, men även göra kopplingar till barnens egen 
sociala verklighet. Boxning sker under organiserade former, som inte accepteras i andra 
sammanhang som t ex på en skolgård. Dessutom förstärker inslaget boxningens position som 
etablerad sport. Många diskussioner har förts genom åren om boxningens vara eller icke vara, 
framför allt om proffsboxning ska tillåtas i Sverige och om den skulle få visas i svensk TV. 
 
Reportaget om armbrottning ingår i Lillas serie Fix och Trix, reporter Jonas Karlsson :  
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     Ann-Sofi : - Hej, jag heter Ann-Sofi Reisek, och jag är inte speciellt stark, men jag bryter  
ner dom flesta killarna i armbrytning. 

 
Reporter Jonas Karlsson : ”Det där lät ganska kaxigt tycker jag, så jag ska nog visa den 
där Ann-Sofi vem som är man och vem som bestämmer!”  

 
Ann-Sofi sitter vid ett bord och talar, medan hon väntar på Jonas. Vad man som tittare först 
uppfattar är bordet med sitt annorlunda utseende. På bordskivan finns pinnar och låga dynor 
fastsatta. När Jonas visas i bild är han på väg till Ann-Sofi. Samtidigt som han talar, öppnar 
han dörren till det rum hon sitter och börjar kavla upp sin kortärmade T-shirt. Båda vänder sig 
mot de tittande barnen, för de ser rakt in i kameran när de säger sina repliker. Här erbjuds 
både killar och tjejer en färdig könsroll att identifiera sig med. Killarna med Jonas och tjejerna 
med Ann-Sofi. Detta visar hur vi i kulturell mening uppfattar manligt och kvinnligt. Kvinnor 
förringar sin betydelse, speciellt när de utmanar de områden som män av tradition gjort till 
sina. Detta gäller kanske i synnerhet just fysisk styrka och makt.   
 
     Jonas : - Ja, hur blir det nu da?  
 
     Ann-Sofi : - Okej. 
 
     Jonas  : - Ja, kom igen! 
 
     Ann-Sofi: - Men vill du lära dig att bryta på riktigt? 
 
     Jonas : - Vad då, gör jag fel? 
 
     Ann-Sofi : - Ja, om du tittar hur jag håller. Håll handen där. 
 
     Jonas : - Så. 
 
     Ann-Sofi: - Ja, för att då kommer inte armbågen i vägen när du bryter.  
 
     Jonas : - Men du bryter ju så … Det får man väl inte göra? 
 
     Ann-Sofi : - Jo, man ska använda hela kroppen. 
 
     Jonas : - Är inte det fusk? 
 
     Ann-Sofi : - Nej. 
 
     Jonas : - Okej. 
 
    Ann-Sofi : - Ja, och sen så kommer bordet. Du ska trycka magen mot bordet. Och så använder  

man hela kroppen när man går. Och så ska man ha raka handleder innan starten,  
men sen just när domaren har sagt ”redy – go ” eller klara – färdiga – gå  
eller vad som helst … då får man göra sådär.  

 
     Jonas : - Då får man vrida hur mycket man vill? 
 
    Ann-Sofi : - Ja. 
 
    Jonas :  - Men först raka handleder. Ska vi köra då … 
 
    Ann-Sofi : - Mmm, och sen ska man titta på handen hela tiden. Sen är det bara att köra. 
 
    Jonas : - Sen är det bara att köra. 
 
    Ann-Sofi : - Ja då kör vi. 
 
    Jonas : - Ja kom igen då!  
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Först verkar Jonas fast besluten att genomföra det han sa i inledningen av reportaget. Han 
verkar dessutom ha den uppfattningen att han vet hur man bryter arm. Medan Ann-Sofi 
instruerar, ifrågasätter han först hennes kunskaper, för att sedan acceptera henne som 
instruktör och sakkunnig om armbrottning.  
 
    Ann-Sofi : - Det är bra. 
 
    Jonas : -  … Va? 
 
    Ann-Sofi : - … det är bra. [Skratt] 
 
    Jonas : - Du var ju stark, ju. Oj, oj, oj! Chanslös! [Ann-Sofi småskrattar i bakgrunden]  
 
Avslutningen kommer förbluffande snabbt, när Ann-Sofi bryter ner Jonas arm och vinner. 
Återigen har våra kategoriseringar om vad som är manligt och kvinnligt utmanats. Jonas 
förvandlas från en kaxig kille, till att acceptera Ann-Sofi som expert på ett område, som män 
av tradition haft monopol på. Både Ann-Sofi och Armine verkar ha en helt annan inställning 
till styrkesporter, vilket ytterligare förstärker könens skillnad på sportområdet. Killar verkar ta 
sig själva på blodigt allvar, något som tydliggörs genom Jans frågor till Armine och Jonas 
uppträdande mot Ann-Sofi i det senaste inslaget. Här framställs det som om tjejer snarare kan 
tycka sport är kul och kanske idrottar av helt andra orsaker än att bli ”nummer ett”.  
 
    Marie :  - Det verkar som tjejer är bra på armbrytning hörru. 
 
    Micke :  - Ja, tydligen. ... Hej med er! 
 
Kontrasterna mellan killars och tjejers idrotter blir extra tydliga i det här programavsnittet.  
Två spännande och sensationella reportage om tjejer, ställs mot två traditionellt manliga 
hockeyreportage med killar i parti och minut. Här väljer man att visa ”starka tjejer” i ovanliga 
sporter, som i sin framställningsform ändå inte riktigt verkar vara seriöst menade, från vare 
sig producenten, journalisterna eller de medverkande tjejerna. Det budskap man verkar föra 
fram är att tjejer inte ska betraktas som hot eller tas på allvar inom styrkesporter, där männen 
av tradition utan motstånd fått monopol på att vara bäst. Om avsikten med att visa de två 
sistnämnda reportagen var att erbjuda de tittande barnen alternativ till uppfattningar om kön 
och idrott, antyder ändå programledarna med sin presentation av inslagen hur vi som tittare  
bör förstå och tolka tjejer som sysslar med dessa sporter. Detta vilar på en kulturellt delad 
uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, som även kan tjäna som ett tydligt exempel 
på hur mikromakt reproduceras genom symboliska former i en specifik programkontext.  
 
Den manliga normen utmanas om vad som är traditionellt förbehållet killar att syssla med, 
genom att presentera tjejer som armbrytar- och boxningsexperter. Dessutom poängteras att 
detta är ovanliga sporter för tjejer att syssla med. Man verkar vilja visa fram att tjejer också 
kan syssla med annat än traditionellt kvinnliga sporter, men trots detta behandlas tjejerna i de 
här avsnitten som avvikare. Armines svar på Jans frågor bekräftar ändå på något sätt att 
diplomboxning är något som tjejer inte på allvar ägnar sig åt, eftersom hon småfnissar hela 
tiden. Å ena sidan kan man med ledning av Jans frågor och kommentarer få intrycket av att 
han verkligen försöker ta henne på allvar och få henne att framstå som duktig och kompetent 
inom sin sport, men å den andra sidan att han i vissa stycken spelar med i hennes eget 
förringande av denna kompetens. Det andra reportaget är ännu mer könsuttalat i sin fram-
ställning. Jonas förkroppsligar den manliga hegemonin genom att från början på ett självklart 
sätt utgå från sin position som manligt subjekt. Han intar sin plats i en ”naturlig” hierarkisk 
könsordning, där männen alltid förutsätts vara bättre än kvinnor. Ann-Sofi som väntande sitter 
vid armbrytningsbordet förstärker ytterligare uppdelningen av kön. Hon är passivt väntande 
som kvinnligt tecken, Jonas som är på väg mot henne, uttrycker både verbalt och kroppsligt 
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manlig aktivitet och handling. En kulturellt och socialt konstruerad könsdikotomi, som blir 
naturlig, eftersom vi som tittare kan känna igen symbolerna för både uppträdande kön och 
språkligt framställt kön. När tjejerna i reportagen fnittrar och småskrattar hela tiden, hjälper 
detta också till att förstärka könens olikheter mer, än de hade kunnat sudda ut dem. Detta 
delar in könen i två separata sfärer - där skillnaderna mellan könen visar tjejer som vistas i en 
varakultur, som motiveras i stunden av känslomässigt engagemang - medan killarna vistas i 
en görakultur, som motiveras av aktivitet och handling mot framtida mål. Båda reportagen har 
en könsåtskiljande funktion som både bevarar och bekräftar det omgivande samhällets 
könsrollsmönster, dvs. att vissa sporter lämpar sig bättre för det ena könet och att könen har 
olika motiv till att sporta. Reportagen kan också tolkas som ett försök att visa hur tjejer i 
traditionellt manliga sporter bevarar och stärker sin könsidentitet, genom att samtidigt vara 
både starka och feminina, utan anpassning till en manlig struktur. Inslagen skulle därmed 
snarare bidra med en typ av kvinnlig norm som säger att starka tjejer idrottar för att det är kul 
och inte för att ”bli någon” inom en sport. En kritisk reflexion är dock på sin plats. Min analys 
bygger endast på ett utsnitt ur hela programmets sportproduktion som sträcker sig 17 år 
tillbaka i tiden. Det är möjligt att man med en annan urvalsperiod sett helt andra mönster vad 
beträffar könsroller och sport. 
 
Man kan uppfatta att Lilla Sportspegelns syfte med de här reportagen har en könsbevarande 
funktion som bekräftar våra traditionella könsrollsmönster, dvs. att de här sporterna ska 
egentligen inte tjejer ägna sig åt, och om man som tjej gör det så är det mest på skoj och inget 
allvarligt menat. Den kollektiva gemenskapen som erbjuds här bygger på de vuxnas 
tolkningsföreträde om vad som är kvinnliga och manliga sporter. Frågan är också hur barn 
uppfattar detta. Ju tidigare vi socialiseras in i våra könsroller, ju större är risken att ett 
budskap om kön och idrott, som i Lilla Sportspegeln, uppfattas som naturligt och något som 
inte går att ändra på. Enligt Rönnberg har barn ett selektivt förhållningssätt till TV. Det som 
de inte förstår tar de inte in, menar hon. Detta borde innebära att de två reportagen inte håller 
sig inom ramen för vad som kan uppfattas som normalt för tjejer att ägna sig åt. Tittande barn 
skulle därmed kunna förkasta de alternativa könsroller om tjejer som erbjuds här, om de 
tolkar de medverkande tjejerna som avvikare. Men det går även att se dessa inslag som 
möjligheter för idrottande tjejer att finna alternativa motbilder till traditionella könsroller 
inom sporten. Armine och Ann-Sofi skulle därmed kunna bli starka förebilder för de tjejer i 
TV-publiken som själva sysslar med ovanliga sporter. Beroende på vilka individuella 
förutsättningar tittaren har och i vilken kontext programmet tas emot, kan alltså tolkningen av 
dessa reportage bli helt olika.  
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66..  FFOOSSTTRRAANN  TTIILLLL  SSPPOORRTTKKOONNSSUUMMTTIIOONN  
 

En innehållsanalys av ett barnprogram kan tolkas på olika sätt, beroende på vilka teoretiska 
perspektiv som läggs på texten och på vilka värderingsgrunder man utgår från. Om man väljer att 
se programmet ur en kritisk sportideologisk synvinkel är det lätt att uppfatta det som ett medel att    
disciplinera barn in i rådande maktdiskurser. Man kan även uppfatta att programmet ger barnen 
möjligheter att utvecklas till självständiga individer med en bred kunskap om sport. Jag ska 
försöka sammanföra dessa båda perspektiven i min avslutande analys. 

 
När man använder begrepp som ideologier, maktdiskurser och socialisation utgår man från ett 
perspektiv som ofta hamnar på en övergripande samhällsnivå och därmed finns alltid en risk 
att låsa människors handlingsmönster i på förhand givna strukturer som inte är förhandlings-
bara. En medievetenskaplig infallsvinkel kan börja med att studera programkontextens 
symboliska former för  kommunikation  och då vänder man så att säga på perspektiven och 
börjar inifrån och sträcker sig ut mot samhällsnivån. Thompsons teoretiska ansats visar oss att 
Lilla Sportspegeln kan analyseras ur båda infallsvinklarna. Programmet hamnar i brytpunkten 
där medierna hjälper sin publik med att både hitta en struktur i tillvaron och en fast 
förankringspunkt i en nationellt skapad sportidentitet, samtidigt som tittarna erbjuds flera 
alternativa tolkningsramar och identiteter att välja mellan.  
 
Den här uppsatsen har utgått från ett ideologikritiskt maktperspektiv som kretsat kring tre 
teman;  kollektiv identitet och relationer mellan generation och mellan genus. Ideologin 
motsvarar i det här fallet kulturens kunskapsförmedling, som uttrycks i en målmedveten 
fostran som föreskriver hur sport och barn ska uppfattas i en vidare samhällskontext. 
Kulturens värdemätare handlar om normer och regler för olika sporter som på ytan framställs 
som ett kollektiv av idrottande barn, men som i grunden skiljer ut individer och kön i relation 
till olika sporter. Detta innebär att sportens ideologi omsluter de föreställningar om sport som 
cirkulerar såväl inom som utanför sitt eget fält. Programmets sätt att förmedla sportideologin 
leder till att tankemönster om sport blir naturliga i en rådande samhällskontext.  
 
 

DET OMGIVANDE SAMHÄLLET   
    
                     SPORTENS 
                                                         IDEOLOGI 

 
 Publik     MEDIEORGANISATIONER  
 Idrottsorganisationer                      Kollektiv       Programgenrer 
 OS-kommittén                  Identitet        Journalister 
 FIFA 
 Riksidrottsförbundet m m 
      Genus         Generation 
                
  
 
 
 
Ideologin 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. Medierna ingår i samhället som en del av de institutioner som återskapar det 
omgivande samhällets värderingar, normer och regler, som leder till att den medierade sporten 
som visas följer den kultur som dessa värderingar verkar i. Med hjälp av medierad TV-sport 
förmedlas och upprätthålls det omgivande samhällets syn på sport, barn och vuxna samt 
könskategorierna manligt och kvinnligt. Sportens innehåll produceras och presenteras av 
sportjournalister och –reportrar, som lägger grunden till hur publiken upplever och tolkar 
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sport. Lilla Sportspegeln har således en given roll i detta system när det gäller att reproducera 
sportideologins symboliska former för en ung publik. 
 
Att barn är viktiga konsumenter för SVT visar sig dels genom hela programutbudet av övriga 
barnprogram där SVT konkurrerar om barnen som publik med de kommersiella kanalerna och 
dels av det faktum att ingen av de andra kommersiella kanalerna har mött SVT i konkurrens 
om tittarna med liknande sportprogram för barn. Det är viktigt att väcka intresset och behålla 
barnen som publik, när de blir tonåringar och så småningom även vuxna. Lilla Sportspegeln 
ger SVT förutsättningar att vänja den yngre generationen vid SVT som sportkanal, men möter 
även behov som barn och ungdomar kan ha, nämligen att se människor i sin egen ålder sporta 
på TV. Här intar SVT en särställning som kan innebära ett visst försprång, när det gäller att 
lära barnen tolka sport som den presenteras av Lilla Sportspegeln. Programmet sänds från 
samma studio som Sportspegeln där barnprogrammets studiovärdar också arbetar som 
reportrar i sportinslag som riktar sig mot en företrädesvis vuxen publik. Här finns alltså 
förutsättningar för att barnen lär sig känna igen de etablerade sportreportrarna inom SVT:s 
organisation. I förlängningen kan även detta betyda att man så småningom föredrar att se på 
SVT:s övriga sportprogram, eftersom man vant sig vid den presentationsstilen. 
 
För att förstå symbiosen mellan sport, musik, prylar och livsstilar som syns i Lilla 
Sportspegeln måste vi alltså ta med i beräkning det konkurrenssystem av marknadskrafter 
som programmet verkar inom. Med hjälp av sport marknadsförs produkter och livsstilar även 
i ett barnprogram som handlar om sport, vilket delvis hänger ihop med att programmet når ut 
till en viktig konsumentgrupp i samhället. Programkonstruktionen kan också ge uttryck för 
producenternas ambitioner och förhoppningar om att med hjälp av popmusik, idrottsprylar 
och sportstjärnor attrahera barnen som mediekonsumenter till programmet.  
 
 

GGeenneerraattiioonnssfföörrhhåållllaannddeenn  ––  EEnn  ffrrååggaa  oomm  kkuunnsskkaappssfföörrmmeeddlliinngg    
Redaktionen och programledarna gör sig till representanter för den institutionaliserade rösten 
som talar om vilken sport som är lämplig för barn att ägna sig åt. Man måste således vara 
medveten om att även om barn medverkar och sportstjärnor intervjuas, så sker detta på 
redaktionens villkor och initiativ. Maktförhållandena mellan samhällets olika generations-
grupper kan i Lilla Sportspegeln visa hur de vuxna programledarna har tolkningsföreträde i 
relationer mellan barn och vuxna, framför allt när det gäller vilka sporter som förekommer i 
programmen. Barnen såväl i programmet som ute i samhället lär sig att förlita sig på de 
vuxnas kunskaper och erfarenheter. Makten att definiera sport ligger hos de vuxna i program-
met, men även hos andra vuxna som barnen kommer i kontakt med i sin närmiljö, t ex tränare 
och föräldrar. Att idrott för barn därför är en verksamhet som styrs av vuxna bekräftas av 
programinnehållet och eftersom vuxnas rätt att bestämma över barn är något som tas för givet, 
kan programmet uppfattas som en ideologireproduktion i maktens tjänst. Vi kan även använda 
Foucaults term mikromakt här, för att beskriva hur barn fostras till respekt för vuxna, av 
vuxna som internaliserat sportideologin och förmedlar den, vilket i sig skulle innebära en 
osynlig reproduktion av makt och ett sätt att disciplinera den uppväxande generationen till att 
godta sportens värderingssystem.   
 
Genom frågesporttävlingen sker en viktig del av kunskapsförmedling. Barnen som deltar för-
väntas hålla sig väl uppdaterade om sportrapporteringen i olika medier och inte bara genom 
TV-sporten. Den kunskapsreproduktion om sport som kommer till uttryck i programmet visar 
att det är de breda sportkunskaperna premieras. Barnen bör känna till flera olika idrotter, vilka 
kända personer som förekommer där, samt att kunna årtal, resultat och placeringar. Detta 
gäller både på en nationell och en internationell nivå. Den vuxne programledaren har hela 
tiden övertag i denna situation, eftersom det är han/hon som vet svaren på frågorna. Detta 
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innebär att programledarna ytterligare förstärker sin roll som sportexperter, vilket i sin tur kan 
betyda att barnen lär sig att förlita sig på de vuxnas tolkningar av sport som presenteras i 
programmet och även återspeglar det omgivande samhällets uppfattning om sport. Rätt svar 
på en fråga upprepas alltid och med denna redundans betonas ytterligare de kunskapsområden 
som anses vara viktiga. Ett återkommande inslag i tävlingen är ceremonin kring förloraren. 
Barnen fostras här till att tacka varandra för en god match och förloraren omhuldas mer än 
vinnaren. Här försvinner något av programmets bärande tanke om att ”alltid bli nummer ett”. 
Inslagen förmedlar snarast en av grundtankarna i sportideologin om att det är viktigare att 
kämpa väl och hederligt, än att vinna. Ceremonin återspeglar det sportsmannaideal som 
förekommer i andra tävlingssammanhang där deltagarna i alla lägen förväntas göra sitt bästa 
och efter tävling uppträda hövligt mot varandra som vinnare och förlorare.    
 
Programmet tillför även ett historiskt perspektiv på medierad sport som behövs för att förstå 
vad spåren av gårdagens sport kan berätta om vår nutid. TV-mediet har en förmåga att på nytt 
lyfta fram och förstärka vissa traditioner som skapar en känsla av att tillhöra en grupp, som 
delar ett förflutet och en framtid. Detta skedde tidigare i en lokal kontext där människor 
delade vardagslivet och kommunicerade med varandra. Vår känsla för historia och tradition 
har inte försvunnit i dagens samhälle, den har bara förändrat interaktionsform och blivit 
avskild från den sociala interaktionen i en lokal kontext genom de moderna mediernas sätt att 
kommunicera. Symboliken och det redundanta kommunikationssättet passar väl för TV-
mediets uttrycksform. Det går inte heller att förstå Lilla Sportspegelns nuvarande form utan 
att förstå varifrån den har hämtat sitt ursprung. De tidsmönster och symboliska former som 
finns i programmet beskriver en tidsanda där synen på barn, sport och kön tar sig vissa uttryck 
som också erbjuder en kollektiv gemenskap i den stora idrottskulturen. Barnens kunskaper 
och känsla för historien bakom sportens utveckling sker idag till största delen genom 
medierna. De kan få hjälp med att ordna en historiskt förankrad upplevelse av sport, främst 
genom frågetävlingen, men även av de reportage om sport och sportstjärnor som förekommer, 
vilka berättar både om dåtid och nutid. Historien fungerar som bekräftelse på att träning och 
helhjärtade satsningar kan löna sig för framtiden, när berättelsen om idrottsstjärnans väg mot 
framgången ofta introducerar reportagen. Man skulle alltså kunna bli som sin idol och bli 
erkänd som en fullvärdig medlem i det vuxna kollektivet av framgångsrika elitidrottare. 
 
 

EEtttt  fföörrhhaannddllaannddee  ttoollkknniinnggssfföörreettrrääddee    
Programmet visar även en solidaritetsdimension i relationer mellan barn och vuxna. Genom 
att ha en fast grupp av programledare blir de så småningom också bekanta för barnen som 
regelbundet ser programmet, trots att det är en relation som etableras på distans. Och även om 
de medverkande barnen i programmet tilldelats roller i egenskap av idrottande barn och som 
experter inom sina respektive sporter, kommuniceras relationen mellan barn och vuxna i en 
varm och kamratlig atmosfär. Delvis skapas denna atmosfär på de vuxnas initiativ, men för att 
dialogen ska kunna fungera mellan deltagarna i kommunikationsprocessen, måste man vara 
överens. Det som förenar generationerna i det här fallet är det gemensamma intresset för 
sport. Barnen visas respekt av de vuxna och man tycks förhandla med barnen för att komma 
överens om gemensamma tolkningar. Därmed har sporten en förmåga att bryta över de 
gränser som finns mellan generationer på andra områden i vårt samhälle. Programledarna har 
en öppen och kamratlig ton i sina samtal med barnen och Lilla Sportspegeln kan därför visa 
hur positiva relationer mellan barn och vuxna kan se ut. Den kommunikationsstil som 
programledarna använder sig av kan även tjäna som förebilder för hur vuxna kommunicerar 
med barn och inverka på hur barnen i programmet – men även barn och i viss mån vuxna i 
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TV-publiken - uppfattar dem som representanter för en äldre generation92. I dagens 
fragmentariska samhälle behövs trygga vuxna förebilder för barn och Lilla Sportspegeln 
lyckas med att skapa dessa förebilder. Idrotten framstår som en arena befolkat av tillförlitliga 
vuxna experter som tillsammans med de glada och positiva medverkande barnen, erbjuder 
tittarna en tolkningsram för sport.  
 
 

IIddrrootttt  fföörr  aallllaa??  
Intentionen tycks i första hand vara att skapa en positiv bild av sport och idrott. Idrottande 
barn är glada och aktiva barn som tycker det är roligt att idrotta. Att barn tycker att idrott är 
kul syns också i flera av reportagen. Barn beskrivs här som ett enda stort kollektiv och 
erbjuder en föreställning om gemenskap genom idrotten som om den vore öppen för alla. 
Kollektivet idrottande barn verkar ägna sig åt en mängd olika sporter, även om individuella 
skillnader naturligtvis förekommer. I programmet ges exempel både på de som tidigt 
specialiserat sig på en sport och de som sysslar med flera sporter samtidigt. Skrapar vi lite på 
ytan finner vi emellertid att barns möjlighet och förmåga att idrotta kan skilja sig åt en hel del. 
 
Programmet tar inte tydligt ställning för eller emot specialisering i tidig ålder, dock kan vissa 
av reportagen tala för en uppfattning om att elitkarriär inom vissa sporter kan vara värt att 
satsa på, framför allt när internationella framgångar för svenska idrottare tas upp. Sportens 
avigsidor visas däremot inte alls. Handikappidrott för barn syns inte, problemen med tidig 
utslagning inom lagsporter (främst fotboll/ishockey) dopingskandaler eller skador relaterade 
till sport ges inte heller utrymme.  
 
En annan avgörande faktor för barns möjligheter att utöva en sport är familjens ekonomi och 
detta syns inte heller i programmet. Ändå måste man förutsätta att det finns intresserade 
föräldrar som engagerar sig i och kan betala för sina barns idrottsutövning. Förutom medlems- 
och terminsavgifter, kan också viss utrustning behövas93. Ofta behöver barnfamiljer bil för att 
transportera sina barn mellan olika idrottsaktiviteter, vilket även kan inverka på möjligheter 
att delta i olika sporter,  t ex om familjen har flera barn och bara en bil eller inte har någon bil 
alls. Det geografiska avståndet till olika idrottsanläggningar varierar också beroende på var i 
Sverige man bor, så även förutsättningar för att utöva en speciell idrott kan av den anled-
ningen se olika ut. Möjligheten att utöva den idrott man vill kan således begränsas av flera 
faktorer. Barnens val av idrott är beroende av såväl den sociala som den kulturella kontext de 
växer upp i. Föräldrarnas sociala situation handlar om bostadsort, arbetsförhållanden och 
ekonomi. De kulturella förutsättningarna handlar om inställningen till idrott och vad som är 
lämplig sysselsättning för pojkar och flickor94. Detta inverkar naturligtvis på om barn idrottar 
eller ej och vilka idrotter de i så fall ägnar sig åt. Men de individuella skillnaderna mellan 
barns sociala och kulturella miljö kan också innebära att de i viss utsträckning själva får 
bestämma om och vilken idrott de vill utöva, oavsett vad föräldrarna tycker.  
 

                                                
92 Övriga vuxna som förekommit förutom reportrarna, är idrottsstjärnor, tränare och en idrottslärare, som även de 
kan fungera som förebilder. 
93 Ishockey är den idrott som brukar framhållas som ekonomiskt betungande för föräldrar, men även t ex 
hästsporter på tävlingsnivå hamnar i denna kategori. I en artikel i Svenska Dagbladet, 1999-09-26,jämförs 
innebandy med hockey för en 10åring. Bandyn kostar 800 kr/år och hockeyn 3.350 kr/år. Då är INTE kostnad för 
varken utrustning eller skjuts till och från träningar inräknad för någon av idrotterna. Artikelförfattaren påpekar 
även att kostnader och kvalité på idrotten varierar mellan olika kommuner i landet. ”Hockey för barn en prisklass 
för sig”: www.mediearkivet.se, 2000-06-13.    
94 Per Nilsson visar i sin bok Fritid i skilda världar att det är främst barn ur medelklassen som ägnar sig åt aktivt 
idrottande på fritiden. 
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Programinnehållet skulle därmed kunna tolkas som ett uttryck för ett klassuppdelat samhälle, 
där även sport delar in människor i sociala grupper beroende på ekonomiska förhållanden.  
Här finns alltså en risk att man exkluderar vissa barn i publiken ur det gemensamma 
kollektivet genom att man tycks adressera och rikta sig mot barn ur medelklassfamiljer med 
goda ekonomiska resurser, eftersom de flesta sporter som visas både förutsätter föräldra-
engagemang och god familjeekonomi. 
 
 

IIddeennttiitteett  ggeennoomm  ssppoorrttggeemmeennsskkaapp  
På ytan fungerar sportkulturen som en enande kraft, där gemensamma värderingar och normer 
ger trygghet och näring för skapandet av kollektiva identiteter. Den breda massan sport-
intresserade kan i dagens moderna samhälle länkas samman genom TV-mediet och skapa 
denna känsla av kollektiv gemenskap i en sportkultur. Programmet lyfter fram sportsmanna-
ideal och sportens förenande förmåga över alla gränser som är en av grundtankarna i 
sportideologin och bygger på att man som kollektiv erkänner de normer och regler som gäller 
för idrottskulturen. Detta innehåller även ett demokratiskt tankegods om att alla har rätt till en 
rättvis och jämlik bedömning oavsett kön, etniskt ursprung eller geografisk hemvist och ges 
med hänvisning till detta likvärdigt utrymme i programmet. Barnen erbjuds såväl nationella 
och internationella alternativa identiteter i reportagen, där de kan känna att de tillhör en grupp 
individer som delar samma intressen. Mot den kollektiva demokratiska principen ställs elit-
tänkandet inom sportfältet, där individen sätts i centrum och betoningen ligger på dennes 
begåvning och förmåga att träna och tävla enligt föreskrivna regler. Här fokuseras den egna 
förmågan och den subjektiva upplevelsen av att vara aktiv idrottare. Prestationen avgör 
placeringen i sportkulturens egen hierarki, samt i sportsfären som en del av samhället. 
Sportkulturen innehåller därmed två dimensioner av identitet, som fyller vår kulturs behov av 
hjältar men också vårt behov av att identifiera oss med och ingå en grupp.  
 
Den kollektiva gemenskapen som programmet erbjuder bygger på att visa barn som idrottar 
tillsammans. Till största delen handlade dessa inslag om lagidrotter och här var det killarna 
som helt dominerade, vilket visar på en tydlig skillnad i uppfattningar om sportande barn vad 
beträffar kön. Killar idrottar tillsammans, medan tjejer utövar individuella idrotter, enligt 
innehållet i Lilla Sportspegelns reportage under analysperioden. I de sporter som där båda 
könen fanns representerade tränar och tävlar man visserligen tillsammans i grupp, men mot 
varandra och med den individuella prestationen som riktmärke. När killar och tjejer utövar 
idrott tillsammans tävlar de alltså mot varandra. Reportage som enbart handlade om tjejer var 
uteslutande om individuella sportgrenar och här ställs könsindelningen på sin spets. Den 
kollektiva identiteten splittras i två tydliga delar när det gäller kön. Den manliga gemenskapen 
sluts samman av ett stort kollektiv av män, mot ett antal individualiserade kvinnor som 
därmed inte upplevs som något hot mot männens makt över sportarenan. Kollektivt idrottande 
är manligt och individuellt idrottande är kvinnligt, och män och kvinnor tävlar mot varandra, 
aldrig tillsammans. Idrottande tjejer anpassas i programmet till en manlig struktur som 
definierar kvinnan som det andra och annorlunda, vilket också förstärker den manliga 
sportidentitetens förankring i en manlig sportgemenskap.  
 
 

DDeenn  ssyymmbboolliisskkaa  iiddrroottttssaarreennaann  
Vad vi kan konstatera är att sport och idrott har en mycket lång historia fylld av traditioner 
som i dagens moderna samhälle förs vidare från generation till generation via medierna. 
Uttrycksformerna som TV-mediet använder gör att detta kan ske med tydliga symboler och 
ett redundant kommunikationssätt, som i ett barnprogram förstärks eftersom intentionen här är 
att föra vidare sportens goda sidor till en uppväxande generation. Detta sker från en symbolisk 
skapad arena för sport som ska representera barns verklighet. Från denna arena, som består av 
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en numera vanligt förekommande genreblandning av typen hybridisering, får vi inom en 
programtid av 30 minuter dokumentära reportage, frågesport, nyheter, musik och sagostund. 
Sporten komprimeras och presenteras i ett rasande tempo som nästan liknar utmattning – som 
hänger ihop med sportjournalistikens utmärkande drag - att snabbt kunna extemporera och 
referera under en pågående händelse. Överfört till barns verklighet uppfattas vardagen för 
idrottande barn som en välplanerad och intensiv tid, fylld av en mängd aktiviteter.  
 
Programstrukturen skapar med sin öppna och varma kommunikationsstil förutsättningar för 
att erbjuda barn en kollektiv idrottsgemenskap där kollektiva identiteter kan utvecklas och ta 
form. Förhållandet mellan sport i medierad form och barn visar att barn är välkomna och 
berättigade deltagare inom ett område som historiskt sett har dominerats av vuxna. 
 
Det största utrymmet ges i första hand killarnas sporter, vilket återspeglar vad som syns i 
övriga mediers sportrapportering. Det är männen som dominerar sportfältet, både som 
utövare, inom idrotts- och medieorganisationer och som genom sin utformning främst riktar 
sig mot en tänkt manlig publik. Sport skulle därmed kunna uppfattas som en vuxen och 
typiskt manlig verksamhet, där männen har ett naturligt företräde som sportutövare.95. Ett 
program som Lilla Sportspegeln kan dock tyda på att en förändring håller på att ske och 
medierna har även börjat uppmärksamma män i andra roller än som idrottsstjärnor96.    
 
I det här barnprogrammet framgår tyvärr att sporten fortfarande reproducerar klasshierarikier. 
Det tydliga medelklassperspektiv man här tycks utgå från som den rådande sportideologin  
beskriver snarast medelklassbarnens verklighet än alla barns verklighet. Därför är sport och 
idrott fortfarande varken en särskilt demokratisk eller könsneutral arena, som ger alla (barn/ 
vuxna, män/kvinnor) samma möjligheter och lika mycket utrymme vare sig på sportarenan 
eller i medierna. Snarare är det så att innehållet i Lilla Sportspegeln visar hur hierarkier 
bevaras och upprätthålls genom att man förmedlar den rådande samhällsideologin om barn, 
sport och kön. Visserligen kan alternativa uppfattningar om sport och kön finnas i program-
met, men till största delen reproduceras den rådande sportideologins värderingsmönster. 
  
Den slutsats jag drar av detta är att symbolen för den svenske sporthjälten i första hand är 
man. Det är mot de manliga idealen inom sportfältet som Lilla Sportspegeln i första hand 
förhåller sig i de reportage som förekommit där. Tjejer har dock fått mer uppmärksamhet på 
senare tid och kvinnliga sportreportrar börjar höras och synas allt oftare i SVT:s sport-
produktion, vilket talar för att en förändring håller på att ske. Något som borde undersökas 
vidare är om kvinnorna trots allt anpassar sig till manliga strukturer, för att få tillträde till en 
arena som så tydligt och klart varit dominerad av män under så lång tid. På längre sikt borde 
kvinnor kunna tillföra nya mönster som gör att sport och kön uttrycks i nya och annorlunda 
former. Även om man kan vara kritisk till hur idrottstjejer framställs i medierna, får de ändå 
vara tjejiga i Lilla Sportspegeln. Reportagen om Armine och Ann-Sofi antyder att en ny form 
av kvinnligt sportideal håller på att utvecklas som i framtiden kan komma att förändra synen 
på manligt och kvinnligt inom idrotten. Programmet kan därmed sägas ge uttryck för en 
intention att spegla idrottsutövande på ett mer jämlikt sätt för båda könen, än vad som för 
övrigt syns i de flesta mediers sportproduktion.  
                                                
95En undersökning som publicerats i tidningen Svensk Idrott visar att nästan 90 % av TV-sportens utbud 
fokuserar på män. När idrottskvinnor syns i TV-rutan fokuserar man ofta på något annat än själva sporten och 
ibland antyder reportrarna att sport för kvinnor är ett tidsfördriv i väntan på något annat. Särskilt tydligt blir detta 
i reportage om gravida idrottskvinnor. 3:99 ”90 procent herridrott i TV”, om en studie gjord av doktorand 
Nathalie Koivula, psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, av sportsändningar i SVT och TV4, 
hösten 1995 t o m juni 1998. www.svenskidrott.se\artiklar, 2000-03-16  
96 Ett senare exempel på papparollen är Lance Armstrong, som vann Tour de France. Under reportaget  nämndes 
även hans seger över sin cancersjukdom och hans ettårige son 2000-07-23, i Sportspegeln TV2, kl 20.30. 
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En styrka hos programmet är att visa barn som utövar både ”vanliga” och ”ovanliga” sporter, 
även om killarna tenderar att dyka upp i de vanliga och tjejerna i de ovanliga. En mängd 
forskning finns om relationen mellan barn och medier i andra genrer än sport. Ett fortsatt 
intressant forskningsområde för oss inom medievetenskapen borde också vara hur kvinnor 
som sportreportrar i barnprogram i ett längre perspektiv, kan få betydelse för 
attitydförändringar om sport.  
 
Konklusion : Lilla Sportspegeln visar att sport blivit en så viktig verksamhet för samhället att 
även barnen numera ska fostras till sportideologins värderingsgrunder och inlemmas i 
sportkulturen. Dessa värderingsgrunder utgår från en manlig norm, men som inom 
programmets ramar även ger uttryck för en del av de attitydförändringar om sport och kön 
som syns i medierna och som cirkulerar ute i samhället. Tjejerna har flyttat fram sina 
positioner inom sportfältet både som utövare och journalister. Den här studien visar att 
tjejerna också ges plats i Lilla Sportspegeln även om det fortfarande sker på männens villkor. 
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AAPPPPEENNDDIIXX   
  

Lilla Sportspegelns språkliga rum 
Ett sätt att beskriva de symboliska formerna som Thompson talar om, är att använda Debora 
Tannens sociolingvistiska perspektiv på språk och kommunikationsprocesser. Hon tar fasta på 
språkets mellanmänsklig interaktionsformer, där förhållanden mellan människor kommer till 
uttryck i tal, men även i andra symboliska former som t ex klädstilar, frisyrer och omgivning 
som också styr över hur vi uppträder inför varandra.  
 
Tannens analyser tar sin utgångspunkt i att studera skillnader i samtalsstilar mellan kön och 
mellan etniska grupper - som är klart inspirerad av Goffmans dramaturgiska perspektiv - där 
genus blir en framställd roll i ett socialt sammanhang och inte är något som beskriver 
individen som sådan. Därför ses relationen mellan språk och genus som en form av scen-
framträdande. Hon menar att språket kontextualiseras både genom den specifika miljö där 
samtalet utspelar sig och hur demografiska faktorer inverkar på vårt sätt att tala och samspela 
med människor i en  social omgivning. Könsroller är såväl socialt som kulturellt konstruerade 
och denna konstruktion uppstår och befästs när individer internaliserar den omgivande 
kulturens värderingar och normer om kön, som i sin tur inverkar på människors tankemönster 
och handlingar. Med andra ord kan ett visst beteende i en specifik kultur associeras med kön, 
kvinnor och män, som i interaktion mellan människor i förlängningen får funktionen av en 
ceremoni som befästs genom ritualer. Dessa ritualer för hur vi beter oss styrs känslomässigt 
och motiverar uppträdande till att bli formaliserat och stereotypt, vilket leder till att de till slut 
kan fungera som en naturlag97. 
 
Ett sätt att nalkas genus och språk i en undersökning är att försöka låta bli att koppla ihop 
beteende med könsidentitet direkt, utan börja med att fråga sig hur och var interaktionen sker 
– dvs. i vilken kontext samtalen utspelar sig. Sedan frågar man sig om det är män eller 
kvinnor som använder vissa mönster för detta, eftersom man ofta intar de positioner som är 
givna för könen i en viss kulturell kontext. Tannen försöker beskriva hur relationen mellan 
språk och genus bäst kan förstås genom att beteendemönster snarare är könsklassrelaterade, 
än enbart könsbundna. Genus är snarare en roll som framställs i ett socialt sammanhang än en 
identitet som kan beskriva individen som sådan. Med delad kulturell bakgrund menas även, i 
sociolingvistisk mening, delat språk. När den kulturella bakgrunden inte är gemensam, skiljer 
sig tolkningar och vanor åt, vad gäller lingvistiska strategier98. Dessa skillnader finns även i 
samhällets subkulturer. I relation till denna studie, skulle sportspråket kunna utgöra en sådan 
subkultur, där både genus och språk framställs på ett speciellt sätt som delas av de som är väl 
insatta i sportfältet. 
 
Vilka normer som gäller för interaktion hänger ihop med den kontext där de uppträder – dvs. 
vad som gäller i en kontext behöver inte nödvändigtvis passa för andra sammanhang. När det 
gäller genus finns inga fixerade regler i samhället som gör att man kan anta att vad som gäller 
i ett sammanhang - vid ett observationstillfälle - kommer att gälla för alla andra platser i 
samhället. Därför måste interaktionen för genusskillnader studeras som specifika för de 
situationer som de uppträder i99. Vad Tannen syftar till är att man i interaktionsstudier ska 
akta sig för att generalisera könsbundna beteenden i en viss kontext, till att gälla universellt 
och generellt. Vi måste dessutom ta hänsyn till en historisk kontext. Över tid förändras inställ-
ningen till vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. I relation till denna studie kan vi, med 

                                                
97 Tannen, 1993  
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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ledning av kapitlet om idrottens historiska utveckling, t ex se att vad som var tillåten idrotts-
utövning för kvinnor, men även för sociala klasser och etniska grupper, har ändrats över tid. 
 

TTaannnneennss  mmaakktt--  oocchh  ssoolliiddaarriitteettsspprriinncciipp  
Tilltalsformen du eller ni handlar om makt och solidaritet. När båda personerna tilltalar 
varandra i samma form, du eller ni, talar man om solidaritet. Makten står för de asymmetriska 
formerna där en person underordnas den andra. En symmetrisk relation bygger på social 
jämlikhet och likhet, men makt och solidaritet, menar Tannen, är inbördes relaterade till 
varandra i en gemenskapens paradox. Det verkar först naturligt att betrakta makt och 
solidaritet som varandras motsatser. Makt skapar distans och solidaritet skapar närhet, men 
just detta faktum betyder också att de hör ihop.  Att visa solidaritet innebär samtidigt närhet 
och likhet, vilket samtidigt leder till att friheten och oberoendet begränsas i en 
kommunikationssituation. Samtidigt kan makt innehålla solidaritet, genom att relationer 
mellan deltagarna skapas i kommunikationsprocessen. Vi är på samma gång båda lika och 
olika varandra, fast på skilda sätt.  

 
HIERARKI 
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  LIKHET  Tannen, 1993, s 171 

 
Kommunikation får dubbla betydelser genom att vad vi än säger för att stärka vår likhet, in-
skränker detta samtidigt på vår skillnad och det vi säger för att stärka vår skillnad, inskränker 
på vår delade gemenskap100. Syftet är att visa hur betydelsen i alla lingvistiska strategier kan 
variera beroende på kontexten och deltagarnas konversationsstil; och beroende på samspelet 
mellan deltagarnas stilar och strategier. Samma lingvistik betyder således antingen makt eller 
solidaritet, beroende på hur och var det används. Skillnader i kontextualisering behöver inte 
nödvändigtvis begränsas till kulturer, kulturella skillnader och etnicitet, utan kan kopplas till 
faktorer som social klass, kön och generation. Kopplat till den här studien kommer makt- och 
solidaritetsdimensionerna att användas för att studera hur programmet ger uttryck för 
relationer mellan generation och mellan genus.  
 
Tannen har intresserat sig mest för hur missförstånd eller sammanbrott i kommunikation kan 
länkas till grupptillhörigheter som både kan vara etniska och könsrelaterade. Tannen har 
också fått kritik för att hennes teorier inte är tillräckligt utvecklade och att hon mest hamnar 
på könsskiljande egenskaper i sina analyser. Ett tydligt maktperspektiv saknas och könen blir 
klart dikotomiserade och ej förenade. I min studie fyller däremot Tannens metodologiska 
perspektiv en viktig funktion, genom att tillföra hur språkets relationsskapande processer kan 
ta sig i uttryck i en viss miljö -  som även ger motvikt till ideologi och maktdiskurs, som kan 
riskera att låsa fast en analys i strukturer som är mer förutbestämda och slutna. 
 

                                                
100 Tannen, 1993, s 170ff. I sin modell placerar Tannen in japaners och javanesers kulturella uppfattningar. T ex 
som anställda i det amerikanska samhället hamnar de i fältet hierarki - distans, och med sina amerikanska 
släktingar i fältet närhet - likhet. 
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AANNAALLYYSSMMEETTOODD  
Texter hämtar sin betydelse från den kontext de ingår i, dvs. i språket och/eller kulturen. Den 
semiotiska metoden för textanalys, betraktar verkligheten som språkliga konstruktioner av 
tecken och koder. Den kan användas för att undersöka vilka underliggande meningsstrukturer 
som finns i en text, t ex ideologier, och komma åt de vanligaste läsningarna i en kultur. 
Genom att inta en publikorienterad position formuleras hypoteser som sedan kan utvecklas i 
empiriska analyser om kommunikation. Man intar med andra ord ”normalläsarens” position 
och gör en rimlig tolkning. En kvalitativ textanalys tar ställning till karaktären hos det 
empiriska materialet. Betydelse och mening är främst att betrakta som ett socialt fenomen. 
Om tecken överhuvudtaget ska överföra och ha mening; dvs. kommunicera mening; måste 
tecken förstås och användas kollektivt av en grupp människor, eftersom tecken snarare har en 
relationell och gemensam betydelse än en personlig och individuell betydelse. Processen 
inbegriper en tolkning av rådata parallellt med konstruktion av kategorier som fångar 
relevanta egenskaper hos dokumentets innehåll. En stor del av arbetet med kategori-
konstruktion utgör en form av innehållsanalys. Man letar ju, när allt kommer omkring, efter 
innehållet i informationen, för att kunna utveckla kategorier101. 
 
De kategorier som Selby och Cowdery talar om är: konstruktion, publiken, berättelsens 
narrativ, kategorier och institutionen. Eftersom metoden används för att rikta analysen mot ett 
bestämt mål, kommer i första hand begreppet konstruktion användas102. Konstruktionen inne-
fattar miljön, rekvisitan, ickeverbal kommunikation och klädkoder(mise-en-scène), samt hur 
den tekniska utrustningen används för att skapa och framställa fenomenet idrott, som 
anpassats till TV-mediet och dess publik. För att tolka en medierad text, måste man först bryta 
ner den sammanhängande framställningen till delar, som analyseras som tecken och koder, 
vilket har betydelse för hur mening skapas om sport. För att få svar på mina frågor måste först 
programstrukturen brytas upp i delar som beskriver programmets konstruktion. Jag har delat 
in programstrukturen i 4 konstruktionskategorier som jag anser vara centrala för hur vi 
uppfattar och tolkar ett program som Lilla Sportspegeln. Därefter har jag valt ut en av 
konstruktionskategorierna för att vidareutveckla lämpliga analyskategorier för det empiriska 
materialet. 
 

KONSTRUKTIONSKATEGORIER : 
 
 Studiomiljön beskriver hur platsen för sport konstituerar sig i en miljö, som 

kommunicerar aktualitet inom sportnyhetsgenren. Möbler, rekvisita, färg 
och form i studion förankrar programmet till en specifik plats. 

 
 Programledarrollen tar fasta på hur de vuxna agerar för att forma en 

relation till de barn som medverkar i programmet och den tänkta TV-
publiken. Till detta hör även den ickeverbala kommunikationen, som 
innefattar kroppshållning, mimik och klädkoder hos programledarna i Lilla 
Sportspegeln.  

 
 Bärande programinslag som återkommer i varje avsnitt. Här handlar det 

om att skapa en struktur som gör att tittarna på förhand kan förvänta sig vad 
som ska ske och göra programmet familjärt och hemvant. Kombinationen av 
programmets delar är ett val som gjorts i ett specifikt syfte, nämligen att visa 
idrottande barn. 

  

                                                
101 Selby och Cowdery, 1995 
102 Viscovi, 1999 
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 Tekniska koder för hur kameran används för att skapa närhet eller distans 
till det som sker i programmets olika inslag, dvs. användningen av long-shot, 
medium-shot eller close-up. Samspelet mellan kameravinklar, ljud och bild 
(t ex musik, miljöljud, slow-motion och klippteknik mellan och i olika 
inslag). 

 
Studiomiljöns utformning, programledarrollen och bärande programinslags teman samverkar i 
hög grad med på vilket sätt som de tekniska koderna framställer programmet. Kameran 
använder både olika vinklar och avstånd, vilket har betydelse för hur vi som tittare uppfattar 
vår delaktighet i programmet. Tillsammans med ljudteknik och bildhastighet erbjuds vi en 
tolkning om framställningen ska framstå som realistisk eller ej. Om bilder visas i ett snabbare  
tempo eller om de återges i slow-motion, betonas en komprimering av tid eller en uttänjning 
av tid. I Lilla Sportspegeln förekommer båda alternativen. Man kan även tänka sig 
möjligheter att växla mellan svart/vit och färg, även om det inte förekommit i något av de 5 
programmen som ingått i den här studien. 
 
De bärande programinslagen utgörs av 4 delar, varav 3 bildar grunden för min metod som 
används i syfte att nå djupare i analysen av den empiriska framställningen : 
 

BÄRANDE PROGRAMINSLAG : 
 
Ingressen utgör i sig ett av programmets bärande inslag, genom att signalera att programmet 
tar sin början. Här studeras hur ingressen används för att väcka intresse och sätta  en ram för 
hur sport för barn ska uppfattas. Hur publiken bjuds in och vilka känslor som uppmuntras.  
 
Tävlingarna skapar en relation till tittarna genom för det första att tittarna förväntas gissa på 
och skicka in teckningar av idrottsredskap, och för det andra genom den frågesport med 
deltagande barn i studion, som kan förmedla kunskaper om sporter och dess stjärnor, och för 
det tredje genom att delta i Internettävlingen, som påannonseras i varje programavsnitt.  
 
Reportagen återkommer alltid, men handlar både om vanliga och ovanliga sporter, om både 
barn och professionella idrottspersonligheter. Genom dessa reportage erbjuds tittarna speciella 
idrottskunskaper men väcker också förväntningar om spännande upplevelser. 
 
Den tecknade serien Tom & Jerry skapar också en relation till tittarna, men jag har valt att 
utelämna denna del i analysen103. 
 
Genom ovanstående schema betraktas texten på ett instrumentell och deskriptivt sätt, men 
språk är även något som skapar sociala relationer mellan människor. Därför kompletteras 
analysmodellen med Tannens socialpsykologiska texttermer, där förhållanden mellan 
människor uttrycks genom språkets sociolingvistiska former. Hennes förhållningssätt till den 
omgivande sociala kontextens betydelse för hur vi kommunicerar lyfter fram den dimension 
som saknas i Selby/Cowdery, genom att tillföra andra begrepp som beskriver språket som en 
mellanmänsklig social aktivitet. Av Tannens begrepp har jag valt ut och anpassat följande till 
min innehållsanalys :    
 
SAMTALSRAMAR – genom att rama in det språkliga rummet visar vi mot vilken samtals-
kontext det vi menar, säger eller gör, bör tolkas eller förstås104. Lilla Sportspegelns språkliga 

                                                
103 Andra tecknade serier som tidigare använts i  programmet är Janne Långben och Bo A Orm  
104 Tannen, 1998 
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rum handlar om att presentera idrottande barns ”verklighet” och uttala sig om denna utifrån 
det som redaktionen uppfattar representerar denna verklighet. 
   
METABUDSKAP – hur vi tolkar vilken betydelse hela kontexten har i den specifika 
samtalssitutationen105. Programmet konstituerar sig i en studiomiljö, där man kommunicerar 
sport för barn. Studiomiljön, tillsammans med ingress, signaturmelodi, kända programledare, 
osv., bildar den kontext mot vilken publiken tolkar programmet. 
 
METAKOMMUNIKATION – hur man talar – inte vad man talar om. Att prata om 
kommunikation i termer av metabudskap, ram och samtalsstil.  Tonfall, gester, röstvolym, 
kroppsspråk och samtalsstil106. Sportjournalister talar på ett speciellt sätt. Ordflödet är snabbt, 
man använder ofta symbolspråk och betonar idrottsliga prestationer. Röstvolymen kan vara 
starkare vid referat och mer samtalsmässig vid intervjuer. Ofta ser vi inte sportjournalisterna i 
bild, vi hör bara deras röster. I Lilla Sportspegeln däremot syns programledarna i bild, och de 
arbetar även som sportjournalister i SVT:s övriga sportprogram som vänder sig till vuxna. 
Även om Lilla Sportspegelns programledare förhåller sig mot sportjournalistikens former, för 
en vuxen publik, är deras metakommunikation något annorlunda i de relationer som skapas 
med de deltagande barnen och barnen hemma framför TV-apparaterna. 
 
För att sammanfatta min metod kommer både konstruktion och interaktion att användas för att 
undersöka hur sport kommuniceras i ett barnprogram.  
 

                                                
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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                                         Bilaga 3 
 
I denna korta översikt beskrivs innehållet i de 5 program som ingått i dataurvalet. 
 
2000-02-14 Påannons : ”Populäraste sporten i Australien och så Fredrik Ljungberg med heta 
tips”. Studiovärdar Mats och Fredrik. Reportage; Ponnytrav på Rastaborg, som följs av 
vinnarna i förra veckans teckningstävling och en ny fråga presenteras. Reportage; 
Skolgymnastik, från Norra Lyckansskolan i Perstorp. Under rubriken Fix och Trix, ser vi 
Fredrik Ljungberg och Caroline i skorummet. Frågesport mellan de tävlande barnen Kristoffer 
och Björn, med Mats som frågeledare. Tom & Jerry handlar idag om att katt och mus borde 
vara vänner(tema alla hjärtans dag). Reportage; Ironman från Australien,  som inleds med 
Australienloggan och presenteras som en australiensisk nationalsport. Vi får följa 11-årige 
Kirk, som är en av de tävlande. Programmet avslutas med att påminna om att Fredrik 
Ljungberg återkommer i programmet nästa vecka.  
 
2000-02-21 Påannonsen är en replik ur reportaget om Fredrik Ljungberg : ”Bara i Lilla. - Mitt 
namn är Fredrik Ljungberg. Det här är Arsenals privata pool.” I studion Mats och Micke. 
Första reportaget är Jan Svanlunds ”Sverigeresan”, om 5 killar i Östersund som tävlar i 
takhopp från garage- och hustak ner i snödrivor. Vinnaren får en Lilla-fiskehatt av Jan. 
Frågesporten leds av Mats och de tävlande heter Freddie och Marina. Reportage; Bowling om 
killar i 5-10årsåldern som tävlar för herrklubben BK-Örnen. Tom & Jerry avbryts, eftersom 
veckans teckningsfråga handlar om vem som är katten och vem som är musen. Vinnaren 
utlovas en Lilla-fiskehatt med Fredrik Ljungbergs autograf på. Reportage; Fredrik Ljungberg. 
Presentation av förra veckans vinnare i teckningstävlingen. Reportage från friidrottsfesten i 
Globen, där man följer Hässelby stafettlag, när de springer 4 x 200 meter. Laget består av 2 
killar och 2 tjejer. Programmet avslutas med att informera om Karelins ryggskada som därför 
gjort att han tackat nej till att medverka i programmet.  
 
2000-02-28 Sänds från Umeå och inleds med artisten Martin, som sjunger ”Du kan alltid bli 
nummer ett …”, från en utomhusscen. Fredrik och Marie inleder med att berätta lite om 
staden Umeå för tittarna och den närvarande publiken. Reportage; Beachvolley, om Björn 
Berg och Simon Dahl, som kämpar för en plats i det svenska OS-laget. Här spelar de en 
match mot ett ungdomslag i ”King of the Beach”, en inomhustävling. Tom & Jerry i 
bowlinghallen, som följs av svaret på förra veckans tittarfråga. Reportage; Trial på cykel i 
Kinna. Vi får följa två bröder Tobias(15 år) och Emil(13 år) i en trialtävling. Den här gången 
sker frågetävlingen mitt bland publiken, vid sidan av utomhusscenen där Martin uppträdde. 
Barnen som tävlar heter Lina och Daniel och Marie ställer frågorna. Reportage; Umeås 
Bigjumptävling för snowboard och skidåkare. Följer finalen mellan de 4 bästa åkarna. 
Därefter kommer veckans tittarfråga och programmet avslutas med en påannons för nästa 
veckas program med Therese Ahlshammar. 
 
2000-03-06 Påannons: ”Sandboarding i Brasilien och i studion Therese Ahlshammar”. 
Programvärdar Marie och Micke. Svar på förra veckans tittarfråga. Reportage; längdskid-
åkning, om Johan och Sofia. Ny tittarfråga; vinst blir Lilla-fiskehatt med Ahlshammars 
autograf på. Reportage; Therese Ahlshammar presenteras som vårt svenska OS-medaljhopp 
och med Australienloggan. Intervjun  leds av Micke, men Marie bryter snart in med frågor. 
Mycket handlar om satsningen inför OS. Reportage; Pingis från Borås om två 11-åriga tjejer, 
Therese och Phillipa, som spelar finalmatchen. Frågetävlingen mellan Mikael och Hampus 
med Marie som frågeledare. Tom & Jerry; tema vänskap,(vänliga djurveckan). Reportage; 
Sandboarding från Jericoacoa i Brasilien. Isak, Francisco och Vanjilo; 3 killar i 12-årsåldern 
som åker bräda på sanddynor. Avslutningen handlar om nästa veckas första kvartsfinal. 
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2000-03-13 Påannons: ”Hockeyderby i Lilla och så är det kvartsfinal i vår studiotävling”. 
Programledare Micke och Marie. Reportage; Hockeyderby i Linköping, följer 2 pojklag. 
Juniorhockey i Kanada. Studiotävling i frågesport leds av Marie och de tävlande heter 
Henrietta och Malin. Tom & Jerry; familjeekonomi; husdjur kostar pengar. Slutpoäng musen 
är billigast att ha som husdjur. Svaret på tittarfrågan och ny tittarfråga. Reportage om 
diplomboxning. Serien Fix och Trix,  om armbrytning, avslutar programmet.    
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