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Förord 

Studier om våra medievanor förekommer ofta i olika sammanhang i lättsmält statistik som 

visar hur mediepubliken läser, lyssnar eller tittar. Sportpublikernas preferenser kartläggs och 

presenteras på ett utmärkt sätt visar vad som generellt förenar oss som sportfantaster när det 

gäller de stora och populäraste sporter i medierna. Den här studien tar en annan 

utgångspunkt där mitt syfte har varit att undersöka en specifik tittargemenskap som utanför 

de homogena publikgrupperna i statistiken. Den grupp av människor som den här studien 

handlar om är ungdomar i en fotbollsförening och deras medievanor.  

 

Att på ett begränsat antal sidor berätta om allt som hänt under forskningsprocessen och göra 

alla rättvisa som på olika sätt bidragit till den här berättelsen är en omöjlig uppgift så här i 

efterhand. Tack till kollegor på Centrum för kulturforskning, Växjö Universitet och på 

doktorandseminariet, Lunds Universitet för alla synpunkter på mitt avhandlingsarbete. Ett 

särskilt tack till min handledare professor Peter Dahlgren Lunds Universitet och till professor 

Thomas Johansson Centrum för kulturstudier, Göteborgs Universitet för att ni på olika sätt 

hjälpt mig reda ut tankar under olika faser i forskningsprocessen. Sist men inte minst vill jag 

rikta ett stort tack alla tjejer i F15-laget som gjorde den här studien möjlig och för alla fina 

minnen av den här tiden som jag bär med mig. 
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Sammanfattning 

 

Många områden i samhället delar upp människor efter manliga och kvinnliga egenskaper. I 

den här studien betraktas idrott som en symbolskapande arena där delar av samhällets, 

idrottsrörelsens och mediernas värderingar om sport och genus cirkulerar. För ungdomar som 

aktivt idrottar har olika former av medierad sport betydelse för hur de skapar mening och 

betydelse om sig själva, sin identitet och om sin kultur. Den här studien handlar om hur unga 

idrottsaktiva kvinnor i sin vardag uppfattar TV-sport och vilka tankar de har om idrott, medier 

och genusidentitet. Den specifika sportkulturen utgörs av ett gäng 15åriga tjejer som spelar 

fotboll i ett flicklag. Underlag till studien består av medieetnografiskt material som samlats in 

genom deltagande observationer, samtal, mediedagböcker och intervjuer under 6 månader.  

 

Studien förankras teoretiskt genom feministiska perspektiv på hur medier och samhällets 

genusordning samspelar med kulturella värderingar om genus. Med utgångspunkt i Stuart 

Halls receptionsmodell och Robert W Connells teori om hegemonisk maskulinitet utvecklas 

en feministiskt inspirerad receptionsmodell om feminina idealpositioner som tillsammans 

med John B. Thompsons approprieringsbegrepp ger grunden till hur medieanvändarnas 

tolkningar kan förklaras och analyseras. De feminina positionerna i mediernas genusdiskurs 

utgår från tre idealtyper: Dominerande femininitet, Förhandlande femininitet och 

Oppositionell femininitet som analytiskt förklarar genusdiskursens kulturella förankring. 

 

Studien har tematiserats efter tre områden som har betydelse för hur identiteter tar form och 

uttrycks. Idrottsvardag som introducerar tjejerna, fotbollsklubben och fotbollskulturen. 

Medievardag som behandlar tjejernas generella medievanor och mediepreferenser, samt TV-

sport i vardagen som handlar om hur tjejerna gör mening av medierad sport och genus. 

Medierummen i olika genrer är ofta fördefinierat enligt vissa genus- och generationsstrukturer 

som gör att unga kvinnor tilltalas på ett visst sätt och presenteras för en viss typ av ideal som 

beskriver det feminina på helt andra sätt än hur det presenteras för en i huvudsak manlig 

publikgrupp. Ändå visar tjejerna hur de hämtar inspiration till genusidentiteter genom att ingå 

i ett socialt sammanhang där vardagslivets erfarenhet kombineras med annat medieinnehåll.  

 

Sportarenan och i synnerhet fotboll domineras av en maskulin hegemoni med maskulina 

ideal. Tjejerna är medvetna om att damfotboll och deras egen fotbollspraktik är något 

kvalitativt annorlunda, vilket de använder som förklaring till varför det är mer herrfotboll än 

damfotboll i medierna. Några av dem är emellertid kritiska till detta och anser att damfotboll 

borde få mer utrymme i TV. Sportarenans vardagsdiskurser reproduceras av medierad sport 

som bevarar genus- och generationsmönster genom att hänvisa sportintresserade till olika 

medierum baserade på traditionella köns- och åldersskillnader mellan kvinnor och män, barn, 

ungdomar, medelålders eller äldre. 

 

Tjejerna tillhör samtidigt en kultur som stödjer deras utveckling som fotbollsspelare och 

uppmuntrar deras självförtroende och självsäkerhet i föreningens kollektiva gemenskap. 

Fotbollsspelande tjejer rör sig mellan flera diskurser som erbjuder olika feminina ideal som 

ställer motsägelsefulla krav på dem. På ytan framställs fotboll som en idrott öppen för alla, 

men fotbollsdiskursen styrs av en maskulin hegemoni. Fotbollsdiskursens genusordning 

bekräftas därför såväl av medierna som i tjejernas vardag.    
 

Handledare:  Professor Peter Dahlgren, Lunds Universitet 

Opponent:   Förste amanuens Peter Dahlén, Bergens Universitet, Norge 

Titel/författare:  Fotboll är livet – en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-

sport/ Britt-Marie Ringfjord 
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1 SSPPOORRTT  II  MMÄÄNNNNIISSKKOORRSS  VVAARRDDAAGG 

 

Sport ingår som en naturlig del i många människors vardag, oavsett om det är genom eget 

idrottande eller genom att vara åskådare. I Sverige motionsidrottar åtskilliga i befolkningen 

regelbundet minst en gång varje vecka, men ännu fler är åskådare som tittar på när andra 

utövar sport. Att idrott är något som intresserar många avspeglar sig också i ett stort och 

varierat medieutbud om sport. Pressen ger ut sportbilagor, och det finns en uppsjö av 

specialmagasin om olika idrottsgrenar. Radio och TV har både reguljära nyhetssändningar 

och specialinsatta sportprogram från stora nationella och internationella tävlingar. Sport som 

utövas av kvinnor och män ges dock olika utrymme och framställs på olika sätt i medierna.  

 

Hur sport och idrott hänger ihop med människors vardag går att förstå och beskriva på många 

sätt.
1
 En utgångspunkt kan vara människors engagemang i idrott som visar sig genom att 3 

miljoner svenskar är medlemmar i någon idrottsförening. De vanligaste anledningarna till att 

motionsidrotta brukar vara för att hålla sig i fysisk form och för att må bra. Många tycker 

också att det är roligt att idrotta för att träffa andra människor.
2
 Genom eget idrottande kan vi 

som individer uppnå personliga mål som att förbättra hälsan, vinna en sporttävling eller känna 

en stunds social gemenskap i en grupp som delar samma intressen. Idrottsutövandet kan 

därmed ha en självförstärkande effekt när man upptäcker sin förmåga och talang, vilket höjer 

motivationen och självförtroendet. Idrotten kan alltså fylla såväl personliga som sociala behov 

hos människor.  

 

Till idrottens meningsbärande dimensioner måste vi också räkna in de värderingar om sport 

som cirkulerar i samhället. Sportens goda värden innehåller normer om rättvisa och jämlikhet 

som avspeglar samhällets demokratiska värderingar om att visa respekt och hänsyn för andra 

och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. De goda värdena främjar också medborgarnas 

hälsa och uppfattas ofta som en öppen social arena i samhället. Men samtidigt finns också 

andra värderingar om idrott som pekar på sportens destruktiva dimensioner. Till sportens 

negativa sidor räknas orättvisa konkurrenssystem som fusk och dopning, toppning och 

utgallring redan på juniornivå samt skaderisker med felaktiga träningsmetoder eller alltför 

intensivt idrottande. Sport kan därför också uppfattas som en hierarkisk arena där människors 

egenskaper rangordnas och exkluderar individer som av olika skäl inte passar in.
3
  

 

Människors möjligheter att motions- eller tävlingsidrotta skapas genom interaktion mellan 

flera dimensioner där individuella förutsättningar och kulturella värderingar samspelar med 

vilka idrottsformer som erbjuds medborgarna i det samhälle de lever i. Sport kan betyda 

fysisk aktivitet för vardagsmotionären, tävlingsidrott för tonåringen eller en yrkesprofession 

för elitidrottaren. Det kan också vara att gå på hemmalagets match eller dotterns lagcup i 

simning som åskådare och det kan även innebära att ta del av mediernas traditionella 

sportnyheter eller att låta sig underhållas av sportevenemang på TV, med alla de positiva och 

negativa betydelser som skapar mening i vardagen för oss.   

                                                           
1
 Sport och idrott är två synonyma begrepp där betydelsen ofta flyter ihop. I massmedierna är framförallt ordet 

”sport” allmänt förekommande. Jag utgår från definitioner hämtade från andra sport- och medieforskare. ”Idrott” 

är en institutionaliserad aktivitet där formaliserade tävlingsmoment ingår, som bygger på gemensamma regler, 

normer och värderingar i etablerade former. ”Sport” avser en aktivitet som även kan innefatta rekreations- och 

motionsutövning, såsom jakt, fiske, sportdykning, osv. som också kan utövas under friare former och för nöjes 

skull. För problematisering och diskussion kring begreppen se t.ex. Schelin 1985, Creedon 1994, Coakley 2003. 
2
 Riksidrottsförbundets (Rf) samlade statistik 2004 ”Idrotten i siffror” Anm. Statistiken visar idrotts- och 

motionsvanor hos befolkningen mellan 7-70 år. Källa: Riksidrottsförbundets webbplats www.rf.se   
3
 Fagrell 2000:123, Fundberg 2003:17, Larsson 2001:15 

http://www.rf.se/
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Riksidrottsförbundets årliga sammanställningar av svenska folkets idrottsaktiviteter kan också 

illustrera sportens meningsskapande dimensioner genom att peka ut vilka motionsidrotter och 

tävlingsidrotter som befolkningen i största utsträckning ägnar sig åt. Nästan häften av svenska 

befolkningen motionsidrottar minst två gånger/vecka, om man till fysisk aktivitet räknar in 

tjugominuters promenader, men de flesta (80 %) tar sig regelbundet en gång i veckan till 

gymmet för att styrketräna eller delta i ett aerobicspass; till skolans gymnastikhall för att spela 

innebandy eller gymnastisera tillsammans med andra. Bland tävlingsidrotterna är fotboll den 

populäraste sporten med flest antal aktiva medlemmar följt av golf, friidrott och innebandy.
4
 

Tabellen nedan visar de tre mest populära idrotter i Sverige för respektive kön. Den visar 

också att kvinnor och män vanligtvis utövar olika idrotter om vi bortser från fotboll.  
 

Tabell 1  Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (Rf) med störst andel aktiva 

kvinnor respektive män uppdelat på kön i antal och i procent 
 

Aktiva kvinnor                 Aktiva män 

                      Antal             Procent  (Aktiva totalt)                Antal        Procent  (Aktiva totalt)      

Fotboll            197 285         20%       (1 005 692)     Fotboll 807 812   80%    (1 005 692)    

Gymnastik      182 867         83%       (  212 747)     Golf 370 022      70%     (  548 095)    

Ridsport         176 275          87%       (  197 063)     Skidor 118 074       60%    (  197 505) 

                

Källa: FoU-rapport 2005:3 Kvinnor och män inom idrotten 2004 www.rf.se 051128 

 

Även om fotbollen endast har 20 % aktiva kvinnor, är det intressant att notera att trots detta är 

det den idrott i organiserad form som flest kvinnor sysslar med, jämfört med de 

kvinnodominerade sporterna gymnastik och ridsport. Golf domineras av män medan skidor 

som också är en stor sport med många medlemmar däremot har en jämn könsfördelning (dvs. 

inom intervallen 40–60%). Men hur ska vi förstå dessa skillnader som kulturellt skapade? 

Även om idrottsförbundens medlemmar sammanlagt nästan till hälften består av kvinnor, 

innebär det inte att samma villkor och förutsättningar per automatik gäller för båda könen.
5
  

 

Idrottsrörelsen kan betraktas som ett område i samhället där värderingar om män och kvinnor 

blir särskilt tydliga genom att här reproduceras ständigt skillnader mellan maskulina och 

feminina genusideal. Den könsuppdelade sportarenan visar också att skillnader mellan 

idrottande män och kvinnor startar redan i unga år eftersom idrott ingår i många barns och 

ungdomars fritidsverksamheter.
6
 Tävlingsidrotten byggdes från början upp av män och därför 

har normerna för olika sporter utvecklats för pojkar och män, något som senare flickor och 

kvinnor fått anpassa sig efter. Därför är det också lättare för pojkar och män att uppfatta 

idrottens maskulina ideal som naturliga och oproblematiskt självklara. Flickor och kvinnor 

förutsätts däremot inte vara lika prestationsinriktade som pojkarna och männen. De måste 

därför ständigt (be-)visa att de tar sin idrott på allvar och tränar minst lika hårt. Gränserna 

mellan manligt och kvinnligt bevaras genom att pojkar och flickor redan från början 

behandlas olika och möts av skilda förväntningar på sina idrottsprestationer i tränings- och 

                                                           
4
 Riksidrottsförbundet ”Idrotten i siffror” De 10 populäraste motionsaktiviteterna i fallande ordning: 

Promenader, Gympa/Aerobics, Styrketräning, Cykling, Löpning/Jogging, Fotboll, Simning, Dans, Golf och 

Innebandy. De 10 största tävlingsidrotterna baserat på antal aktiva i fallande ordning: Fotboll, Golf, Friidrott, 

Innebandy, Skytte, Handboll, Gymnastik, Ishockey, Kampsporter och Ridning. Anm. Rf började 1998 i 

samarbete med Statistiska centralbyrån undersöka svenska folkets idrottsvanor på motions- och tävlingsnivå för 

personer mellan 7 och 70 år. Sammanställningarna bygger på flera källmaterial som ofta motsäger varandra 

vilket också Rf själva betonar.       
5
 Riksidrottsförbundet  FoU 2005:3 ”Kvinnor och män i idrotten 2004” www.rf.se Se även Appendix  

6
 Nilsson, P 1998 

http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
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tävlingssammanhang.
7
 Förutsättningar att utveckla sin självkänsla och identitet genom idrott 

kan på ytan framstå som skillnader mellan olika sporter, som döljer att det i grunden 

egentligen handlar om skillnader mellan könen. 

 

11..11    MMeeddiieerraadd  ssppoorrtt  ii  mmäännnniisskkoorrss  vvaarrddaagg  

Sporten i medierna kan tillsammans med andra samhällsinstitutioner fungera som ett slags 

ram för hur vi som individer tolkar och agerar i vår vardag genom att medierna bidrar till att 

skapa ordning i vår upplevelsevärld. Medierna har också betydelse för hur vi som människor 

kan känna social gemenskap och fundera över våra identiteter. Att sport är något som 

intresserar många avspeglar sig i ett stort och varierat medieutbud om sport som finns 

tillgängligt både genom de traditionella och moderna medierna. De traditionella mediernas 

sportbevakning i press, radio och TV kombineras med kvällspressens sportbilagor och 

specialmagasin som ofta anknyter till TVs sportutsändningar. Medierna har också en aktiv del 

i processen att bevara och tradera kollektiva sportminnen genom radio- och TV-utsända 

minnesprogram och specialnummer av tidningar (t.ex. inför OS) som påminner oss om hur det 

gick sist och vilka framgångar över tid nationen Sverige haft inom olika idrottsgrenar. 

Idrottspressen har också specialiserats genom den mängd specialtidskrifter om olika sporter 

som vi kan hitta på tidskriftshyllorna i Pressbyrån eller matbutiken. Dessutom kan samma 

sport finnas för olika smakinriktningar i en eller flera tidskrifter som adresserar vardags-

motionären eller tävlingsidrottaren, idrottsföreningar eller olika idrotters fans.  Radio- och 

TV-sportens regelbundna nyhetsutsändningar kompletteras också med specialinsatta program 

vid stora evenemang som VM och OS som konkurrerar ut det vardagliga utbudet.
8
  I det 

moderna medielandskapet finns betalkanaler för TV-sport och alla mediers sportredaktioner 

har egna webbplatser, som tillsammans med idrottsföreningarnas hemsidor och chattsidor för 

sportintresserade visar att sport är något som har stor betydelse för många av oss i samhället. 

Genom att ta del av den medierade sporten skaffar vi oss kunskaper, hittar information som 

intresserar oss och känner att vi ingår i en sportgemenskap som bekräftar oss som individer.   

 

Modern medieteknik har lett till att vi som medieanvändare på helt nya sätt aktivt kan 

medverka i medierna. Det finns alltså förutsättningar för högre grader av interaktivitet mellan 

olika grupper i samhället, vilket också förändrar hur vi handlar och tänker om sport i vår 

kultur. Vi har som medieanvändare möjlighet att själva välja kommunikationsformer för hur, 

när, varför och med vem vi vill kommunicera med om vad. Vi har ofta flera motiv till att ta 

del av medierad sport. TV-sport kan vara underhållning, avkoppling från vardagsrutiner, 

stimulans för den egna idrottsutövningen, ett intresse och en social aktivitet man delar 

tillsammans med andra. TV-tittandets sociala sammanhang har också betydelse för hur vi som 

TV-tittare uppfattar innehållet. Är vi ensamma eller tillsammans med familj eller vänner 

påverkar det hur vi gör mening av innehållet. Om vi vill koncentrera oss på detaljerna kan vi 

föredra att titta i ensamhet medan när vi delar upplevelsen med andra, så förstärks gemen-

samma känslouttryck av tittarsituationen. Starka intryck av idrottsprestationer vi sett på TV 

kan vi också återkomma till senare i andra sociala situationer när vi diskuterar sport.
9
  

 

Det stora utbudet av olika medier och programformat delar in människor i skilda 

intresseområden och därför bör sport betraktas som en arena av det totala mediefältet där 

såväl medier som olika publikgrupper positionerar sig. Sport tolkas på olika sätt beroende på 

vem man är, vilken social bakgrund man har och vilka sociala grupper man ingår i. Hur TV-

sport uppfattas hänger ihop med vilka skillnader och likheter som finns mellan de kulturella 

                                                           
7
 Larsson, H 2005: 34f  

8
 Se Wallin 1998 om sporten i pressen; Dahlén 1999 om radiosporten; Reimer 2002 om TV-sporten.  

9
 Wenner 1989 :28f  
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faktorer och sociala sammanhang som förenar eller skiljer människor åt. Idrottsaktiva tjejer 

med invandrarbakgrund kan t.ex. tolka och göra mening av medierad sport i TV på sätt som 

skiljer sig från hur vita västerländska medelålders män i arbetarklassyrken uppfattar den. Vår 

vardag består av en rad olika sociala nätverk som vi ingår i och som strukturerar hur vi tänker 

och agerar. Såväl social klass, som genus, generation och etnicitet är faktorer som definierar 

oss som individer, och som samtidigt hjälper oss att uttrycka vår identitet genom 

gemensamma sociokulturella erfarenheter som vi kollektivt delar med andra i olika 

sammanhang. Flera samhällsinstitutioner samverkar till de socialisationsprocesser som formar 

vår kultur och våra identiteter.
10

 Därför internaliseras rådande samhällsnormer och 

värderingar om sport och genus på olika sätt och i varierande grad.  
  

11..22  GGeennuussssttrruukkttuurreerr  ii  mmeeddiieerraadd  ssppoorrtt 

I mediernas sportframställningar separeras dam- och herridrott på liknande sätt som i 

idrottsrörelsen, vilket får genusskillnaderna att framstå som normala och naturliga. Dessa 

förgivet tagna uppdelningar mellan könen bekräftas således i ytterligare en dimension av det 

som jag här kallar för sportarenan. Begreppen ”fotboll” och ”damfotboll” visar detta, där det 

förstnämnda avser pojkars och mäns fotboll som är etablerad som rådande norm och flickors 

och kvinnors fotboll som något annat som inte har samma status och samma utrymme i 

mediebevakningen. För även om Publicservicekanalerna i Sverige förlorat sändnings-

rättigheter till stora idrottsevenemang och att det i kanalkonkurrensens spår nu sänds mer 

damfotboll än tidigare, så har herrfotbollen fortfarande större medialt genomslag. Genom att 

mediernas sportbevakning fortfarande är koncentrerad till mäns idrott bevaras även sportens 

genusmönster där kvinnor behandlas som en avvikande och onormal grupp i samhället. 
11

  

 

Forskningen visar att sätten att framställa elitidrottare också skiljer mellan könen. Män 

avbildas i mer prestigefyllda situationer än kvinnor som trivialiseras och marginaliseras. 

Idrottskvinnor avbildas ofta i traditionellt passiva roller som inte alls har med idrotten att 

göra, vilket visserligen idrottsmännen också kan göra men i mindre utsträckning än 

kvinnorna. På bild framställs elitidrottskvinnors kroppar som estetiskt tilltalande objekt som 

påminner om hur den kvinnliga kroppen sexualiseras i andra kommersiella sammanhang. När 

fokus hamnar på hennes utseende bevaras de manliga maktstrukturerna inom sport- och 

medieorganisationerna och elitidrottskvinnornas idrottsframgångar reduceras i förhållande till 

hur elitidrottande mäns motsvarande prestationer förklaras.
12

 Den aktiva idrottskroppen 

symboliserar således feminina och maskulina genusegenskaper på olika sätt, vilket även kan 

samspela med människors vardagsuppfattningar om den egna kroppen och andras kroppar 

som uttryck för genusidentitet.  

 

Mediemagasinet visade i sin sammanställning 2003 över svensk press att antalet sportartiklar 

könsmässigt fördelades på 82 % om manliga idrottare och endast 18 % om kvinnliga 

idrottare.
13

 Nästan 90 % av TV-sportens innehåll var fokuserat på män mellan åren 1995–

1998. Inslagen om idrottskvinnor var inte bara korta och gav sämre fakta. De begränsades till 

individuella sporter som t.ex. konståkning och tennis som framställdes som lämpliga 

kvinnliga sporter, vilket också befäster andra värderingar om kön utanför idrottens värld.
14

 

                                                           
10

 Thompson 1995/1999, Gauntlett 2002 Anm. Den allmänt vedertagna definitionen av begreppet socialisation är 

den process genom vilken individen internaliserar den existerande sociala samhällsordningen i sin personlighet. 

Processen sker genom hela livet men anses viktigast under barndomsåren. Se Angelöw & Johnsson 1990: 82. 
11

 Creedon 1994, Rowe 1999, Reimer 2002 
12

 Koivula 1999, Messner 2002, van Zoonen 1994, se även Ringfjord 2005 
13

 www.svt.se 2003-12-01 Anm. Programmet sändes 2003-11-20: Damfotbolls-VM ingick i mätperioden och 

baserades på artiklar i Aftonbladet, Expressen, GöteborgsPosten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
14

 Koivula 1999, Study 3: 4ff. Anm. Baserat på TV-sport i Sveriges Television (SVT1 och 2) och TV4. 

http://www.svt.se/
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Fotboll konstaterades tidigare vara den populäraste sporten med flest antal aktiva medlemmar, 

följt av golf och friidrott. Fotboll har också flest sändningstimmar i TV följt av ishockey och 

friidrott. Men TV sänder också andra sporter som bilsport, alpint, hästhoppning, simning och 

tennis som har färre antal utövare och inte tillhör de 10 största föreningsidrotterna i Sverige. 

2004 sändes drygt 300 timmar fotboll, 190 timmar ishockey, 75 timmar friidrott, 70 timmar 

bilsport och 45 timmar hästhoppning (se även Appendix).
15

  I tabellen nedan visas endast TV-

sänd sport uppdelat efter antal timmar och kön.   
 

Tabell 2   TV-sänd idrott i Sveriges publikmässigt 5 största kanaler uppdelat i kön och efter 

antal timmar/år*: 
 

  1999 2002 2003        2004        
 

Damidrott   107 174  168 111
  

Herridrott  1615 2146 1916 1732 
  

Blandade idrotter   335  486    443   371             
 

Totalt antal timmar 2057 2806  2527 2254

  

*SVT(TV1 och TV2), TV3, TV4, kanal 5                      Källa: Idrotten i siffror www.rf.se  

 

När det gäller sport i TV visar sammanställningen att TV-sänd idrott i stort sett har samma 

antal sända timmar som vid mätperiodens början. I samtliga kanaler ökade dock 

idrottssändningarna fram till 2002, för att sedan återgå till ungefär samma nivå som 1999. Om 

TV sände 300 timmar fotboll 2004 innebär det att även damfotbollsmatcher ingår i dessa 

timmar. Av tabellen framgår inte vilken typ av idrott som minskat, vi kan bara konstatera att 

damidrotten minskat med en tredjedel sedan toppåret 2002 och att TV producerade både fler 

timmar med herr- och blandidrotter (t.ex. friidrott och hästhoppning) än med damidrott (se 

även Appendix).
16

 Konkurrensen från andra kommersiella TV-kanalerna som också sänder 

sport (t.ex. Eurosport, Viasat och TV4+) skulle kunna tala för att sportutbudet ändå har ökat i 

TV. Men dessa kommersiella kanaler har färre antal tittartimmar och eftersom dessa kanaler 

inte är rikstäckande kan siffrorna i det här materialet tyda på att TV-sänd sport inte heller 

längre når ut till hela befolkningen.
17

 Den totala sändningstiden av sport i de publikmässigt 

största kanalerna har faktiskt minskat under tidsperioden.  

 

Mediamätningar i Skandinavien (MMS) listar årligen de 20 mest sedda TV-programmen som 

sänts under året i de fem tittarmässigt största kanalerna (SVT1 och 2, TV3, TV4 och kanal 5). 

Listan innehåller flera programgenrer som delvis speglar sportevenemangs periodicitet. 

Sändningar från VM och OS samlar många tittare i den svenska befolkningen, medan 

program som Fotbollsmåndag och Sportnytt saknas på dessa årliga listor. Det sportevenemang 

som placerade sig högst 2003 var Fotbolls-VM för damer i USA med 3,5 miljoner tittare. 

Matchen tog en andra plats på Tittartoppen, slagen av Melodifestivalen som enligt 

mätningarna hade 3,8 miljoner svenska tittare. Årsrapporten för 2004 visade att fotboll 

fortsätter hålla ställningarna som den populäraste sporten hos den svenska TV-publiken. För 

andra året i rad placerade sig en fotbollsmatch efter Melodifestivalen. Sveriges match mot 

Danmark i Fotbolls-EM samlade totalt 3,8 miljoner tittare, medan OS i Aten och Svenska 
                                                           
15

 Riksidrottsförbundet, se även not 4 sidan 2. Anm. Hästhoppning i TV kan inte motsvara all Ridsport som t ex. 

dressyr. Det framgår inte heller av statistiken om trav och gallopp som är två stora publiksporter både i TV och 

på tävlingsbanorna också ingår i sammanställningen.      
16

 Riksidrottsförbundet ”Idrotten i siffror” 
17

 Carlsson & Facht 2004, Mediamätningar i Skandinavien (MMS) 2005-01-22, Reimer 2002:19  

http://www.rf.se/
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Idrottsgalan det här året hamnade på femte respektive nionde plats.
18

 Den svenska TV-

publikens könsmässiga fördelning redovisas i MMS månadsrapporter och visar att män tittar 

mer på TV-sänd sport i jämförelse med kvinnor. 44 % av männen och 37 % av kvinnorna såg 

på damernas VM-match 2003, men ännu fler tittade på herrarnas EM-match 2004; 47 % av 

männen och 41 % av kvinnorna.
19

    

 

Den här översikten visar att medierad sport generellt har betydelse för människor i deras 

vardag, men medieinnehåll och sända timmar behöver ju inte betyda att medieanvändarna 

faktiskt läser, lyssnar eller tittar på den sport som förekommer mest i medierna. Åtminstone 

vet vi inte hur de tar del av sport och varför de föredrar, förkastar eller saknar något i 

medierna. Innehåll är en aspekt av hur relationer mellan könen i medierad sport kan förstås 

och därför behöver alltså forskning om mediernas genusrepresentationer också undersöka hur 

människor i sin vardag själva gör mening av genus och sport.  

 

Män och kvinnor tillskrivs sina könsidentiteter som grupp efter egenskaper som symboliskt 

tolkade delar upp människor efter kulturellt bestämda könsdrag, där den medierade sporten 

antingen kan ifrågasätta eller förstärka våra vardagsuppfattningar om vad som bör betraktas 

som manlig eller kvinnlig idrott. Medierna är med och skapar motsägelsefulla bilder och 

myter om vad sport och idrott är beroende på vilket kön det handlar om. Kvinnor förkommer 

oftare i individuella uppvisningssporter som t.ex. friidrott eller tennis som framhäver estetiskt 

tilltalande kroppar i tajta trikåer, än de förekommer som speedwayförare eller ishockey-

spelare. Männen syns oftare i lagsporter som fotboll och handboll som framhäver ett svettigt 

kollektiv av kraftfulla och kämpande kroppar, än som killar i trikåer som tävlar i dans eller i 

gymnastik. Det kan vara lätt att tro att sport i medier i första hand intresserar män men 

kvinnor tittar också på sport. Den närmast naturliga fokuseringen på manliga elitidrottare får 

oss också att fundera över vad det innebär för dem som föreningsidrottar under elitnivå, men 

som inte syns i medierna? Vilka uppfattningar om sport och genus har t.ex. idrottsintresserade 

tonårstjejer (och –killar) som ser TV-sport producerad för vuxna manliga publikgrupper? 

 

Genom att undersöka vardagsfenomen som idrottande och TV-tittande kan vi säga något om 

hur medier på ett genomgripande sätt ingår på olika vis i vår kultur och vår vardagspraktik. 

Olika former av medierad sport ingår som en del i hur vi förstår och uttrycker vår genus-

identitet i relation till den eller de idrotter vi utövar. I vardagen kan mediernas stereotypa 

könsroller både bekräfta och utmana våra egna erfarenheter av könsidentitet. Oavsett om våra 

uppfattningar om TV-sport är positiva eller negativa är det ändå något som vi förhåller oss till 

när vi själva skapar mening och betydelser om sport och genus. Till dessa meningsskapande 

processer hör även annat medieinnehåll med andra könsstereotyper som vi också infogar i 

våra uppfattningar om sport och genus när vi bedömer och jämför med andra områden.  

  

11..44    AAvvggrräännssnniinnggaarr,,  ssyyffttee  oocchh  pprroobblleemmffoorrmmuulleerriinnggaarr   

Uppfattningar om sport och genus formas i komplicerade samspel mellan det omgivande 

samhället, medierna och dess medborgare, därför avgränsas den här studien till att belysa 

vissa aspekter av medierad sport, idrott och genus som kan bidra till vår förståelse om 

sambanden mellan TVs medierade sportframställningar och formandet av genusidentiteter 

som de kommer till uttryck i en specifik sportkultur av idrottsaktiva unga kvinnor. Mitt 

                                                           
18

 MMS Anm. Mediamätningar i Skandinavien publicerar tittarresultat varje månad från en TV-panel med 

people meters. Finalmatchen i Damfotbolls-VM mellan Sverige och Tyskland i USA sändes 2003-10-12. Även 

om man inte säkert kan veta att alla med mätarna påslagna såg på matchen, så är siffrorna en indikation på att 

damfotbollen på TV det här året fick sitt stora tittarmässiga genomslag hos TV-publiken.  
19

 MMS Månadsrapport oktober 2003 och Månadsrapport juni 2004 
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perspektiv utgår från att idrott är en symbolskapande arena där delar av samhällets, 

idrottsrörelsens och mediernas värderingar om sport och genus cirkulerar. Mot bakgrund av 

att fotboll är en populär sport både bland aktiva och i medierna har jag därför valt att begränsa 

min studie till hur fotbollsspelande unga kvinnor uppfattar TV-sport och vilka tankar de har 

om idrott, medier och genusidentitet. Den specifika sportkulturen utgörs av en fotbollsklubb 

med totalt 13 lag från flick- till damnivå och de utvalda unga kvinnorna i den här studien 

består av 17 spelare i flicklaget F15 (Flickor 15 år).   

 

Mitt syfte delas upp i två delar där det första beskriver medieanvändning och idrottande på en 

allmän nivå och det andra hur medieinnehåll får betydelse för genusidentiteters menings-

skapande processer. För det första för att förstå relationer mellan medierad sport och unga 

idrottsaktiva kvinnor måste vi först veta något om deras vardagskultur och vilken innebörd 

den sociala gemenskapen i fotbollsklubben har för dem. Vi måste också veta något om hur de 

integrerar medieanvändningen i sin vardag, vilka medier och vilket innehåll i medierna de tar 

del av. Hur eller om modern teknik ingår som en del i deras sätt att kommunicera (Internet, 

mobiltelefon) för att förstå vilka medier som har betydelse och vad de pratar om med 

varandra. För det andra hur unga idrottsaktiva kvinnor uppfattar sportinnehållet i relation till 

deras idrottsutövning och hur de själva positionerar sig i förhållande till mediernas sport-

utbud. För att analysera genusidentiteters kulturella konstruktioner måste vi veta vilka idrotter 

de föredrar, förkastar eller saknar i mediernas utbud och ställa detta i relation till vilka genus-

ideal inom medierad sport de positionerar sig med eller mot. Dessa genusideal kan fungera 

som förebilder men de kan lika gärna hämta sina förebilder i annat medieutbud som sändes 

under studiens genomförande t.ex. de populära dokusåporna (Fame Factory, Top Model, Big 

Brother); i ungdomsserierna (Buffy och vampyrerna, Sex and the City, Vänner); eller aktuella 

popartister som förekom i musikkanalerna ZTV och MTV. Har medierna över huvudtaget 

betydelse som förmedlare av ideal eller finner de sina förebilder på andra sätt i sin vardag? 

Hur ser genusidentitet ut för unga idrottsaktiva tjejer och hur kan den förstås i förhållande till 

andra möjliga identiteter som unga kvinnor kan tänkas välja eller välja bort? Även kroppen 

blir ett formbart eller förhandlingsbart objekt för konstruktioner av genusidentitet hos 

ungdomarna, där den kan användas som uttryck för att markera en individuell personlighet 

eller för att betona det kollektivt gemensamma i kulturen. Till mitt syfte hör också att mot 

bakgrund av ovan förda diskussionen i inledningskapitlet försöka bidra med förståelse för hur 

medierad sport på olika sätt ingår i vår kultur som en av många institutioner som kan 

samspela med hur en uppväxande generation unga kvinnor formar och skapar kollektiva 

genusidentiteter. Min problemformulering lyder därför: 
 

 Vilken betydelse har TV-medierad sport i unga idrottsaktiva kvinnors sport-

kultur för hur de själva uppfattar och gör mening av genus och sport?  
 

Min problemformulering kan brytas ner och preciseras i följande forskningsfrågor:  
 

 På vilka sätt ingår mediernas ideologireproduktion om genus och sport i 

unga kvinnors sociala vardagsaktiviteter?  
 

 Vilka identitetsskapande processer kommer till uttryck i en fotbollskultur 

som består av unga idrottsaktiva kvinnor och vilka möjliga genuspositioner 

finns utrymme för i den här kulturens genusdiskurser?   
 

 Vilken innebörd har medieinnehållet i fotbollskulturens vardagskontext när 

det gäller formandet av genusidentiteter i relation till idrottande?  
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 Vilka andra element förutom TV-medier ingår i deras meningsskapande 

processer om genus och sport?    
 

Dessa forskningsfrågor leder vidare till en presentation av studiens disposition och de följande 

kapitlens innehåll.    
  

11..55    DDiissppoossiittiioonn 

Inledningen diskuterar kortfattat idrottande och medierad sport i människors vardag och 

medieframställning av sport och genus med stöd av olika källor, som leder vidare till studiens 

frågor, syfte och problemformulering. Kapitel 2 sammanfattar en del av forskningen kring 

medier, sport och genus. Kapitel 3 diskuterar teoretiska perspektiv för forskning om medier, 

sport och genus, samt definierar viktiga begrepp i studien. Med utgångspunkt i Stuart Halls 

receptionsmodell och Robert W Connells begrepp hegemonisk maskulinitet utvecklas en 

feministiskt inspirerad receptionsmodell om feminina idealpositioner, som tillsammans med 

John B. Thompsons approprieringsbegrepp ger grunden till hur medieanvändarnas tolkningar 

kan förklaras och analyseras. Teorierna syftar till att fokusera på vardagskulturens sociala 

processer för att visa hur fotbollstjejer skapar mening av medieinnehållet. Tjejer i en 

fotbollsklubb kan förhandla med mediernas innehåll och välja mellan flera möjliga 

genuspositioner, som med ledning feministisk teoribildning om bl.a. identitet och femininitet 

kompletterar analysens förklaringsnivåer om hur genus och sport konstrueras i varierande 

grad. Kapitel 4 beskriver den medieetnografiska forskningsmetoden som jag använt och som i 

det här fallet innebar att materialet samlats in genom observationer, samtal, mediedagböcker 

och intervjuer. Urval, avgränsningar, problem och förtjänster med metoden diskuteras också. 

Analyskategorierna skisseras tematiskt för att visa utgångspunkterna för hur det empiriska 

materialet har hanterats och analyserats.  

 

I kapitel 5 följer en kort presentation av fotbollsföreningen som översiktligt introducerar 

tjejernas sociala miljö och villkor, utifrån temat idrottsvardag. Kapitel 6 fokuserar på temat 

medievanor och generella mediepreferenser. Här ges exempel på hur genus får betydelse när 

medieinnehåll approprieras och ges mening av fotbollstjejerna. Kapitel 7 handlar om 

medierad sport och genus i relation till hur tjejerna själva positionerar sig som unga kvinnor 

och hur de samtidigt gör mening av TV-sportens innehåll. Vardagskontexten får sin betydelse 

för hur medieinnehållet avkodas och får mening när innebörder om genus och sport 

konstrueras genom deras egna berättelser. Kapitel 8 diskuterar, analyserar och sammanfattar 

genuskonstruktioners möjligheter och begränsningar i den sociala vardagskontext som 

fotbollsklubben utgör för fotbollstjejerna.  
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22  FFOORRSSKKNNIINNGGSSFFÄÄLLTTEETT  SSPPOORRTT  OOCCHH  IIDDRROOTTTT  

 

Sport är ett tema som återfinns i många vetenskapsfält som visar sig i mångfalden av studier 

inom flera discipliner.
20

 Medievetenskapliga sportstudier domineras av undersökningar om 

mediernas produktionsvillkor och innehållsanalyser även om receptionsstudier också 

förekommer. De flesta studier som gjorts om relationer mellan publik och medierad sport 

fokuserar ofta på mäns sporter och manlig publik. De få medieetnografiska studier som finns 

om sport behandlar företrädesvis manlig fotbollskultur eller fankulturer kring superbowl och 

ishockey.
21

 Ska vi söka efter kulturstudier om kvinnors upplevelser som idrottsutövare får vi 

luta oss mot idrottssociologin, men här saknas istället problematisering kring förhållanden 

mellan idrott och sport i medier.  
 

Internationellt verkar ett antal etablerade forskare som problematiserar sambanden mellan 

medierad sport och samhället ur olika perspektiv. Den amerikanske medievetaren Lawrence 

A. Wenner beskriver i sina antologier hur sporten kommersialiserats, fr.a. genom TVs globala 

täckning. Han menar att ekonomiska maktstrukturer till största delen reproducerar vit manlig 

hegemoni, som på den första nivån utesluter kvinnor och på den andra nivån både män och 

kvinnor av olika ras och etnicitet från den medierade sporten.
22

 David Rowe verksam i 

Australien använder samma tema och drar paralleller mellan musikindustrin och medierad 

sport som han menar har utvecklats till en kommersiell marknad (sportbiz) som både liknar 

kommersialiseringen i populärmusikens värld och i allt större omfattning samarbetar med 

musikindustrin; i synnerhet när medierna riktar globala sportevenemang mot stora 

publikgrupper. Globalt etablerade sporter och elitidrottare har också kommersialiserats genom 

sponsring, produktplacering och spelarkontrakt.
23

 Många medieforskare intresserar sig för hur 

sport och nationalitet hänger ihop, framför allt när det gäller hur kollektiva identiteter skapas 

och formas genom medierna.
24

 Sambanden mellan mediesportens form och innehåll, och 

politiska, ekonomiska och kulturella maktstrukturer i samhället relateras av sportforskare till 

Sportmediekomplexet eller Sporttriangeln.
25

 Historiska perspektiv ingår ofta och 

samhällsutvecklingen förklaras med begrepp som socialisation, globalisering, tids- och 

rumskompression, reflexivitet och identitetsskapande. 

  

Den mesta medieforskningen som bedrivs utgår således från hur vi i samhället skapar mening 

och betydelse i vår vardag och hur vi relaterar till varandra genom medier. När vi utövar idrott 

och när vi tar del av medierad sport gör vi samtidigt mening och skapar kultur.  Genom att 

vara medlem i en idrottsförening anpassar sig individen till normer för hur man beter sig och 

lär sig samarbeta med andra, vilket också är viktiga egenskaper för medborgarskap. En nation 

har därför mycket att vinna på att stödja och stimulera sportaktiviteter i organiserad form för 

barn och unga eftersom idrott även gagnar samhällets bästa. Sport har också betydelse för hur 

vi uppfattar oss själva som en del i en nation och för hur vi socialt kan ingå i eller förhålla oss 

till andra grupper i samhället. Kollektiva identiteter genom nationalism är ett vanligt tema för 

många sportstudier. Fotboll, ishockey, motorsport, friidrott och tennis är alla exempel på 

sporter som får stort utrymme i mediebevakningen. Dessa sporter kan också skapa rutiner för 

                                                           
20

 SOU 1998:33 Kartläggning av idrottsrelaterad forskning i Sverige, 1987-1996, Fou 2003:1 Idrott, kön och 

genus – en kunskapsöversikt. Anm. Medicinsk idrottsforskningen får flest anslag i Sverige. Historia, pedagogik, 

psykologi och sociologi är andra discipliner med prefixet idrotts- som också ingår i idrottsforskningen.   
21

 Dahlén & Helland 2002: 2 Norsk Medietidskrift: Sport og medier. En forskningsöversikt 
22

 Wenner 1989 och 1998 
23

 Rowe 1995 
24

 Blain m fl 1993, Bairner 2001, Roche 1998 
25

 Se t.ex. Boyle & Haynes 2000, Jhally 1989, Miller 2001, Messner 2002, Dahlén & Helland 2002, Reimer 2002 
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oss som medieanvändare, genom återkommande stora idrottsevenemang som VM, OS och 

EM. När de förmedlas till TV-publikerna skapar de illusionen om en enad nation där alla 

gemensamt hejar på samma lag eller elitidrottare.
26

 Genom dessa mediehändelser delas året 

upp på ett naturligt sätt där varje säsong har sin specifika sport som skapar sportvärldens 

kollektiva minnen i kulturen.  

 

Svensk medieforskning täcks väl in av Stiftelsen Etermedierna som i olika forskningsprojekt 

beskriver det svenska samhällets förändringsprocesser, främst genom produktionsstudier och 

innehållsanalyser av olika medietexter. Peter Dahlén och Bo Reimer har undersökt Radio- 

respektive TV-sportens utveckling i medierna och Ulf Wallins studie om sport i pressen bör 

också nämnas trots att den inte är utgiven på detta förlag.
27

 Dessa tre sammanfattar den 

historiska utveckling och är en viktig grund för den svenska forskningen om medierad sport.   
 

Receptionsstudier om barns medieanvändning är ett väl etablerat forskningsområde inom 

medievetenskapen. Man utgår från ett kritiskt perspektiv på medieinnehållet där våld eller 

stereotypa könskategorier som förmedlas genom medier anses påverka och ge effekter hos de 

unga.
28

 Barnen betraktas ofta som offer som måste skyddas från negativ mediepåverkan. 

Innehållet särskådas för att säga något om vilka effekter detta kan ha på ungas socialisation 

till samhällsmedborgare och hur de bl.a. uppfattar mediernas konstruktioner av kön och vad 

detta kan innebära för hur unga utvecklar genusidentiteter.
29

 Ett annat vanligt tema för studier 

om medier och genus är kvinnors förmodade fascination för såpor, romantiska TV-serier eller 

böcker. Här utgår man från kritiskt feministiska perspektiv på genusskillnader och hur 

medieinnehållet förmedlar de patriarkala systemens maktrelationer i syfte är att bevara och 

reproducera maskulina och feminina stereotyper i kulturen.
30

 I Marie Gillespies etnografiska 

studie träder vi in i en medievardag där TV spelar en avgörande roll för vuxnas och 

tonåringars kulturella identiteter. Punhjaberna i Southall är utestängda från det brittiska 

samhället och får genom medierna tillgång till en kultur som inte är lokaliserad till någon 

bestämd plats utan de deltar i en global gemenskap där nya världar skapas och blandas. 

Svenska aktuella studier är Anja Hirdmans innehållsanalys Tilltalande Bilder om 

könsrepresentationer i veckopressen där titeln anspelar på innehållets dubbla betydelse – 

tidningarna talar till sina läsare och gör det genom att använda lockande och tilltalande bilder. 

Marianne Lilieqvists Våp, bitchor och moderliga män är ett annat exempel på genusmönster 

och kvinnors förhållningssätt till såpor genom att förena innehållsanalys av moderna såpor 

med intervjuer.
31

 
 

När det gäller relationen mellan medierad sport och genus är den ganska marginaliserad och 

den forskning som finns publicerad hittills har gjorts av män som skriver på ett självklart sätt 

utan att reflektera över sin egen genusposition, men det finns undantag.
32

 Pamela Creedon och 

Lisbeth Van Zoonen, verksamma i USA respektive Holland, tar upp maktstrukturer med ett 

klart uttalat feministiskt medieperspektiv.
33

 I Skandinavien har två studier om medierad sport 

                                                           
26

 Se t.ex. Rowe 1995 och Wenner 1998 för mer utvecklade diskussioner om nationalism och medietäckning. 
27

 Dahlén 1999, Reimer 2002, Wallin 1998 
28

 Boyd-Barett & Newbold 1995 T.ex. barnprogram, TV-reklam, musiktexter, musikvideor, filmer, barnböcker 
29

 Anm. Alla forskare är dock inte kritiskt normativa: M. Rönnberg (1997) tonar ner negativa effekter. Mer 

balanserade medieperspektiv hittar vi hos A. Lindgren (1999) om skolradion och B. Johansson (2000) om barns 

datoranvändning och hur barnen, skolpersonalen och föräldrarna förstår den. 
30

 van Zoonen 1994: 105f 
31

 Gillespie 1992, Hirdman A. 2001, Liljeqvist 2000 
32

  Wenner 1989: 290f som påpekar att receptionsstudier om sportpubliker av tradition ofta genomförts i 

skolmiljö av manliga forskare på manliga college- eller universitetsstudenter; vilket visar att sambanden mellan 

medier och sport naturligt har uppfattas som en manlig arena av såväl medierna och forskarna som av kulturen. 
33

 Creedon et al. 1993, 1994, van Zoonen 1994 
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och genus publicerats: Gender in Sport är en avhandling skriven av Nathalie Koivula (numera 

med efternamnet Hassmén) med idrottspsykologisk medieinriktning och Kvinder på banen, 

sport, køn og medier är en innehållsanalys av Alice Riis Bach om konstruktionen av 

könsroller i danska medier.
34

 Naturligtvis behöver inte all forskning om medierad sport ha 

genusperspektiv, men när så få studier av etablerade forskare görs om detta blir undantagen 

knappt synliga i en stor vetenskapskontext. Vill man hitta sport- och medievetenskapliga 

genusstudier av och om kvinnor får man söka sig till antologier där de kan dyka upp eller till 

vetenskapliga tidskrifter där de förekommer oftare.
35

  

 

22..11  GGeennuuss  oocchh  ggeenneerraattiioonn  ii  eenn  hhiissttoorriisskk  ssnnaabbbbsskkiissss  aavv  ddeett  ssvveennsskkaa  ssppoorrttmmeeddiieellaannddsskkaappeett    

Den medierade sportens utbredning som samhällsfenomen startade i England under senare 

delen av 1800-talet då utvecklingen av de moderna massmedierna tog fart och bidrog till 

institutionalisering av internationell sport som globalt organiserad verksamhet. Inspirerade av 

England växte något senare den organiserade tävlingsidrotten fram i Sverige och sportsidor 

introducerades i svensk press. Allmänhetens stora intresse som åskådare på plats vid olika 

idrottsevenemang skapade behov av information och fakta, som tidningarna uppfyllde genom 

att erbjuda sportreferat och artiklar. Idrottsrörelsen och dagspressen hade från början goda 

relationer. Utvecklingen av idrott i samhället och medierna har följts åt och kan förklara såväl 

spridningsprocesser av idrott som sportens plats i medierna och samhället. Relationer mellan 

idrottsrörelsen och medierna fanns alltså tidigt och la grunden till att sport utvecklades till en 

ekonomisk verksamhet för de inblandade parterna. Det var i första hand åskådarna och 

tidningsläsarna som sponsrade sportens tidiga utveckling.
36

 I pressen har fotboll, friidrott och 

något senare även hockey och bilsporter varit de mest förekommande idrotterna på 

sportsidorna. Svenska internationella framgångar på elitnivå, lokala framgångar för populära 

inhemska idrotter, reportrarnas egna intressen, konkurrenssituationen, inflytandet från TV 

samt ägarintressen eller policy, kan förklara varför vissa idrottsgrenar förekommer oftare än 

andra. I centrum för uppmärksamheten står manlig elitidrott, även om kvinnors elitframgångar 

successivt fått mer utrymme och ungdomsidrott numera kan ha en given plats på vissa 

tidningars ungdoms-sidor.
37

 Sporten i pressen framstår trots detta fortfarande som verksamhet 

för vuxna män, där kvinno- och ungdomsidrott förekommer sparsamt. Det är de manliga 

tränarna och förbundskaptener som får synas på bild och uttala sig om kvinno-, barn- och 

ungdomsidrott. Undantaget är ungdomsredaktionernas sidor där de aktiva barnen och 

ungdomarna själva får uttala sig.
38

  

 

Det skulle bli radion som förde in idrotten i människors vardagsliv på ett sätt som inte pressen 

mäktat med. Redan från starten 1925 förekom sportprogram i Sveriges Radio och reportrar 

lärde ut sportens regler med mer pedagogiska metoder än pressen hade kunnat göra. Termer, 

begrepp och svåruttalade ord ökade genom att radioreportrarna som använde dem vande sina 

lyssnare vid nya former av medierat sportspråk.
39

 Radiotjänst var ett allmännyttigt företag 

med ett klart uttalat Publicserviceuppdrag med starka inslag av medborgarfostran som gällde 

för såväl vuxna som barn och ungdomar. I radion förekom tidigt gymnastik- och 

idrottsprogram för barn och ungdom. Dahlén menar att det var barnprogrammen som födde 

idén till underhållningsprogram, främst genom Sven Jerrings långkörare Barnens brevlåda 

                                                           
34

 Koivula 1999, Bach 2002 
35

 Wenner 1989, 1998 och Blain et al. 1993. Creedon et al. 1993, 1994, Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2005:1 
36

 Dahlén 1999: 46f, Wallin 1998: 39, Whannel 2002: 81f som ger många exempel på internationella sport-

organisationer som bildades: IOK 1894 och första OS 1896, FIFA bildades 1904 och första VM spelades 1930. 

Tennisens Davis Cup 1900 och VM i Baseball startade 1903. 
37

 Wallin 1998: 70, 105f 
38

 Andersson 2000: 36, Wallin 1998: 94f 
39

 Dahlén 1999: 23 
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som med betoning på underhållning också tilltalade en vuxen publik.
40

 Radiosporten 

uppmärksammar kvinnliga elitidrottare lika mycket som de manliga i nyhetsbevakningen, 

men när det gäller sändningar från enskilda sportevenemang reproduceras samma 

genusstrukturer som i pressen. Radiosporten är underhållning av, om och för män.
41

 Det 

globala för radiosänd sport var i första hand reportrarnas rapporter från olika internationella 

idrottsarenor till hemmapubliken om nationens egna framgångar. Grunden var lagd men 

sportens globala utbredning skulle inte skjuta fart förrän efter andra världskriget då det nya 

mediet TV kunde förverkliga detta genom sportutsändningar från sportarenor världen över 

som förmedlade rörliga bilder av sporthändelser till sina tittare hemma i TV-sofforna.  

 

Sveriges Television (SVT) startade sina provsändningar 1955 med bl.a. två landskamper i 

ishockey och de reguljära sportsändningarna inleddes 1956 med fotbollslandskampen mellan 

Sverige och Danmark. 1960 bildas TV-sportens redaktion och samma år kommer den första 

TV-sända Olympiaden från Rom. Sportspegeln startar 1961 på söndagar. Första direktsända 

OS visades 1964 från Innsbruck samma år som Tokyo-olympiaden nådde de svenska TV-

tittarna via satellit. Första OS-sändningen i färg sker 1968 från Mexiko. 1977 följs Aktuellt av 

Sportnytt varje dag och Lilla Sportspegeln börjar sändas i november 1983. Fotbollskväll 

kommer 1993 och 1995 börjar ungdomsprogrammet S, som läggs ner redan efter en säsong 

pga. för låga tittarsiffror. Programmets låga tittarsiffror kan ha berott på att det sändes 

samtidigt som den då så populära svenska såpan Rederiet på torsdagskvällarna. En annan 

orsak kan vara att idrottsaktiva tonåringar ofta tränar vid denna tid. SVT:s sportredaktion 

producerar även egna dokumentärer och reportage som riktar sig till barn och ungdomar, från 

säsongsbetonade och periodiskt återkommande tävlingar som t.ex. Gothenburg Horse Show 

och TV-pucken.
42

  Enligt Reimer är damidrott ett känsligt kapitel för SVT. Konkurrensen på 

den svenska mediemarknaden om sändningsrättigheter och jakten på stora publiksiffror har 

lett till att stora idrottsevenemang sammanfattas i sportnyhetsprogrammen eller sänds i 

efterhand av Publicservicekanalerna. I kampen om tittarna med de kommersiella kanalerna 

har utbudet av sportprogram för idrottsintresserade kvinnor eller ungdomar knappast 

förbättrats. Alla TV-kanaler motiverar sina urval av sportprogram med att man tar hänsyn till 

allmänhetens sportintresse och bara visar vad folk vill se.
43

 Varken Publicservicekanalerna 

eller de kommersiella kanalerna tar emellertid inte särskilt stor hänsyn till idrottsintresserade 

tonåringar som en särskild tittargrupp. Säsongsbetonade idrottsevenemang som TV-pucken 

och Gothia Cup är vad de kommersiella kanalerna erbjuder idrottsintresserade tonåringar.
44

 

Och Lilla Sportspegeln tycks hålla en ohotad position som det enda regelbundna 

sportprogrammet för den yngre generationsgruppen. Kvinnor och tonåringar är därför i stort 

sett hänvisade till sportprogram som riktar sig till en i huvudsak vuxen manlig publik.  

 

Meningsskapande processer om genus uttrycks på olika sätt i en kulturell gemenskap där 

medierad sport också ingår. Mediernas sportinnehåll följer ofta de konventionella 
                                                           
40

 Lindgren 1999: 15ff, 81 om skolradion. Dahlén 1999: 238, 405 Anm. Jerring var en av de första 

radioreportrarna på Radiotjänst som förknippats med sportjournalistik. Hans förmåga att göra sport till 

underhållning lockade stora lyssnarskaror. Styrkan i hans reportage byggdes på hans talang att skapa illusioner 

av kollektiva gemenskaper mellan de medverkande och lyssnarna, som i Barnens brevlåda och Vasaloppet. 
41

 Dahlén 1999: 356f 
42

 Reimer 2002: 39ff, Sveriges Television www.svt.se 2000-06-11 Anm. TV-pucken är en nationell 

hockeyturnering för pojkar under 16 år som första gången sändes 1961 som en SVTproduktion. Senast (2005) 

sändes turneringen i TV3.  
43

 Reimer 2002: 252 
44

 Carlsson & Facht, 2004, MMS 2005-01-22 Anm. Gothia Cup är en internationell fotbollsturnering för 

ungdomar som spelas varje år i Göteborg en vecka i juli. TV4+ sände sju halvtimmesavsnitt från cupen, både 

2004 och 2005.  TV4+ tillhör inte de rikstäckande kanalerna (SVT1 och 2, TV3, TV4 och kanal 5). Den når 

knapp hälften av Sveriges befolkning och därför har många ungdomar inte haft möjlighet att se programserien.  

http://www.svt.se/
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könsstereotyperna som reflekterar samhällets uppfattningar om sportarenans könsuppdelning 

efter en på förhand given könsmatris, där idrottsgrenar symboliskt tillskrivs feminina 

respektive maskulina egenskaper. Elitidrott i medier framstår visserligen på ytan som 

jämställd, men när sport blir underhållning koncentreras den till manlig elitidrott som ofta 

presenteras av män, som handlar om män och som adresserar män genom tilltalsformerna. 

Genus- och generationsskillnaderna inom vissa idrotter har t.o.m. förstärkts genom att 

medierna i sina framställningar presenterar sport enligt slentrianmässiga schabloner när 

ungdomars och kvinnors idrottsgrenar marginaliseras.  
 

Jag har nu försökt placera den medierade sporten i ett större sammanhang där förhållanden 

mellan samhälle och medier leder oss vidare i granskningen av hur idrottsaktiviteter och sport 

i medierna ingår i människors vardag som meningsskapande processer om fotbollskultur och 

genusidentiteter. Det kommande kapitlet preciserar de teoretiska perspektiven som kan hjälpa 

oss med begrepp som säger oss något om hur innehållet i TV-sporten kommunicerar med TV-

tittarna och hur kulturella genusmönster kan ha betydelse för idrottsaktiva unga kvinnors 

identitetsprocesser.  
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33  TTEEOORREETTIISSKKAA  PPEERRSSPPEEKKTTIIVV  PPÅÅ  GGEENNUUSS  OOCCHH  MMEEDDIIEERRAADD  SSPPOORRTT  
 

Kapitlet tar upp teoretiska perspektiv och begrepp för hur vi kan förstå den medierad sportens 

anknytning till människors vardag. Den inledande diskussionen presenterar studiens 

genusperspektiv som leder fram till olika förhållningssätt till begreppen makt och identitet. 

Kapitlet avslutas med en syntes av perspektiven i en diskussion om feminina idealtypiska 

positioner och hur detta samspelar med identitetsupplevelser i kulturella kontexter. 
 

33..11  FFeemmiinniissttiisskk  tteeoorriibbiillddnniinngg  oomm  ggeennuuss  oocchh  mmeeddiieerr  

Feministisk forskning är ett samlingsbegrepp för olika perspektiv på könens relationer i olika 

sammanhang och består av många inriktningar som jag inte reder ut här. Det viktigaste i det 

här sammanhanget är att genusordningen problematiseras genom varierande teoretiska 

perspektiv, där de förenande dragen består i att studera hur maktförhållanden mellan könen i 

samhället organiseras och delar in olika områden i manligt och kvinnligt. Mäns och kvinnors 

makt och handlingsutrymme kan både begränsas och utvidgas av de strukturer som existerar 

på olika platser i samhället som t.ex. yrkesområden, sport- och medievanor. Feminismer som 

liberal-, radikal-, socialistisk och psykoanalytisk feminism närmar sig därför jämställdhet 

mellan könen från olika perspektiv och problematiserar olika områden.
45

 De feministiska 

perspektiv som jag funnit mig mest hemma i utgår från att kön är socialt, historiskt och 

kulturellt konstruerade egenskaper som därmed förändras i tid och rum. Jag använder därför 

begreppen genus och socialt kön som betonar att maktförhållanden mellan man/maskulin och 

kvinna/feminint måste förstås i relation till varandra och att de kontextberoende.
46

 När vi 

betraktar kön som socialt konstruerat innebär det samtidigt att genusordningen bara är en 

aspekt i en kulturell kontext som förklarar kön. Kultur skapar både likheter och skillnader 

mellan människor på flera sätt än efter kön, så för att förstå genus måste därför också fler 

faktorer vägas in i vad som bidrar till hur sociala relationer i olika sammanhang får betydelse 

för både män och kvinnor.
47

 Detta innebär för det första att även om det är femininitet jag 

studerar så måste den åtminstone teoretiskt ställas i relation till hur maskulinitet konstrueras, 

eftersom verksamhetsområden som idrott och fotboll domineras av män och att medierad 

sport i första hand beskriver männens fotboll. Detta innebär för det andra att jag även till viss 

del måste förhålla mig till andra faktorer som kan komplettera och fördjupa förståelsen av 

genus. Social klasstillhörighet, utbildning, yrkesområde och fritidsintresse är exempel på 

sådana faktorer som medverkar till vad som kan förena eller skilja män och kvinnor åt 

beroende på bakgrund, erfarenheter och livsvillkor. I den här studien är det i första hand 

generationstillhörighet och bostadsort som är de faktorer som används för att sätta genus i ett 

socialt, historiskt och kulturellt sammanhang .  

 

Feministisk medieforskning ställer frågor om hur genusordningen socialt, kulturellt och 

historiskt framställs i medierna och vilka konsekvenser dessa konstruktioner av kvinnligt och 

manligt kan få. Hur maktrelationer mellan könen uttrycks kan studeras i medieorganisationer; 

i mediernas innehåll och i människors sociala vardagskontexter där mediernas framställningar 

av kön ingår som en del i hur vi tolkar och gör mening av genus i vår kultur.
48

 Mediernas 

innehåll och uttrycksformer hänger ihop med såväl mediernas produktions- och arbetsvillkor, 

som med olika gruppers sociokulturella sammansättning och respons på innehållet. 

                                                           
45

 Lisbeth Larssons antologi feminismer (1996) är ett exempel på hur diskussionerna förts sedan 1980-talet. 

Liberal-, radikal-, socialistisk och psykoanalytisk feminism är ex. på bindestrecksfeminismer. För flera exempel 

på begreppets tvärvetenskapliga heterogenitet se t.ex. Weiner, G & Berge, B-M 1994: 9, Storey 1993/1997: 135f.   
46

 Hallberg 1992, Hirdman, Y 2003, van Zoonen 1994, McRobbie 2000, Smith 1990    
47

 Ganetz m fl. 1991: 7 Anm. Postmodern feminism, queer och mansforskning är ytterligare exempel på 

genusforskningens utveckling som kritiskt ifrågasätter generaliseringar om könen och den ”naturliga” 

heterosexualiteten som rådande norm. Se Butler 1990, Connell 1995, Richardsson 1996, Ekenstam 1998  
48

 Creedon 1994, van Zoonen 1994: 2f, Camauër 2000: 29f   
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Forskarnas gemensamma utgångspunkter är därför att de könsstereotyper som cirkulerar i 

medierna på något sätt hänger ihop med hur vardagliga relationer mellan kvinnor och män i 

samhället kan gestalta sig. På ett generellt plan kan alltså mediernas innehåll fungera som 

råmaterial för könsidentiteter och de flesta medieforskare som utgår från de konstruktivistiska 

genusteorierna är överens om att dessa konstruktioner är komplext sammansatta av olika 

faktorer i människors vardag som inte enbart hämtas från medierna. De flesta studier brukar 

av den anledningen också avgränsas till att fokuseras kring en av medieforskningens tre 

bärande delar; produktion, innehåll eller reception, även om man alltid förhåller sig till de 

övriga på olika sätt.
49

  

 

Sportarenan som metafor för idrott och medier i samhället kan förstås på flera sätt. Jag 

använder begreppet symboliskt. Idrott och medierad sport kan förstås som en arena skild från 

samhället med egna kulturella värderingar som avgränsas genom de regler och normer som 

gäller för idrottsaktiva, för åskådare på plats eller för tittarna hemma i TV-soffan. Att spela 

fotboll och att titta på fotboll (åtminstone på plats) kräver att deltagarna följer vissa regler. De 

normer som reglerar hur tävlingen ska utföras och hur de som tittar på ska uppföra sig visar 

att samspelet mellan tävlingsidrottare och åskådare också omfattas av vissa ritualer. Man 

förbereder sig inför tävlingen, man uppträder under tävlingen efter vissa givna förutsättningar 

och det finns ceremonier som bekräftar när tävlingen startar och avslutats. Ritualerna kan 

däremot skilja sig åt mellan åskådarna på plats och TV-publiken, beroende på vilken kontext 

man befinner sig i och om man är ensam eller vem eller vilka man är tillsammans med. 

Samtidigt ingår idrott och medierad sport i samhället vilket innebär att vi symboliskt kan 

översätta, använda och förstå vår kultur genom att hämta exempel från idrottens värld när vi i 

vår vardag beskriver andra fenomen eller tänker om oss själva.
50

 Många har också 

erfarenheter från eget idrottande som de kan relatera till och använda i andra sammanhang. 

Idrotten har därför olika symboliska betydelser som kan avse allt från professionalisering, 

institutionalisering och medialisering till fysisk aktivitet, tävling, uppträdande, och spontana 

lekar. 

 

3.2 Genusidentitetens kulturella förankring  

Det finns inga enkla teorier som kan förklara och täcka in alla tänkbara faktorer som inverkar 

på vad som lägger grunden till våra identiteter. Flera discipliner har också undersökt och 

begreppsliggjort själva begreppet identitet. Enligt medieforskaren Leonore Camauër är 

begreppet ganska väl utforskat av olika tanketraditioner. Hon menar att det är viktigt att 

komma ihåg att identitet inte existerar i någon konkret form. Identitet består av såväl fysiska, 

som sociala, psykologiska och kulturella komplext sammanfogade aspekter som vi bara har 

tillgång till genom symboliska uttryck. Därför kan vi inte som forskare täcka in hela dess vidd 

som sociokulturellt fenomen, utan vi måste begränsa begreppet till en viss kontext, som 

tydliggör vilka aspekter och i vilket sammanhang som identitetens betydelse relateras till.
51

 

Min utgångspunkt är att beskriva kulturella dimensioner av genusidentitet som uppträder i en 

viss social kontext. Genom att beskriva dessa dimensioner av identiteten kan vi också få 

förståelse för identiteters betydelser i andra sammanhang.  

 

En viktig distinktion när vi diskuterar kultur och identitetsbegreppet är skillnader mellan 

personlig och kollektiv identitet. Den personliga identiteten är hur vi som individer upplever 

och relaterar till oss själva som en individ med särskilda egenskaper och möjligheter, men för 

att få tillgång till vår personliga identitet måste vi samtidigt kunna relatera den till något 

                                                           
49

 Gauntlett 2002, Kleberg 2003 
50

 Schechner 2003/2002: 156, Blain et al. 1993: 4f  
51

 Camauër, 2000; 40 som bl.a. hänvisar till Fornäs. Se även Gauntlett 2002: 18f  
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utanför oss själva. Kollektiv identitet är individens upplevelse av sig själv som en medlem i 

en social grupp med en gemensam historia som genom socialisation formas av värderingar, 

tro och beteenden i en kulturell kontext. Gruppers kollektiva identiteter kommuniceras och 

uttrycks i en kultur i människors handlingar, tankar och ord genom språk, tecken och koder. 

Det är genom att betrakta kultur som en ständigt pågående process där mening och betydelser 

hela tiden måste konstrueras på nytt för att få innebörd, som vi förstår hur människors 

identiteter och levnadsbanor också följer de förändringar som sker i samhället. En del av 

dessa förändringar visar att synen på kvinnligt och manligt har skiftat historiskt och att den 

skiljer sig åt mellan olika kulturer, vilket på olika sätt har fått och fortfarande har betydelse 

för hur människor upplever genusidentitet. Identitet består alltså av komplext sammansatta 

mönster som är laddade med olika kulturella värden som både i långsam eller snabb takt kan 

växla och byta innebörd beroende på sammanhang, över en dag, ett år eller en hel livstid.
52

 

Vår sociala bakgrund och position har betydelse för hur vi präglas som individer och tar vår 

plats i samhället och för att få tillgång till vår identitet måste vi ingå i ett socialt sammanhang. 

Sportarenan erbjuder ett sådant socialt sammanhang där en kulturs gemensamma definitioner 

av genusidentiteter kan konceptualiseras och formas genom hur människor tänker, handlar 

och socialt interagerar med varandra. Idrott och genus som värdeladdade kulturella symboler 

för kollektiva genusidentiteter visar sig bland annat i hur feminina och maskulina egenskaper 

används när vi definierar och tillskriver oss själva eller andra en gruppidentitet baserat på våra 

kunskaper och erfarenheter om sport och kön.   

 

Hur vi handlar och agerar hänger ihop med vår sociala roll och vår identitet. Identiteten består 

av flera dimensioner som kulturellt förankras i olika socialt konstruerade roller som t.ex. 

samhällsklass, genus och generation. Det är när vi uppträder enligt normerna för dessa roller 

som vi bekräftar den sociala ordningen både för oss själva och för andra. Genom socialisation 

lär vi oss vilka genusideal för män och kvinnor som är accepterade för respektive kön i vår 

kultur och därför lär vi oss samtidigt vilka ideal vi också bör sträva efter. Genusidentiteten är 

således bara en dimension av olika gruppidentiteter som bygger på vissa kulturella 

föreställningar om manligt och kvinnligt.
53

 Ett annat sätt att förstå identiteter är att utgå från 

olika livsstilar som enligt sociologen Pierre Bourdieu präglas av samhällsstrukturer och 

socialisationsprocesser som avspeglas i olika sociala klassers kollektiva livsstilsmönster. I det 

moderna samhället kan livsstilar både väljas medvetet och omedvetet. Grupptryck och 

tillgängliga produkter för konsumtion ingår också i livsstilsvalen, som både kan ha fasta 

normer eller vara reflexiva och utbytbara. Livsstilsbegreppet fångar in hur vi aktivt producerar 

mening om vår identitet genom att reflektera över den och relatera den till ett socialt 

sammanhang där vi använder de resurser vi har tillgång till.
54

 I en kulturell gemenskap 

markerar ofta en grupp sin kollektiva identitet genom gemensamma klädstilar, matvanor, 

musiksmak och mediepreferenser som används för att positionera gruppen i förhållande till 

andra grupper.   

 

Identitetsbegreppet kan också relateras till traditionella och senmoderna processer i samhället. 

Dessa processer löper parallellt och blir tydliga genom att vi ständigt växlar mellan kollektiva 

(traditionella) och personliga (senmoderna) identiteter. Den traditionella identiteten byggs upp 

av rutiner och normer som hänvisar till gemensamma traditioner och förs över från det 

förflutna till nutid som förgivet tagna sanningar. Kollektiva identiteter är relativt fast 

förankrade i en grupp, ett samhälles eller en kulturs gemensamma traditioner. Hur traditioner 

från historisk tid till nutid bevaras, förmedlas och/eller förändras hänger också ihop med den 
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tekniska utvecklingen av medier. Gemensamma traditioner om idrott och genus kan 

symboliskt förmedlas genom bilder, föremål eller i ceremonier och ritualer bevarade över tid, 

som samtliga förstärks och tydliggörs genom mediernas sportrapportering. TV-tittande kan 

därmed ha en sammanhållande funktion för kollektiva identiteter och framstå som en 

gemensam tradition omgärdad av ritualer, när t.ex. Vasaloppet eller Olympiska Spelen sänds. 

De senmoderna samhällsprocesserna har samtidigt luckrat upp gränserna för traditionella 

kollektiva identiteter genom att individer ges större utrymme att forma en egen personlig 

identitet och livsstil. Individuella skillnader och unika egenskaper är en viktig markör i den 

västerländska kulturen. Genom massmedierna får vi också tillgång till flera identiteter och 

alternativa livsstilar som vi kan välja mellan och anpassa efter våra individuella behov, utan 

att ta hänsyn till traditioner. Identitet som anpassningsbar och mobil mellan skilda kontexter 

förstärks ytterligare genom modern medieteknik, ökad tillgång till fler medier och 

expanderande medieinnehåll, vilket får konsekvenser för hur såväl kollektiva som personliga 

genusidentiteter formas, uttrycks och upplevs.
55

 Kvinnor och män växlar mellan kollektiva 

och personliga identiteter i sin vardag och uppträder i olika sociala roller när de rör sig mellan 

och i olika kontexter. Både i fysiska rum och i de virtuella världar som medierna erbjuder oss.  

 

Två perspektiv har särskild betydelse för hur identitetsbegreppet teoretiskt förankras i kultur 

och meningsskapande. Det ena perspektivet betonar att kultur och människors 

meningsskapande sker i sociala sammanhang som bestäms av sociala strukturer, vilka utgår 

från olika samhällsinstitutioner som familj, skola, arbetsplatser, medier och idrottsföreningar. 

Sociala strukturer reglerar livsvillkoren för olika grupper, som bland annat visar hur 

maktrelationer mellan manligt och kvinnligt befästs genom en genusordning. Det andra 

perspektivet betonar att kultur tolkas i sociala sammanhang av människor som skapar mening 

genom sociala handlingar, vilka utgår från hur olika grupper praktiskt hanterar och påverkar 

sociala strukturer. Sociala handlingar visar hur människor genom aktiva val kan påverka sina 

livsvillkor i olika sociala sammanhang och forma personliga identiteter trots en institutionell 

genusordnings begränsande strukturer. Båda perspektiven har betydelse för hur vi kan förstå 

genusidentiteter, sportkultur och medier.    

 

3.3 Medierad sport och genusidentitet – den ideologiska varianten  

Ideologier är uppsättningar av dominerande tankesystem eller föreställningar som existerar i 

alla kulturer och som bygger på gemensamma värderingar som människor delar i sin vardag. 

Eftersom vi föds och växer upp i en kultur med redan färdiga sociala strukturer som lärs in via 

socialisation, formas våra identiteter av de sociala sammanhang vi ingår i. När vi tänker 

ideologiskt så innebär det att tänka på speciella sätt och tankesystem blir ideologiska först när 

olika grupper av människor använder och tolkar fenomen i kulturen i enlighet med redan 

existerande maktstrukturer som dominerar i ett samhälle under en viss tid. Den medierade 

sporten bidrar också till samhällets meningsproduktion genom att tillskriva och lyfta fram 

olika betydelsefulla berättelser om vår kultur. Detta innebär att medieinnehållet 

kommunicerar betydelser om vår kultur, som vi ibland kan relatera till i vardagliga samtal. 

Dessa meningsskapande strukturer bygger på maktrelationer där olika perspektiv eller 

ideologier konkurrerar om kontrollen över vilka gemensamma normer och värderingar som 

ska definiera allmänt vedertagna synsätt i kulturen.
56

  

 

Ideologikritiska perspektiv används inom feministisk medieforskning för att avtäcka 

omedvetna aspekter om hur genusordningen i medierna på olika sätt ingår i samhällets sociala 
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strukturer och reproducerar gemensamma tankar och föreställningar om genus i en kultur. Här 

studeras såväl hur maktstrukturer av över- och underordningar befäster genusordningen, som 

hur tecken på motmakt visar på förändringar i genusrelationer.
57

 Gemensamma värderingar i 

det svenska samhället kan vara att alla medborgare har rätt till sjukvård, skola och en 

meningsfull fritid. Många av oss kan också uppskatta nationella elitidrottsstjärnors 

framgångar och följa med i mediernas rapportering om femkamparen Carolina Klüfts, 

slalomåkaren Anja Persons eller Svenska Damkronornas hockeyframgångar i OS. Samtidigt 

är inte alla TV-tittare lika intresserade av att följa samtliga allsvenska matcher i bandy, 

motocross eller basket. Mediernas sportrapportering uppskattas därför inte heller av alla. I 

synnerhet när andra TV-program som nyheter, barnprogram och serier utgår eller flyttas i 

tablån. Människor kan förenas av medierna i intressegemenskaper där samma värderingar om 

idrott och sport ger uttryck för en livsstil som skiljer dem åt från andra grupper. För 

fotbollsspelande tjejer och killar kan medierad sport ingå i de gemensamma värderingar och 

livsstilsmönster som stödjer och formar deras gruppidentitet. Denna kollektiva gruppidentitet 

hjälper dem att positionera sig som grupp i förhållande till andra ungdomsgrupper som i 

medierna förenas av andra gemensamma identitetsmarkörer som t.ex. hämtas i andra genrer 

som dokusåpor, actionfilmer, komedier, musik eller datorspel. 

 

Sportarenans ideologiska uttryck syns i de värderingar som ingår i genusordningens 

maktstrukturer och talar om vilka sporter som är ”passande” för män respektive kvinnor. 

Maktstrukturer inom fotbollsorganisationer och inom medierna samspelar inte bara med 

varandra utan även med vardagen för fotbollsspelande tjejer. I en fotbollsklubb med manliga 

ledare och tjejer som spelare konkurrerar således olika ideologier om makten över 

sportarenan. Männen bär kanske med sig tolkningar av fotboll som kan bygga både på egna 

erfarenheter och medieinstitutionernas förmedlade idealbilder av fotboll som de internaliserat 

och försöker lära ut till tjejerna. Medan tjejerna uppfattar och tolkar mediernas bilder av 

fotboll i en vardagskontext som bygger på helt andra erfarenheter och ideal. I fotbollskulturen 

konkurrerar således olika ideologier om makten att definiera vilka ideologiska skillnader som 

bör finnas mellan unga kvinnor och vuxna män. Dessa ideologiska skillnader kommer till 

uttryck i människors handlingar och anger vilka kollektiva genusidentiteter det i 

fotbollskulturen är möjligt att identifiera med för kvinnor respektive för män.  

 

Ålder får också betydelse i fotbollskulturens vardagskontext. Varje kultur bär på idéer om 

ålder och i den västerländska kulturen delas ålder in efter gemensamma tidsperioder när en 

person är född. Genom att födas samtidigt tänker man sig således att en generation har 

gemensamma upplevelser och erfarenheter, som skiljer den från andra generationer. I en 

fotbollsklubbs ungdomsverksamhet har de vuxna ansvar som fostrare och förmedlare av 

specifika kunskaper till barn och unga, som ger de vuxna inflytande och makt.
58 

Detta 

samspelar även med mediernas sportförmedling som i första hand avser sport om vuxna, för 

vuxna och som produceras och presenteras av vuxna.
 
Som samhällsvarelser måste vi lära oss 

hantera och agera inom dessa strukturer, vilket kan relateras till idéhistorikern Micael 

Foucaults begrepp mikromakt som här innebär att de unga fostras till respekt för vuxnas 

kunskaper om sport, av vuxna som internaliserat sportideologin och förmedlar den vidare, 

vilket leder till en osynlig reproduktion av makt som disciplinerar en uppväxande 

generationen till att godta sportens traditioner och värderingssystem. Vårt sätt att hantera makt 

genom att lokalisera den till institutioner i samhället hindrar oss att se att makten är dold och 

utspridd, enligt Foucault. Makt är inte fixerad vid en plats, utan den är dynamisk och finns 
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överallt och därför blir vi omedvetna bärare av vår egen kultur och rör oss i en förgivet tagen 

verklighet.
59

 I vår vardag är därför olika former av maktstrukturer hela tiden närvarande i våra 

tankar och i våra handlingar när vi själva definierar, tolkar och gör mening av sportarenans 

och fotbollskulturens genusordningar.   

 

När vi som mediekonsumenter inte ifrågasätter den sportideologi vi möter i medierna tvivlar 

vi inte heller på makten bakom medierna. Istället reproducerar vi mediernas symboliska 

representationer av ideologisk makt. Fotbollsspelande tjejer lever i en social verklighet som 

många gånger kan begränsa deras maktresurser i vardagen på olika områden, där både genus 

och generation kan förklara deras hierarkiska placering i förhållande till andra 

fotbollsspelande grupper, så väl som i förhållande till andra idrotter eller andra sociala 

grupper. Generationsbegreppets förankring i historiskt bundna kontexter visar att även synen 

på ålder är kulturella konstruktioner som laddas med betydelser som förändras i tid och rum. 

Framför allt i situationer där barn och unga deltar som aktiva meningsskapare i vad som 

definierar i kultur och samhällsutveckling. Vad som betraktas som ung eller gammal i olika 

sammanhang förskjuts också både uppåt och nedåt i åldrarna, vilket inte minst reproduceras i 

medierna.
60

 I fotbollskulturen får även ålder ideologiska betydelser för hur genusordningens 

hierarkiska strukturer formar kollektiva och personliga identiteter.  

 

På sportarenan finns flera värderingar om generation och genus som konkurrerar om 

tolkningsutrymme. Idrottsrörelsen har från början utvecklats av och för män, så fördelningen 

av makt följer i första hand traditionellt maskulina ideologiska principer. Männen har en lång 

tradition som administratörer och utövare av sport, vilket innebär att sport och idrottsutövning 

från början anpassats efter mäns behov. Senare fördes dessa normer vidare till barn- 

ungdoms- och kvinnoidrotterna, utan nämnvärd anpassning till deras specifika 

förutsättningar.
61

 Barn- och ungdomsidrott ställs mot vuxnas motions- och elitidrott. 

Vardagsidrottande ställs mot professionaliserad elitidrott och kvinnoidrott mot mansidrott. 

Sportarenan innehåller således flera ideologiska maktstrukturer som värderar människors 

idrottsaktiviteter efter olika egenskaper. Varje struktur innehåller också maktrelationer mellan 

manligt och kvinnligt som är djupt förankrade i vår västerländska kultur. Enligt dessa 

ideologiska principer värderas idrottskroppens fysiska krafter och idealutseende efter 

genusegenskaper som konstrueras olika för män och kvinnor. Den maskulina idrottskroppens 

idealnorm är muskulös, kraftfull och handlingskraftig medan den feminina idrottskroppens 

idealnorm är slank, smidig och graciös. I maskulina lagsporter som t.ex. fotboll och ishockey 

kan kroppen få en ideologisk funktion som både bekräftar och bevarar myter om typiskt 

maskulina kraftsporter, medan feminina värden knyts till sportmyter om t.ex. gymnastik och 

simhopp som typiskt feminina estetiskt tilltalande uppvisningssporter.  

 

Men med ett allt för snävt ideologikritiskt perspektiv riskerar vi att låsa fast de aktiva 

subjektens genuspositioner i en dikotomi baserad i sociala strukturer där maktrelationer utgår 

från förhållanden mellan två homogena motsatser: maskulint och feminint. Begreppen 

maskulin och feminin är också problematiska att använda i vetenskapliga sammanhang 

eftersom vi reproducerar kulturella värderingar om genusordningen som bevarar skillnader 

mellan könen, istället för att verka för förändringar av maktstrukturerna. Olika områden i 

samhället har genusordningar som både kan vara lika eller skilja sig från varandra, vilket i sin 

tur innebär att dominerande maktstrukturer också kan utmanas av människor som i sin vardag 

har erfarenhet av mer heterogena och varierande genusegenskaper. Därför är det inte heller 
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givet att individer integreras och socialiseras in så fullständigt i samhällets institutionaliserade 

genusordningar som maktstrukturerna antyder. Flera identitetspositioner för genus är 

nämligen möjliga i de spänningsfält som uppstår mellan sportarenans olika dimensioner när 

maktrelationer förändras eller utmanas. Då blir maskulint och feminint istället egenskaper 

som kan förekomma hos båda könen och som symboliskt kan skifta betydelser mellan olika 

historiska och kulturella kontexter.
62

 Vi måste också komma ihåg att idrott och fysisk aktivitet 

i organiserad form är något som även har positiva värden för många barn och unga i det 

svenska samhället. I en social gemenskap med kompisar tränar ungdomar upp sina färdigheter 

inom en sport, som även kan utveckla deras egen självkänsla som idrottsaktiv tjej och kille 

och ge erfarenheter som de kan ha nytta av i andra sammanhang.
63

   

 

Ideologikritiska teorier visar hur sportarenans institutionella maktstrukturer reproduceras som 

symboler för genusordningen i mediernas framställningar av sport.  Dessa symboliska former 

för ideologisk makt konstrueras som dominerande tankar och värderingar i de övergripande 

samhällsnivåerna, som förs vidare och accepteras som förgivet tagna sanningar. Men för att 

undersöka sambanden mellan mediekultur och meningsskapande processer i vardagen måste 

vi även vända på perspektiven och fokusera på medieanvändning från TV-tittarnas horisont. 

 

3.4 Medierad sport och genusidentitet – den sociokulturella varianten 

Hermeneutiken är en filosofisk teoritradition som framhåller att förståelse och tolkning alltid 

är en aktiv handling som förankras i ett socialt sammanhang. Sociologen John B. Thompson 

utgår från hermeneutiken och anpassar den till ett teoretiskt förhållningssätt som konkretiserar 

hur meningsskapande uppstår i samhället och håller ihop tillvaron genom att betona den 

socialt inbäddade delen av tolkning. Den hermeneutiska ansatsen förenar vardagsnivåns 

mikroprocesser där betydelser aktivt kommuniceras och tolkas i sociokulturella sammanhang 

med samhällsnivåns makrostrukturer. Thompson använder begreppet appropriering för att 

beskriva dessa tolkningsprocesser, som kortfattat innebär att ta något ur den kontext det ingår 

i och anpassa det efter sin egen tolkningshorisont. Appropriering ska därför betraktas som en 

hermeneutisk process där medierade budskap ingår i kulturen som tillgängliga resurser som vi 

kan ta intryck från, använda och anpassa till vår vardag när vi tolkar och gör mening i vår 

egen sociala kontext.
64

 Som individer ingår vi i en rad sociala nätverk där vi möts av intryck 

från människor och miljöer som vi tolkar och gör mening av, beroende på vilka erfarenheter 

och kunskaper vi har.  

 

I det moderna samhället ingår också medierna som en viktig del i hur vi kommunicerar, 

upplever och relaterar till vår vardag, oss själva och andra. När vi gör mening av medierade 

budskap anpassar vi dem efter vårt sociokulturella sammanhang och tolkar dem efter våra 

egna förutsättningar. Genom att medierna stimulerar våra handlingar och yttranden har de 

också betydelse för hur vi införlivar, uppfattar och utvecklar våra identiteter och livsstilar.
65

 

Under approprieringsprocesserna har vi också möjlighet att distansera oss från vardagen 

genom att symboliskt besöka, uppleva eller träda in i andra sociokulturella sammanhang som 

vi inte har kontakt med i verkligheten. Symbolisk förmedlat medieinnehåll av andra 

levnadssätt, kulturer och människor ger oss dessutom något vi kan jämföra vår egen 

livssituation med, som även kan bidra till att vi kritiskt ifrågasätter såväl medierade budskap, 

globala orättvisor som den egna vardagssituationen.
66

 Genom att titta på TV-sport kan vi som 
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idrottsintresserade få information och kunskaper som vi sedan kan använda som inspiration 

och vägledning för hur vi socialt handlar och interagerar med andra i vår vardag. I en 

fotbollsklubb kan medieinnehållet i TV-sporten blandas med övriga intryck och förankras till 

en fysisk plats i en konkret sociohistorisk kontext, där tolkningar införlivas (approprieras) 

som en aktiv del i fotbollskulturen som stimulerar till handlingar och yttranden genom social 

interaktion där människors uppfattningar gemensamt bearbetas och formas. 

   

Ett annat perspektiv som kompletterar appropriering är Stuart Halls receptionsmodell som 

utgår från ideologikritisk teori om medietexter men utvecklar denna till kulturstudier genom 

att relatera medieinnehållet till meningsskapande processer ur medieanvändarnas perspektiv. 

Istället för ideologiska maktstrukturer väljer Hall att betona inkodning och avkodning av 

medierade budskap som hegemoniska processer där mottagarnas placering i kulturella 

kontexter får större betydelse.
67

 Hegemoni påminner om ideologi men anpassas och förändras 

genom de sociala spänningsfält som uppstår mellan olika grupper av människor, som för 

Halls del utgår från sociala klasskillnader. De hegemoniska processerna visar att vi som 

samhällsvarelser är medvetna om maktstrukturerna och vi kan därmed enligt Hall förstå, 

acceptera och anpassa våra tolkningar efter dem, men också aktivt göra mottolkningar av 

dem. De underordnade positionerna får därför en tydligare funktion eftersom de ingår i den 

process som bekräftar hegemonin.  Eftersom maktrelationer snarast är kulturellt inbäddade 

måste vi förstå dem som hegemoniska processer mellan olika sociala grupper som 

konkurrerar om kontroll över definitionsmakten, i t.ex. olika sport- och mediediskurser, som 

samtidigt alltid är öppna för utmaningar från underordnade positioner. Hegemonier förstås här 

som diskursfält med hierarkiskt ordnade positioner där strider om makten över 

tolkningsföreträdet pågår. Diskursen för elitidrott är annorlunda än diskursen för 

vardagsmotion. Mellan dessa diskurser finns sociala spänningsfält där sociala praktiker som 

språk, koder och handlingar används för att upprätta regler och markera gränser mellan de 

olika diskurserna och mellan olika positioner inom diskursen. Därför får också maktkampen 

betydelse för hur olika sociala grupper utvecklar gemensamma kollektiva identiteter. Hall 

menar att budskap är öppna för flera betydelser och att vi som TV-tittare anpassar våra 

tolkningar efter de kulturella kontexter som vi befinner oss i och med vilken grupp vi relaterar 

vår identitet till. Medietexter talar till oss som subjekt och placerar oss i olika positioner, som 

har betydelse för hur vi skapar berättelser om vår kultur och identitet.
68

  

 

Medierade budskap förkodas visserligen efter medieorganisationernas meningsstrukturer 

enligt en föredragen läsningsprincip som Hall kallar en dominerande position, men budskapen 

bär också på flera betydelser vilket innebär att tolkningar avkodas och anpassas efter 

mottagarnas sociokulturella sammanhang. Hypotetiskt kan TV-tittare använda tre positioner 

inom en mediediskurs när de approprierar medieinnehållet: genom att  
 

1) hålla med och acceptera en dominerande position som gynnas av de hegemoniska 

processerna 
 

2) förstå den dominerande tolkningen men inta en förhandlande position och delvis 

anpassa tolkningen efter sin sociala kontext eller  
 

3) förstå den dominerande tolkningen men inta en oppositionell position och göra en 

motläsning efter de egna kulturella preferenser.
69
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All kommunikation och alla medierade budskap bygger i grunden på en kulturell förförståelse 

med vissa gemensamma referensramar, som i Halls fall förankras i olika samhällsklasser. 

Samtliga tolkningspositioner förutsätter därför att både producenterna av medieinnehållet och 

TV-tittarna delar dessa kodkunskaper om budskapen alls ska kommunicera mening och 

möjliggöra för alternativa tolkningar. Med andra ord måste vi som TV-tittare förstå 

skillnaderna mellan de olika diskurserna, t.ex. när vi tolkar TV-reportage som handlar 

skolgymnastik (vardagsmotion) och resultaten i Friidrotts-VM (elitidrott). Med utgångspunkt 

i Halls receptionsmodell blir det möjligt att undersöka spänningsförhållandet mellan 

genusrepresentationer i medierad TV-sport och appropriering i en konkret social kontext, där 

genusidentitet ingår som en möjlig tolkningsposition.  

 

Halls receptionsmodell har kritiserats av feministiska medie- och kulturforskare som menar 

att betoningen på klass exkluderar kvinnor och ungdomar, vars diskurser inte nödvändigtvis 

måste sammanfalla med de klassmönster som finns i samhället. Både kvinnor och ungdomar 

kan använda mediekulturens symboler som motståndsstrategier för att skapa utrymme för 

andra diskurser med alternativa positioner. Modellen har därför utvecklats och anpassats av 

feministiska medieforskare till genusdiskurser som analyserar maktstrukturer i mediernas 

produktion, innehåll och reception.
70

 Mansforskaren Robert W Connell erbjuder också en 

möjlighet att förstå hegemonibegreppets betydelse för hur maktrelationer konstrueras genom 

genus. Connell utgår från hur olika maskuliniteter värderas och hierarkiseras både i 

förhållande till varandra och i förhållande till feminiteter. Den hegemoniska maskuliniteten är 

en position som de allra flesta män känner igen och på ett eller annat sätt förhåller sig till som 

en kulturell norm för makt. I samhället och i medierna finns olika diskurser där män med stort 

inflytande och makt definierar viktiga värden för t.ex. politik, ekonomi och idrott. Dessa 

hegemoniska positioner måste också förstås i förhållande till hur andra maskuliniteter 

hierarkiskt placeras i olika diskursers maktstrukturer.
71

 Jag kommer att utgå från en 

feministiskt anpassad modell som analytiskt erbjuder ett antal möjliga feminina 

identitetspositioner för tolkningar av genusdiskurser inom fotbollskulturen.  

 

3.5 Feminina och maskulina idealpostioner 

Ett kulturellt ideal som alla kvinnor måste förhålla sig till är femininitet och detta gäller i 

synnerhet för idrottsaktiva kvinnor inom en traditionellt maskulin sport som fotboll. Socialt 

konstruerad är femininitet en kulturell norm för hur kvinnor värderas efter sitt uppträdande 

och utseende. Femininitet består av ett antal genuspositioner som över tid förankras i sociala 

kontexter där olika värderingar sammantaget bestämmer normerna för hur olika feminina och 

maskulina egenskaper diskursivt placeras. Även om det finns flera möjliga feminiteter i det 

västerländska samhället så inordnas de ändå i en maskulin hegemonisk struktur, som baseras 

på en vit västerländsk medelklassnorm om skönhetsideal, heterosexuell kärlek och romantik. 

Feminina egenskaper definieras i förhållande till maskulina egenskaper som markerar och 

förstärker kulturella skillnader mellan kvinnor och män.
72

 Den västerländska femininitetens 

kvinnoideal betonar också ett utseende som föreskriver en slank och nätt kropp, som alla 

kvinnokroppar värderas efter. Även de kvinnor som motsäger normen inordnas hierarkiskt i 

förhållande till den västerländska kulturens ideal för kvinnokroppen, t.ex. andra etniciteter, 

handikappade, långa eller korta, kraftiga eller smala kvinnors kroppar. I de flesta mediegenrer 

som t.ex. noveller och modereportage i veckopress, dokusåpor och relationsprogram i TV och 

i romantiska filmer blir en vit västerländsk heterosexuell femininitet förstärkt och 
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reproducerad.
73

 Istället för en mängd olika kvinnokroppar som representerar olika 

kroppstyper, skönhetsideal, raser eller sexuella preferenser, framställer medierna homogena 

bilder som suddar ut skillnader. Därför lär sig kvinnor genom flera sociala mekanismer vilka 

feminina ideal som den västerländska kulturen accepterar, uppskattar och respekterar.
74

 

Grunderna för de feminina idealpositionerna i mediernas genusdiskurs kan beskrivas genom 

följande modell:     
   

1. Dominerande femininitet utgår från västerländska normer om utseende och skönhet för 

kvinnor som reproduceras i människors sociala handlingar och genom representationer i 

medierna. Massmediernas dominerade huvudbudskap om kvinnoideal tolkas, accepteras och 

erkänns i den dominerande genuspositionen.  

 

2. Förhandlande femininitet känner igen det dominerande idealet men tolkar och anpassar det 

efter sina egna erfarenheter och sociala situation. Här tolereras vissa avvikelser från det 

dominerande idealet så länge konsensus råder om de ideologiska principerna. Kvinnor 

uppmuntras bl.a. genom massmedierna att sträva efter att likna de västerländska normerna 

som gynnas i vad som definierar kvinnors skönhet och kroppsform. Samtidigt finns en 

medvetenhet om att idealen växlar och anpassas efter olika gruppers livsstilsmönster. Därför 

kan t.ex. andra etniciteter och varierande kroppsformer och uttryck för sexualitet accepteras.    

 

3. Oppositionell femininitet känner igen det dominerande kvinnoidealet men beroende på andra 

erfarenheter eller social situation förkastas och ifrågasätts den erbjudna tolkningspositionen 

med skepticism.  Kan betraktas som en underordnad position från den härskande positionen i 

hegemonin, men dessa oppositionella kvinnoideal kan också förekomma inom en delkulturs 

genusdiskurs som en alternativ position. Kvinnor som på sportarenan är aktiva inom 

traditionellt maskulina idrotter kan utveckla en egen delkultur där alternativa idealpositioner 

utvecklar sig, även om de i förhållande till en omgivande kulturs dominerande kvinnoideal 

kan definieras som maskuliniserade kvinnor.
75

  

   

Om medierna till stor del framställer redan existerande värderingar i samhället måste vi också 

ta hänsyn till hur detta samspelar med sportarenans konstruktioner av genus. Vi måste därför 

tänka oss att flera olika diskurser om genus kan ställas i förhållande till den idealtypiska 

modellen ovan. Sport framställs i medierna som en könsuppdelad arena som konstrueras efter 

genusstereotypa ideal som redan finns i samhället, där lagsporter som fotboll och ishockey 

domineras av män och individuella sporter som gymnastik och konståkning domineras av 

kvinnor. De flesta idrottsgrenar bygger också på genusordningens normativa värden utifrån en 

överordnad maskulin hegemoni av över- och underordning som styr över de feminina 

positionernas placering på sportarenan. Samtidigt konkurrerar män om hierarkiska placeringar 

och handlingsutrymme inom den maskulina sporthegemonin, vilket inte enbart exkluderar 

kvinnor utan också vissa män från sportarenan. Hegemoniska maktstrukturer enligt maskulina 

värderingsprinciper stödjer därför bara en del män, inte alla män.
76

 Även om män i allmänhet 

har mer makt än kvinnor i samhället så kan ändå sportarenans manliga hegemoni ifrågasättas. 

Det finns en större medvetenhet i dagens samhälle om jämställdhet mellan könen som gör att 

traditionella former av manlig dominans problematiseras, ifrågasätts och utsätts för kritik från 

flera håll. Den manliga hegemonin står i vart fall sällan oemotsagd när fler kvinnor tar sig in 

på sportarenan och utmanar den traditionella genusordningen, vilket visar att den manliga 
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dominansen också är möjlig att förändra och påverka.77
 Idrotter som domineras av kvinnor 

och kvinnliga värderingsprinciper kan därför placera män och manliga värderingsprinciper i 

en underordnad position i en feminin sportdiskurs. Män som t.ex. är isdansare eller 

elitgymnaster är samtidigt också placerade i underordnade positioner i förhållande till andra 

idrottsgrenar i en maskulin hegemoni. Dominerande hegemoniska positioner för medierad 

sport är därför inte heller helt enkel att få grepp om och beskriva heltäckande med hjälp av 

teorier om appropriering och idealtypiska tittarpositioner. För det första ingår TV-sporten som 

en del i ett större TV-utbud som konkurrerar om utrymme och tittare med andra 

programgenrer i flera TV-kanaler. För det andra konkurrerar olika sporter om hierarkiska 

placeringar inom och mellan sportarenans olika idrottsdiskurser.  

 

Det finns därför åtminstone två ideala genuspositioner att ta i beaktande. För det första 

sportarenans genusordning utgår från en heterosexuell vit västerländsk medelklassmodell för 

feminina och maskulina positioner som inverkar på vilka genusdrag som dominerar inom 

olika idrottsgrenar. Olika genusdrag accentueras i ballett, bodybuilding, simning, friidrott, 

trav och ishockey. Detta innebär att det inte bara finns ett maskulint ideal som råder inom 

sportens värld, utan även ett feminint ideal. För det andra den feminina idealpositionen i 

damfotboll utgår både från sportarenans genusordning och från den dominerande maskulina 

positionen för herrfotboll, som damfotbollsspelare alltid jämförs med. Fotbollsdiskursen delar 

in sporten genom seriespel i olika nivåer som rangordnas efter knattar, juniorer och elit men 

även i flick-, pojk-, dam- och herrlag. Fotbollsdiskursen ingår i sin tur i sportarenans 

övergripande idrottsdiskurser som rangordnar alla idrottsgrenar i förhållande till varandra 

efter kulturella värderingsmönster där genusordningar ingår. Även om en fotbollsklubb för 

tjejer kan framstå som en frisfär utan krav på femininitet, så förhåller den sig samtidigt till de 

dominerande genusidealen som finns inbäddade i såväl människors vardagskultur i mediernas 

innehåll.   

 

Fotbollsdiskursen har av tradition avgränsats som en maskulin frizon för kollektivet män där 

de under lång tid har utvecklat kulturens normer och regler utan konkurrens från kvinnor. När 

fotbollsspelande kvinnor på 1970-talet trädde in på planen överskred de gränsen för en stark 

maskulin hegemoni och utmanade de normativa värden den stod för. Med stöd av dessa 

traditionella normer tillskrivs därför fotbollsspelande kvinnor fortfarande en femininitet som 

tjänar till att förklara eller neutralisera hotet mot den maskulina suveräniteten över fotbollen. 

Därför har också kvinnors deltagande i fotboll hela tiden styrts av diskursens traditionella 

ordning som utgår från överordnade maskulina värden. Femininiteten måste betonas så att de 

framstår som annorlunda mot männens maskulinitet för att kunna placera dam- och 

flickfotboll i hierarkiskt underordnade positioner.
78

 Mediernas fotbollsdiskurs har också en 

ideologisk funktion som begränsar och befäster genusordningen genom stereotypa 

framställningar, men som Hall påpekar arbetar här flera hegemoniska processer samtidigt som 

ger människor möjligheter till motstånd och sociala förändringar. Kulturella betydelser kan 

alltid förändras och utmanas genom människors tankar och praktiker från andra positioner i 

hegemonin.
79

 Genom att utgå från de hegemoniska processerna som dynamiska spänningsfält 

där genusidentiteter uppstår som tillfälliga positioner att inta eller förkasta, så fördjupas också 

vår förståelse för hur medierna ingår i de sociala strukturer som både kan verka för att bevara 

och förändra genusordningen. Den medierade sporten tillför samtidigt resurser för att 

omskapa och utmana fotbollsdiskursens genusordning genom att vi som socialt handlande 

individer själva uttrycker och gör mening av våra identiteter i flera sociala sammanhang.  
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Själva idrottsutövandet kan i sig också ha betydelse för hur män och kvinnor uttrycker sin 

genusidentitet. Sportarenans meningsskapande processer kan både begränsa och möjliggöra 

hur människor upplever och praktiskt hanterar olika diskurser som de möter i sin vardag. 

Identitet genom genus ingår som en viktig faktor om vi ska förstå hur idrottsaktiva tjejerna 

själva upplever och uttrycker sig som aktiva subjekt i förhållande till sportarenans 

genusordning. Fotbollskulturen består också av såväl manliga som kvinnliga fotbollsspelare, 

vilket borde innebära att det även finns utrymme för ömsesidig påverkan som på sikt kan 

förändra sportarenans inneboende värden i genusordningen.  

 

Sociala relationer bygger inte bara på makt utan även på gemensamma erfarenheter och 

intressen som kan förena människor över genus- och generationsbarriärerna som t.ex. 

familjeförhållanden, utbildning, yrkesområden, fritidsintressen eller sexuella preferenser. 

Därför bör begreppen maskulinitet och femininitet inte användas efter dikotoma principer som 

delar upp genus i två separata diskurser, när egenskaperna egentligen borde överlappa 

varandra eftersom de för verklighetens män och kvinnor har mer komplexa betydelser i 

vardagen. Andra faktorer som inverkar på hur identitet formas och uttrycks i kulturen måste 

också ges utrymme. Det är inte bara genus som kulturellt bestämmer vilka vi är, utan vi 

definieras även genom t.ex. vår ålder, bostadsort, dialekt, etnicitet och klasstillhörighet. Så om 

genus är socialt och kulturellt konstruerat anser jag att femininitet och maskulinitet är 

egenskaper som både kvinnor och män har och kan utveckla, men som begränsas med stöd av 

ideologiska maktstrukturer som finns inbäddade i kulturen och genom socialisation anger 

preferenser för genusstereotypa roller.
80

 Vad som räknas som könsöverskridande i en 

idrottsgren kan i en annan idrott eller ute i samhället betraktas som ojämlika förhållanden 

mellan könen som befäster genusordningen. Genusidentiteter uppstår därför i samspel mellan 

olika genusdiskurser som i vardagen skapar spänningsfält genom människors tankar och 

handlingar när de rör sig mellan olika sociala rum. Det är genom social interaktion och 

kommunikation som kulturella betydelser formas, förändras eller utmanas när vi som 

individer praktiskt hanterar våra upplevelser av identitet genom sportarenans genusdiskurser.  

 

Modellen visar de dimensioner av sportarenan som jag analytiskt förhåller mig till för att 

utveckla några positioner som förklarar genusidentitet. Fotbollsspelande tjejer som här utgör 

exemplet på idrottande kvinnor, rör sig mellan flera diskurser som erbjuder olika positioner 

för feminina ideal som de praktiskt måste hantera i sin vardag. Avsikten är inte att täcka in 

alla tänkbara varianter av genusdiskurser som de har eller har haft kontakt med. De positioner 

som jag presenterar här ska därför uppfattas som idealtypiska genuspositioner som människor 

kan förhålla sig till när de själva uttrycker något om genusidentiteter.  

 

Ideologier och maktstrukturer blir ofta abstrakta teoretiska begrepp som kanske inte passar 

särskilt bra för analyser av människors vardag, särskilt när förklaringarna tenderar att hamna 

på makronivån. De sociokulturella perspektiven på hur genusidentiteter konstrueras i 

mikronivåns verkliga relationer mellan kvinnor och män är däremot en mer komplex historia 

fylld av kontradiktioner och förhandlingar om tolkningar. Sammanfattningsvis är det genom 

appropriationsbegreppet och receptionsmodellerna som maktförhållanden mellan makro- och 

mikronivåer synliggörs. Även om medietexter är förkodade på speciella sätt där dominerande 

ideologier om genusordningen finns inbäddade, så avkodar TV-tittarna dem med sina egna 

meningsstrukturer där de approprieras efter specifika förutsättningar i en sociokulturell 

kontext. De medievetenskapliga kultur- och genusforskare, som mina teoretiska resonemang 

refererar till i det här kapitlet, betonar även vikten av att se människor som handlande aktiva 

subjekt som i tillvaron också är medskapare av samhällets meningsproduktion. Maktrelationer 
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reproduceras i spänningsfält mellan olika positioner och därför måste vi relatera 

kommunikationshandlingar både till vardagsbestyren i mikronivån och till större sociala 

sammanhang i makronivån, för att nå en fördjupad förståelse av hur genusidentiteter 

konstrueras genom mediekultur och medieanvändning.  
 

Om kritisk medieteori ofta klandras för att enbart se till det klassindelade samhällets sociala 

och ekonomiska strukturer som orsaken till ojämlika förhållanden i samhället, så kritiseras 

sociokulturella medieperspektiv för att ha för optimistiska förväntningar på människors 

handlingspotential och makt. Här tonas de sociala klasskillnaderna ner och individuella 

skillnader lyfts fram och ges för stor betydelse i analysen, menar kritikerna.
81

 Men som jag ser 

det hittar vi struktur- och handlingsperspektiven i de flesta teorier som undersöker sociala 

sammanhang i samhället, även om de flesta har en starkare betoning på maktstrukturer så 

finns här också strimmor av processer som förklarar subjektens aktiva val och handlingar. Jag 

anser inte att vi måste sammanföra sociala strukturer med sociala processer för att förklara hur 

samhället hänger ihop. Istället bör en analys kunna bygga i flera nivåer och på flera perspektiv 

där sociala strukturer får förklara socialisationsprocesser, ideologisk och institutionell makt, 

och sociala processer får förklara hur människor hanterar och agerar inom dessa strukturer 

genom att skapa mening.   

 

Genom att använda teoretiska perspektiv som studerar kultur både från en makro- och en 

mikronivå kan vi presentera flera förklaringar. Sportarenans genusdiskurser består av olika 

dimensioner som här förankras i fotbollskulturen och unga kvinnors idrotts- och medievanor. 

Mina teoretiska perspektiv utgår från sociokulturella dimensioner av genus som förhåller sig 

både till kollektiva gruppidentiteter såväl som till individers möjligheter att själva utforma 

sina egna personliga identiteter.   
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44  TTOOLLKKNNIINNGG  AAVV  MMEEDDIIEEAANNVVÄÄNNDDAARRNNAASS  VVAARRDDAAGG  
 

Kapitlet beskriver de metodologiska utgångspunkterna och hur jag praktiskt har gått tillväga för 

att samla in och analysera materialet. Först förs en kort diskussion om vad kvalitativ metod 

innebär och i synnerhet den medieetnografiska metoden. Sedan beskrivs den konkreta metod som 

tillsammans med de tidigare redovisade teoretiska perspektiven leder fram till min analysmetod. 

Därefter diskuteras urval, avgränsningar och problem kopplat till denna studie. Kapitlet avslutas 

med den analysmodell jag utgått från i min bearbetning av det insamlade materialet. 

 

44..11    KKvvaalliittaattiivv  ffoorrsskknniinnggssmmeettoodd  

För att komma åt hur mening och betydelse skapas i vårt samhälle används olika 

forskningsmetoder, som i första hand styrs av hur forskningsområdets problem definieras och 

vilka frågor som ställs, samt vilket slutresultat studien syftar till. Min avsikt är att studera 

medierad sport som ett fall av en specifik företeelse i samhället som kan berätta något om 

relationer mellan TV-sport och kollektiva genusidentiteter i en särskild kontext. Jag har i 

första hand valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod, där syftet är att tolka, förstå och 

beskriva en kulturs meningsproduktion i dess sociala kontext. Med den kvalitativa 

forskningsmetoden söker forskaren återge sociala fenomen utifrån aktörernas upplevelse av 

sin verklighet, inte deras egentliga verklighet. Huvudsyftet är således att komma åt 

människors medvetandeformer för att avslöja vad de själva ger innebörd och tillskriver 

betydelser om ett fenomen i en speciell kontext. Forskaren har ett hermeneutiskt 

förhållningssätt till verkligheten som innebär att man beskriver ett fenomen och dess 

egenskaper så grundligt som möjligt med avsikt nå en djupare förståelse för det fenomen man 

studerar. Man söker en förståelse av hur de olika delarna samverkar till en helhet som kan 

förklara hur människor skapar mening, hur de upplever och tolkar olika saker och hur de 

hanterar sin sociala verklighet.
82

 Den kvalitativa metoden innebär att se något som något, när 

fenomen tolkas med stöd av valda teoretiska perspektiv.  

 

44..22      MMeeddiieeeettnnooggrraaffiisskkaa  mmeettooddeerr 

Kulturstudier utgår från hur fältarbete bedrivs inom antropologi och etnografi, där data samlas 

in genom deltagande observationer under lång tid, ofta flera år. Etnografi är studier om den 

mikrosociala världen i motsats till makroperspektiven som tidigare diskuterats. Att genomföra 

en etnografisk studie ställer också krav på forskaren att själv delta i den kultur som studeras, 

eftersom man menar att det bara går att förstå och beskriva en kulturs levnadsformer där 

människor befinner sig. Kulturen ska alltså både förstås och tolkas av forskaren. En 

etnografisk beskrivning är tät och informationsrik och sätter in människors sociala interaktion 

i ett sammanhang, och beskriver kulturen så att vi som inte är där kan förstå hur det skulle 

kunna kännas att leva där.
83

 Processorienterade metoder som etnografi och fallstudier 

uppmuntrar forskaren att genom hela processen att fråga sig vad detta är ett fall av och svaren 

kommer att skifta beroende på vilken av faserna han/hon befinner sig i. Det innebär också att 

det inte finns några givna eller definitiva svar på vad ett fall är, eftersom det beror på hur 

fallet förändras och utvecklas under arbetets gång.
84

 Praktiskt innebär det att jag i 
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forskningsprocessen växlar mellan problemformulering, teoretiska perspektiv, empiri och 

analys i metodarbetet för att så småningom både kunna definiera fallet och studiens resultat.  

Även om medieetnografin influerats av antropologiska metoder ligger betoningen på hur 

kulturtexter skapar mening i vardagen genom socialt samspel och inte på kultur som 

medietext. Metoden pekar alltså ut kontextuella aspekter av hur mening om medier skapas.
85

 

Etnografiska publikstudier kännetecknas av att forskaren ska dela den sociala och kulturella 

världen med sina undersökningsobjekt. Det är genom den fördjupade förståelsen som 

forskaren också kan göra genomarbetade och fördjupade beskrivningar av ”systemet”, vilket 

är etnografins styrka.
86

 Medieetnografiska metoder kombinerar deltagande observationer, 

samtal och intervjuer som syftar till att beskriva hur medier ingår i människors vardagskontext 

och vilken innebörd de själva ger medier i olika sammanhang. Detta hur är viktigt eftersom 

metoden används för att forskaren vill förstå och förklara hur medieanvändningen ges mening 

och betydelse av den verklighet som människor i studien upplever och erfar. I den här studien 

innebär det att jag genom medieetnografisk metod söker efter förklaringar som kan beskriva 

hur medierad sport och formandet av genusidentiteter uppträder i fotbollskulturens 

kommunikationsprocesser och som social praktik.   

 

44..33..    UUrrvvaall  oocchh  aavvggrräännssnniinnggaarr 

De begränsningar som den här studien omfattar är att jag ville komma åt en kulturs 

meningsskapande processer där unga kvinnors kollektiva genusidentiteter får sin betydelse 

genom TV-sport. Medierad sport kan naturligtvis ingå i människors vardagskontexter på olika 

sätt. Innan fältarbetet startade kunde jag inte heller förutsätta att idrottsaktiva tjejer är särskilt 

intresserade av sport i medierna, men min förförståelse sa mig att det ändå vore mer sannolikt 

för ungdomar som idrottar i organiserad form att uppmärksamma TV-sporten. Jag kunde 

samtidigt inte heller bortse från att TV-sport bara är en del av deras vardagliga mediebruk, 

som tillsammans med andra medier och annat innehåll kan ge ledtrådar till vad som inverkar 

på formandet av möjliga positioner för genusidentiteter. Dagens ungdomar lever i ett samhälle 

där vardagen är genomsyrat av medier och sporten är bara en del i hur de själva tolkar och 

förstår sin egen genusidentitet i förhållande till en mängd andra områden de kommer i kontakt 

med. Ett sådant område är datorer och Internetanvändning som exempel på nyare 

medieteknik, som också översiktligt ingår i den här studien. Så även om den TV-medierade 

sporten är min huvudfokus, så måste samtidigt övriga medier och medieinnehåll som dyker 

upp under fältarbetet ingå i studien; dels för att visar det vardagliga medieanvändandet; och 

dels för att det ger både en fylligare beskrivning av det moderna medielandskapet som dagens 

unga växer upp i; och dels för att få en förståelse för samspelet mellan mediernas utbud och 

dimensioner av genusidentiteter, som de uttrycks av idrottsaktiva tonårstjejer.   

 

För att genomföra studien måste jag också välja ut ett lämpligt studieobjekt som definierar 

studiens ramar. Är det en sport med stort medialt genomslag eller med litet utrymme i 

medierna som bäst täcker in relationer mellan medier och formandet av genusidentiteter? 

Valen stod också mellan lagsporter och individuella sporter. Med stöd av 

litteraturgenomgången framkommer att forskning om sport till största delen handlar om 

manliga lagsporter, där fotboll är tycks vara den mest framträdande. Oavsett vilken disciplin 

forskaren tillhör anses också lagsporter ha betydelse för identitetsprocesser. Översikten visar 

att många medievetare använder fotboll som ett exempel på TV-mediets globala utbredning, 

upplösningen av gränser och nationella identiteters betydelse som även får politiska och 

ekonomiska konsekvenser när sport förändras till en kommersiell produkt för stora 
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publikgrupper.
87

 Jag har tidigare gjort en intervjustudie om sport och genus med elitsimmare 

som liksom friidrott och tennis är exempel på individuella sporter. Visserligen är träningen 

gemensam i alla sporter, men tävlar man mot varandra betonas de individuella 

identitetsskapande processerna tydligare. Eftersom jag är ute efter processer där kollektiva 

genusidentiteter får form och skapas har jag istället valt att utgå från lagsporter.
88

 Fotboll 

framstår därför som en relevant idrott som både täcker in hur makrostrukturer inom fotbolls-

organisationer och TV-medierna samspelar med sociala mikroprocesser i idrottsaktiva unga 

kvinnors vardag som kan ge medievetenskapen viktiga kunskaper om hur dimensioner av 

genusmönster uppträder i vår kultur. Jag tänkte mig att tjejernas ålder borde ligga mellan 14—

20 år. Därför avgränsades studien till ett flicklag i en fotbollsklubb i en medelstor stad i södra 

Sverige, med fokus på TV-sport, även om annat medieinnehåll också kom att ingå eftersom 

de bidrar till hur de förstår och gör mening av mediernas budskap i sin vardag. 

 

Genom att börja med en research via Svenska fotbollförbundets webbsida hittade jag flera 

möjliga alternativ på tänkbara fotbollsklubbar i den region jag valt ut.
89

 Samtliga klubbar med 

dam- eller/och flicklag som spelar seriespel i regionen är aktiva på webben med egna 

hemsidor med information om föreningarna, lagledare (coacher), spelare och resultat. Det 

första valet föll på en förening som enligt sin webbplats är en fotbollsklubb för flickor och 

damer. Jag kontaktade klubbens ordförande som var mycket tillmötesgående, när jag 

presenterat min studie. Han berättade att föreningen grundades 1928 som en fotbollsklubb för 

herrar. Verksamheten lades ner 1944 på grund av brist på spelare och ekonomiska resurser. 

1986 startades klubben upp igen av tre ledare från en annan fotbollsklubb på orten som ansåg 

att resursfördelningen hämmade flicklagens utveckling om organisationen också hade pojk- 

och herrlag. Klubben hade 2004 totalt 10 flicklag (från 11 till 15 år) och 3 damlag ordnade i A 

till C-nivå (från 16 till ca 30 år). På sommarloven har man också en fotbollsskola för de 

yngre.
90

 Klubbordföranden föreslog att jag skulle kontakta coacherna för F15-laget (Flickor 

15 år), vilka ställde sig positiva till att jag mellan mars och september 2004 skulle bedriva min 

forskning i och om deras lag. Innan den första träffen med coacherna och tjejerna i laget var 

jag och tittade på en inomhusturnering som laget deltog i.
91

 Coacherna och jag hade först en 

informell träff i klubbens föreningslokal, innan jag träffade tjejerna i laget första gången.
92

  

 

Fotbollsklubbens F15lag bestod under den här perioden av totalt 17 aktiva tjejer födda 1989 

(en var dock född 1990). Merparten av spelarna bodde i tätorten, bara några stycken bodde i 

mindre orter på pendlingsavstånd. Som informanter har förutom tjejerna i F15laget, även 

lagets coacher, klubbens övriga ledare, spelare och föräldrar ingått på olika sätt. Medverkan i 

studien har skett frivilligt och anonymitet för de deltagande har garanterats, samt att även 

klubbens namn är fingerat för att stärka anonymiteten för de inblandade.
93

 Varken coacherna, 

tjejerna eller deras familjer och övriga lag har på förhand känt mig. 
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44..44    DDaattaaiinnssaammlliinnggssmmeettoodd  

För att förstå människor meningsskapande handlingar och sätta in dem i ett sammanhang har 

min datainsamlingsmetod har bestått av sekundärempiri, deltagande observationer, samtal 

och intervjuer. Sekundärempirin utgörs av olika källor där relationen mellan medier, sport och 

genus på något sätt ingår. Källorna består av statistiska sammanställningar om idrott och/eller 

medierad sport, samt forskning om sport, medier och genusidentitet.
94

 Det är emellertid 

innehållsanalyser och intervjustudier som gett flest impulser till min egen studie.
 95

 Dessa 

källor har fungerat som jämförelsepunkter och inspiration till mitt eget fältarbete. Jag har 

använt mig av fältdagbok, intervjudagbok samt forskningsdagbok för att föra egna 

anteckningar. I fältdagboken har jag fört in observationer från omklädningsrum, träningar, 

matcher och resor under bortamatcher, både när jag varit på plats och vistats i kulturen och 

efter varje fältstudiepass. En särskild fältdagbok användes under den vecka laget deltog i 

Gothia Cup, då jag även dokumenterade en del med digitalkamera.
96

 Intervjudagboken består 

av anteckningar från intervjuer med tjejerna i laget. Jag använde bandspelare för aktivt lyssna 

och föra en dialog med mina informanter, utan att föra alltför mycket anteckningar samtidigt. 

De anteckningar jag gjort direkt efter varje intervju har sammanfattat mina egna intryck och 

reflektioner. Bandupptagningarna från intervjuerna har sedan transkriberats till textdokument. 

Min forskningsdagbok innehåller såväl vetenskapliga som personliga reflektioner under 

fältarbetet. Jag har också samlat in material till min studie genom att låta tjejerna skriva en 

mediedagbok om sina medievanor under en tvåveckorsperiod innan intervjuerna startade.
97

 

Mediedagboken syftade till att jag skulle få en uppfattning om deras mediepreferenser som 

sedan användes som underlag till frågorna i intervjuguiden. Under de två veckorna som det 

var tänkt att tjejerna skulle skriva i sina dagböcker tittade jag själv ganska mycket på de TV-

program jag hört dem prata om och jag sparade också Aftonbladets programbilagor för de 

aktuella veckorna.
98

   

 

Insamlingsperioden startade med observationer under träningar och matcher i mars 2004. Jag 

började med deltagande observationer så att tjejerna skulle vänja sig vid att jag fanns med och 

för att de skulle få möjlighet att ställa frågor till mig om studien. Oftast stod jag vid sidan av 

planen och förde anteckningar eller assisterade coacherna och tjejerna vid sidan av planen 

under träningsmomenten och samtalade med alla som rörde sig vid sidan av planen. Det 

kunde vara tjejerna i laget när de hade sin stretch- och vattenpaus; föräldrarna; coacherna eller 

tjejer som tillhörde andra lag som tränade samtidigt. Under matcherna var ofta fler familjer på 

plats både F15 lagets, motståndarlagets och ibland andra lags familjer som spelade match före 

eller efter F15 lagets match. Kompisar och pojkvänner förekom också, men inte särskilt ofta. 

Händelser och samtalssituationer beskrivs med citat eller exempel från observationer som 

sammantaget kan förklara sambanden mellan medier och genus i studien. 

 

Innan intervjuerna med tjejerna startade fick de en mediedagbok att skriva i under 2 veckor 

om hur medier ingår i deras vardag och vad de föredrar respektive förkastar av medieutbudet. 

Intervjuerna genomfördes sedan både enskilt och i grupp efter överenskommelse med tjejerna: 

i anslutning till träningen, hemma oss mig eller hemma hos dem. En del ville absolut 

intervjuas ensamma först eftersom de menade att man påverkas av vad andra svarar, medan 
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andra hellre ville intervjuas i grupp (2 eller 3 personer/grupp). Dock är mitt intryck att dessa 

tjejer vid andra tillfällen tydligt gav uttryck för egna åsikter och kunde argumentera för dem i 

diskussioner. Intervjufrågorna formulerades visserligen efter en mer strukturerad princip med 

teman som följdes under intervjuerna, men jag har utgått från att använda mig av det fria 

samtalet som metod, eftersom jag inte var ute efter att styra svaren med specifika frågor, utan 

i första hand diskutera kring medievanor med dem. Jag hade också möjlighet att använda vad 

de själva skrivit i mediedagböckerna för att förtydliga vissa teman eller att ställa följdfrågor 

om frågorna upplevdes för svåra eller krångliga. Den genomsnittliga intervjutiden i har varit 1 

timme. Den kortaste tog 45 minuter (individuell) och den längsta 90 minuter (grupp).  
 

44..55    KKrriittiisskkaa  rreefflleekkttiioonneerr  kkrriinngg  ssppoorrttkkuullttuurr  ssoomm  ssttuuddiieeoobbjjeekktt  

Det är alltid forskaren som tolkar och gör mening av resultaten av sin forskning oavsett metod 

och detta ansvar innebär att man måste problematisera och diskutera de svårigheter man ställts 

inför under fältarbetet.
99

 Kvalitativa metoder och i synnerhet studier där människor är 

inblandade som undersökningsobjekt brukar kritiseras för att resultaten inte tillförlitliga. Man 

kan som forskare alltid missförstå och tolka helt fel och etnografiskt inspirerade metoder 

innebär att även forskaren ingår som ett av instrumenten i studien. Men eftersom det finns 

många verkligheter och världen inte är objektiv i den mening att den är mätbar kan 

etnografiska metoder aldrig vara värderingsfria eftersom beskrivningarna hämtas ur en 

verklighet som inte heller är det. Man utgår därför från att verkligheten inte är objektiv utan 

formas genom sociala samspel mellan människor, vilket leder till att resultaten av 

medieetnografiska fältstudier sällan är rent objektiva även om man försöker att eftersträva det.   

 

Publikens handlingar måste också empiriskt undersökas, vilket i sig inte innebär att man 

måste arbeta etnografiskt. Precis som andra metoder kan etnografin ge en serie av mönster 

tolkade som handlingar och aktiviteter som bara är råmaterialet som sedan måste bearbetas 

till förklarande analyser. De analytiska förklaringar kan inte heller enbart utgå från 

informanternas perspektiv som reducerar empirin till behändigt deskriptiva illustrationer.
100

 

Etnografiskt inspirerade publikstudier kritiseras ofta för att de saknar epistemologiska 

perspektiv eftersom forskaren genom sitt rika empiriska material riskerar att fastna i 

beskrivningar av hur människor uppträder och handlar. Därför är det viktigt att ha en 

kunskapsram att utgå från som systematiserar tänkandet som når längre än självverifierade 

slutsatser. Min intention har varit att genom de utvalda teoretiska perspektiven tolka och 

analysera sportkulturens sociala mikroprocesser i relation till omgivande makrostrukturer för 

att hitta förklaringar som kan fördjupa vår förståelse för vilka genusdiskurser som ligger dolda 

under de ideologiskt uppenbara strukturer som observerats.
101

  En kvalitativ studie presenterar 

alltså argument för analytiska generaliseringar som inte är universella utan kontextberoende 

och heterogena. Det är således det unika i en specifik sportkultur som jag kan uttala mig om, 

inte alla idrottsaktiva unga kvinnor med intresse för TV-sport. 

 

Hur man definierar sig i forskarrollen är problematisk och man måste vara medveten om att 

den präglas av det egna vetenskapsfältets normer. Inom feministisk forskning är det vanligt att 

forskaren diskuterar och förhåller sig till sitt sociala kön och hur det påverkar forskningen och 

vetenskapen. Manliga forskare kritiseras ofta för att de oproblematisk har följt de traditionella 

vetenskapsnormerna och använt ord som ”samhälle” och ”man” i generella termer som då kan 

referera till både ”alla människor” eller ”alla män”.
102

 Oavsett valet av forskningsmetod är det 
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ändå viktigt att vara medveten om sin egen bakgrund och sociala position när man 

problematiserar kring forskarens roll i kulturstudier.
103

 Vad vi är intresserade av är vad som 

egentligen sker i människors vardag och vilka innebörder medier kan ha för hur människor 

aktivt skapar mening i sina liv, vad de upplever och vilka effekter det kan ha för det vi kallar 

för kultur. Det är en av anledningarna till att man som forskare redogör för sin egen bakgrund 

och visar hur social interaktion skapar kulturell betydelse i samspel mellan människor. 

  

Jag valde medvetet att tydliggöra min roll i klubben som forskare redan från början. Dels 

handlar det om forskningsetik att jag är så ärlig jag kan mot mina studieobjekt och dels att jag 

tror att när man arbetar etnografiskt och studerar människor i deras vardag så måste det bygga 

på ett ömsesidigt förtroende. Om de vet vad jag forskar om och intresserar mig för och är de 

också beredda på att jag ställer frågor till dem. Även skillnader mellan generations- och 

utbildningserfarenheter kan ställa till problem för forskaren eftersom vuxna som visar alltför 

stort intresse för vad tonåringar sysslar med ofta kan betraktas med misstänksamhet av 

ungdomsgrupper.
104

 I början upplevde jag också att de vaktade mer på hur de betedde sig och 

vad de sa, men efterhand avtog deras misstänksamhet och deras härliga spontanitet tog över 

och de glömde många gånger bort att jag fanns där och observerade.  

 

Även om jag själv har ett förflutet som aktiv inom olika sporter så träder jag ändå in i kulturen 

i en tydligt definierad roll som utomstående i min relation till mina informanter. Jag är en 

medelålders vuxen kvinna som snarare delar generationserfarenheter med tjejernas föräldrar 

och har egna barn som är några år äldre än tjejerna i fotbollslaget. Därför har jag som förälder 

även erfarenheter av hur idrottsverksamhet kan fungera. Relationen mellan mig och tjejerna 

har på så sätt påmint om den generationsuppdelning som ofta återfinns i vårt samhälle mellan 

vuxna och tonåringar. Periodvis har det faktum att jag är forskare ibland liknat maktrelationer 

som påminner om lärare och elev, ibland har jag känt mig som bästa kompisens mamma och 

några gånger har jag nonchalerats totalt, något som tonåringar ofta gör i miljöer där de vistas 

tillsammans med vuxna. Men trots att jag egentligen åldersmässigt hade mer gemensamt med 

föräldrarna och coacherna var det ändå tjejernas intresse för aktivt idrottande och medier som 

jag var nyfiken på, vilket också motiverade mig från början att använda medieetnografisk 

metod.   

 

Fördelen med att genomföra studien i en fotbollsklubb och inleda med deltagande 

observationer bidrog till att tjejerna var tillsammans i en miljö som var bekant och vardaglig 

för dem och att de kunde vänja sig vid att jag fanns med vid träningar och matcher. De hade 

från början stöd av varandra i laget och coacherna när de träffade mig de första gångerna. 

Under den första träffen gick jag medvetet in för att på ett så enkelt sätt som möjligt förklara 

vem jag var och vad jag som forskare intresserade mig för och hur de kunde hjälpa mig. Mitt 

fältarbete inleddes med att observera träningarna 1 gång/vecka under den första månaden, 

sedan var jag med på alla träningar och matcher, det vill säga cirka 3 gånger/vecka fram till 

och med juli då jag följde med laget till Gothia Cup som assisterande coach.  

 

Under observationsstudierna kunde jag ibland känna mig överflödig och i vägen. Jag tyckte 

inte heller att jag kom åt så mycket om medier i vardagen genom mina observationer på fältet 
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även om det fanns tillfällen då de lyssnade på musik, läste tidningar eller när de själva var 

med i medier i olika sammanhang. Jag har inte gjort observationsstudier av hur själva 

medieanvändningen gått till, utan låtit mina informanter själva få berätta om sin 

medieanvändning och hur de uppfattar sport i TV och vilken betydelse det har för dem, 

genom att skriva mediedagbok och besvara mina frågor. Så frågan är om det gett mig någon 

användbar information? Jag har inte heller genomfört några omfattande innehållsanalyser av 

medierad TV-sport och övrigt medieutbud, utan låter deras berättelser ingå som exempel på 

medieinnehåll (tillsammans med sekundärempiriska källor). Jag vet ju inte heller hur en 

observationsstudie i tjejernas hem hade fungerat om jag suttit hemma hos dem medan de 

tittade på TV-sport eller använde sin dator. Jag valde att inte kräva mer av deras 

uppmärksamhet och tid än jag gjorde under min fältperiod. Mina observationer har syftat till 

att som forskare placera medierad sport och genus i ett socialt sammanhang, som visar hur 

komplext sammansatta appropriering och receptionskontexter kan vara. Det är främst genom 

mediedagböckerna och intervjuerna som mediernas användning och innehåll också betonas 

mer och koncentreras kring reception och appropriering av medierad sport. 

 

Problemet med att delta i den kultur som man samtidigt genomför sin studie i ställer särskilda 

krav på forskaren. I inledningsfasen strävar forskaren efter att både bli accepterad och att 

smälta in i den miljö som hon/han för tillfället vistas i för att inte störa det vardagliga som ska 

studeras. Men det kan man aldrig undvika när man gör en fältstudie och det är t.o.m. bättre att 

utgå från naturliga skillnader än att anpassa sin sociala roll för mycket till kulturen och sina 

informanter. Forskaren påverkas av och påverkar alltid den miljö och de människor som på 

olika sätt ingår i undersökningen.
105

 Genom att medvetet förhålla sig till att vi som forskare 

också rycks med och blir påverkade kan vi emellertid hitta en rimlig balans mellan 

engagemanget till det man undersöker och förmågan att distansera sig. Samtidigt som jag 

själv är intresserad av ämnesområdet vilket på ett naturligt sätt engagerar mig, så måste jag 

också hantera min relation till de människor jag studerar på ett professionellt sätt och inte bli 

för engagerad för att kunna avsluta fältarbetet inom utsatt tidsram.
106

 Närhet och distans till 

informanterna handlar också om infasning respektive utfasning från forskningsfältet. Av den 

anledningen lade jag upp fältstudien med avsikt att inleda med deltagande observationer, gå 

vidare till mediedagböckerna och sedan låta intervjuerna och Gothia Cup utgöra höjdpunkten 

i studien, för att sedan sakta fasa ut ur kulturen. Om det var svårt att komma in i kulturen så 

var det minst lika svårt att lämna den. Fältstudien skulle enligt planerna avslutas i september, 

men jag var ändå med och observerade lagets träningar och matcher fram till 

inomhusturnering i november som avslutade säsongen. 

 

I studien utgår jag från retrospektiv data där informanternas erfarenheter och upplevelser 

utgår ifrån nuläget. Eftersom jag inte vet något om dem och inte känner till deras historia, så 

måste jag lita på mina informanter och utgå från deras handlingar när jag var på fältet och det 

som de väljer att berätta för mig också överensstämmer med hur de upplever sin sociala 

vardagssituation i relation till medieutbud och genusrepresentationer. Maktrelationen mellan 

forskare och informant är också problematiskt. Sociala likheter genom genus, klass och 

bostadsort innebär inte att vi delar gemensamma erfarenheter och kunskaper. Ändå är mina 

informanter experter på sin egen livsvärld och deras erfarenheter och uppfattningar var viktiga 

kunskaper för mig. De har tankar och egna teorier om sin vardag som har betydelser för hur vi 

kan förstå TV-sport och genusidentiteter.
107

 De kommer också att ändra inställning till sitt 
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fotbollsspelande och till medierad sport genom livet. Vissa aspekter i min undersökning kan 

finnas kvar eller till och med förstärkas längre fram för några av dem. Genom min studie kan 

jag även ha påverkat deras inställning till aktivt idrottande och hur de approprierar mediernas 

sportframställningar och genuskonstruktioner. Därför beskriver den här fältstudien endast ett 

utsnitt ur en verklighet som fortsätter utvecklas och förändras när jag lämnat kulturen. 

Medierna är endast en del av hur dessa unga kvinnor skapar sin genusidentitet. 

Fotbollsklubben är också betydelsefull för hur de förstår sig som idrottsaktiva kvinnor, 

tillsammans med andra faktorer som familj, skola och vänner som gemensamt inverkar på hur 

genusidentiteter tar form i kulturen. Det är också viktigt att betona att studiens analytiska 

resultat bygger på en kombination av flera metoder som mejslats fram genom valda teoretiska 

perspektiv vilket också har påverkat observationstillfällen, samtal och intervjusituationer.
108

  

 

Varje försök att förkorta eller sammanfatta ett material innebär val och tolkningar av någon 

annans sätt att utrycka sig. Hela det empiriska materialet som samlats in kommer aldrig med i 

en studie. Det som händer utanför fotbollskulturen, men som i sig har betydelse för dessa 

tjejers identitetsupplevelser har jag inte tillgång till eftersom jag avgränsat min studie till att 

endast täcka in vissa delar av deras vardag. Genom att återge tjejernas utsagor i en stor andel 

citat erbjuds läsaren möjligheten att avgöra om min tolkning är rimlig och själv göra 

alternativa tolkningar av texten, eftersom mina beskrivningar och analyser av genusidentitet 

är tolkningar genom teoretiska perspektiv och inte beskrivningar av deras faktiska upplevelser 

av genus. Ambjörnsson för ett liknande resonemang och hon problematiserar också kring att 

när tjejer beskrivs som grupp riskerar vi att reducera deras individuella skillnader även om vi 

samtidigt får lättare att generalisera från gruppnivån. Eftersom varje kulturstudie bygger på 

såväl en faktisk som en konstruerad verklighet, så förankras den ändå empiriskt och analytiskt 

på olika sätt både.
109

 Trots likheter med Ambjörnssons utgångspunkter kommer jag att belysa 

samspelet mellan det generella och specifika i kulturen på andra sätt genom att min studie 

sker i en annan social kontext som skiljer sig i antal tjejer och tidsperiod.   

  

Ovan förda resonemang borde innebära att min metod för datainsamling är relevant och 

säkerställer validiteten för den här studiens utformning och avsikt. Genom att jag så noga som 

möjligt beskriver hur jag metodologiskt gått till väga och vilka problem jag haft för att nå den 

analytiska generaliserbarheten kan studien visserligen upprepas även om resultatet kan 

komma att se annorlunda ut. Reliabiliteten vilar på att återge samspelet mellan människor och 

miljö, kommunikation och interaktion i den specifika kulturen, samt att beskriva 

intervjusamtalen mellan informanterna och mig själv i forskarrollen på ett så tillförlitligt sätt 

som möjligt genom en detaljerad framställning.
110

 

 

Verkligheten kan betraktas ur en mängd olika perspektiv som min studie endast kan återge en 

del av. Det är genom valda teorier och metoder som ett visst perspektiv läggs på det man 

analyserar. Jag kommer därför inte att hävda att mina tolkningar är de enda rätta. Den 

verklighet jag beskriver är ett utsnitt av en pågående process som ständigt förändras. Min 

kulturstudie är snarast en utsaga ur ett visst perspektiv som visar några aspekter av hur 

medierad sport, idrott och genus ingår i människors sociala verklighet, som kombinerats med 

min egen självförståelse vilket naturligtvis också har påverkat redovisningens utformning.  
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44..66    AAnnaallyyssmmeettoodd  

Avsikten med studien är att belysa mediernas sportframställning som de unga kvinnorna 

uppfattar den, därför har observationerna av kulturen i fotbollslaget och klubben i första hand 

gjorts för att kontextualisera och ge en nödvändig bakgrund till hur vi kan förstå idrotts-

aktivitet som en viktig del i dessa tjejers vardag, medan fokus ligger på medierad sport och 

övriga medievanor. Samtidigt är kulturens omgivande kontexter relevanta för att sätta in den 

medierade sporten i ett sammanhang och förstå receptionskontexters betydelse för hur 

mediernas förmedlade budskap om sport approprieras. Observationerna har transkriberats och 

integrerats i analyserna med det övriga empiriska materialet. En första analys av dagböckerna 

och intervjumaterialet visade att den sociala sammansättningen i social klass, 

boendeförhållanden och etnicitet är ganska homogena för gruppen (förutom generation som 

redan var given) och därför kan genuspositioner i homogena mönster få kontrastera mot deras 

individuella skillnader som medieanvändare och fotbollsspelande unga kvinnor. Därefter 

följer studiens huvudfokus TV-sport i relation till tjejernas medievanor, vad de tycker om 

sporten i medierna, vilka förebilder de har och vilken betydelse mediernas sportinnehåll kan 

ha i deras vardag för dem som unga idrottande kvinnor.  

 

Utskrifterna av mediedagböckerna och intervjuerna har lästs igenom och strukturerats om 

efter de teman som jag sedan sorterade materialet efter och som jag valde att utgå från när jag 

började mitt analysarbete: Medievanor, medierad sport och förebilder samt övrigt 

medieinnehåll. Detta innebär att empirin inte återges i den kronologiska ordning som fanns 

under fältarbetet och intervjusituationerna, utan utgått från problemformulering och valda 

teoretiska perspektiv. Periodvis var detta svårt och arbetsamt att återigen väva samman 

redovisningen till en läsbar text.  

 

Materialet har sammanställts och analyserats efter tjejernas sätt att positionera sig i 

förhållande till TV-sport och annat medieinnehåll, som uttrycks genom deras egen 

begreppshantering och förståelse som jag använder för att förklara hur de tar plats och 

positionerar sig som genussubjekt inom en diskurs. Om den mesta publikforskningen handlar 

om textanalyser där forskaren letar efter hur tilltalet i medierna positionerar en ”tänkt publik” 

använder jag en annan approach inspirerad av Radways, Angs och Nightingales 

analysmetoder som utgår från medietexternas potentiella möjligheter att skapa mening för 

kvinnor. Jag använder observationer, samtal, dagböcker och intervjuer som texter som kan 

läsas som självständiga berättelser inom en diskurs som visar vilka socialt tillgängliga 

ideologier och myter som tjejerna själva använder när de beskriver sina medievanor och 

skapar mening av medieinnehållet. Genom att utgå från Halls receptionsmodell finns här 

utrymme för både accepterande, förhandlande och oppositionella tolkningar som teoretiskt 

och analytiskt visar kulturens hegemoniska processer när de positionerar sig som kvinnliga 

subjekt i en social kontext.
111

 Jag använder således triangulering där problemformulering och 

teoretiska perspektiv tillsammans med forskningsmetod utvecklar en processinriktad 

analysmodell som kan blottlägga den här kulturens diskursiva genusmönster.  

 

De analyskategorier jag i första hand utgått från är genus, generation och geografisk miljö. 

Begreppen genus, generation och geografi fångar in det homogena som förenar de unga 

tjejerna som lever på en viss ort och för samman F15-laget till en generell genusspecifik 

sport- och ungdomskultur i regionen, nämligen fotbollsspelande tjejer. Skillnaderna mellan 

deras olika mediepreferenser är det som visar dynamiken inom gruppen på individnivå som 

förklarar deras skilda genuspositioner inom kulturen.      
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Genom de teoretiska utgångspunkterna och ovan angiven metod kommer empirin att 

analyseras genom följande teman:  

 

 Sportarenans ideologiska strukturer – medierad sport produceras i relation till det 

omgivande samhällets normer och värderingar om vad som uppfattas som ideala 

föreställningar om sport av fotbollsspelande tjejer.  

 

 Appropriering – de meningsskapande processer där den medieproducerade sporten möter 

fotbollsspelande tjejer som tolkar och ger innehållet betydelser. 

 

 Genusidentitet genom idrott och medierad sport – gemensamma och individuella genus-

positioner i förhållande till TV-sportens dominerande genusideal som anpassas till 

tjejernas sociokulturella sammanhang. 
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55  FFOOTTBBOOLLLLSSTTJJEEJJEERRSS  IIDDRROOTTTTSSVVAARRDDAAGG  
 

Jag inleder med en kort presentation av fotbollsföreningen som kontextualiserar fotbollslagets 

tjejer och deras omgivande sociala förhållanden. Därefter introduceras de intervjuade tjejerna 

utifrån det insamlade materialet som visar hur idrottsaktivitet i deras meningsskapande processer 

om sport, medier och genusidentitet. I första hand har de citat som bäst belyser eller sammanfattar 

hela gruppens uttalanden tagits med, utifrån de teman denna studie bygger på och det som verkat 

mindre relevant för studien har uteslutits.      

    

55..11  LLyyrraannss  ffoottbboollllssfföörreenniinngg  

Lyrans fotbollsförening (här efter kallad Lyrans FF) bedriver sin verksamhet i en tätort som 

på olika sätt präglas av sport- och idrottsaktiviteter för kommuninnevånarna. För en 

befolkningsmängd på drygt 75 000 finns i kommunen totalt 174 idrottsförbund med flera 

sporter som har eller har haft nationella och internationella framgångar inom idrottsvärlden, 

och som även uppmärksammats i medierna. I kommunen finns förutom flera fotbollsklubbar i 

olika serier, också ett allsvenskt hockeylag, en tennisklubb och en friidrottsklubb. 

Utbildningar med idrottsinriktning finns på gymnasie- och högskolenivå på orten. 

Fotbollslagens individuella serieplaceringar följer Riksidrottsförbundets (Rf) och Svenska 

fotbollförbundets (SvFF) landskapsindelning för sina 24 distriktsförbund. Högsta 

serieplacering 2004 för distriktets fotbollsklubbar i herr- respektive damserierna var 

superettan för herrlaget och söderettan för damlaget. Båda lagen har i perioder åkt in och ur 

allsvenskan. Lyrans FF ingår i detta distrikt som har 333 fotbollsföreningar med totalt 23 030 

licensierade spelare varav 4 705 (cirka 20 %) är damfotbollsspelare. Under det aktuella året 

spelade Lyrans FF:s 3 damlag seriespel som resulterade i vinst för Damlag A i division 3 

södra, en andra plats för B-laget i division 4 södra och C-laget slutade säsongen som näst sist i 

division 5. Alla fotbollsklubbar registrerar sina spelare för seriespel från det kalenderår de 

fyller 15. Klubbens F15lag (Flickor 15 år) ingick 2004 i en åldersgrupp där nästan 15 % av 

den kvinnliga befolkningen i Sverige spelade fotboll i organiserad form. Detta innebar att var 

sjätte 15årig tjej var licensierad som fotbollsspelare i någon av SvFF: s distriktsföreningar. Av 

den manliga befolkningen i samma åldersgrupp hade nästan var tredje kille fotbollslicens.
112

  

 

Ortens yrkessammansättning präglas av verksamheter inom tjänstemanna-, handels- och 

tillverkningssektorerna, samt utbildning, vård och omsorg. Flest kvinnor är yrkesverksamma 

inom handel, vård- och omsorgssektorerna, medan flest män arbetar i tillverkningsindustrin, 

finansiella verksamheter och företagstjänster.
113

 Tjejerna i F15laget har föräldrar som arbetar i 

medel eller lägre medelklassyrken och deras familjer bor i medelklassområden, de flesta i 

villor eller bostadsrätter och några få bor i hyreslägenhet. Två av tjejerna bor drygt 2 mil 

utanför tätorten i en mindre ort. Två av tjejerna har sina rötter i sydeuropeiska länder och en i 

ett annat nordiskt land. Klubbens äldre flick- och damlag har manliga tränare, medan 

kvinnliga tränare förekommer oftare i de yngre lagen. Tre av F15lagets tjejer har sina fäder 

som coacher. Under den säsong jag följde laget var också några av tjejerna coacher för lagen 

mellan 7-10 år på sommarens fotbollsskola. 

 

Klubblokalen är inhyst i en källare i ett hyreshus i den östra stadsdelen. Föreningen har 

försökt att få tillstånd till en egen klubblokal med omklädningsrum i stadsdelen men de 
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boende på området har protesterat. Klubben har i sina kalkyler utgått från att själva att bekosta 

uppförande och inredning av klubblokalen. De boende som protesterat har fört fram argument 

om att klubben kommer att hålla fester och andra aktiviteter som stör friden i området. Uffe, 

en av F15lagets coacher, tror att det bara kommer att hållas fester där vid midsommar och vid 

höstavslutningar, då man brukar få boka lokaler på stan för att samla hela föreningen 

tillsammans, med ledarna, tjejerna och deras familjer.  
 

– Det är synd att man inte har en träffpunkt, något eget som också tjejerna kan gå till och söka  

upp ledarna, säger Tommy en annan av lagets coacher. Här tror jag att ingen av dem varit. 
 

– Nej, dom vet nog inte ens var det ligger, håller Uffe med om och fortsätter. Det största 

problemet är tillgången till omklädningslokaler eftersom tjejerna kommer ombytta och färdiga till 

träningen och det är mycket snack under träningen som vi hela tiden måste gå in och bryta. Dom 

pratar om det som hänt på friluftsdagen eller i skolan… 

 

– men… med ett omklädningsrum skulle dom kanske ha snackat av sig innan, fyller Tommy i. 

Det är också viktigt med omklädningsrum för att bygga upp gemenskapen. Man saknar det där 

lite grann med snacket i omklädningsrummet, men vi kan ju inte vara där inne när tjejerna byter 

om.  

 

– Du måste liksom vänta och kolla efter: är ni färdiga så jag kan komma in? Men tjejerna är  

väldigt sociala. Vi har fin sammanhållning i laget och tjejer som spelar fotboll är genomärliga, 

framhåller Uffe. Du ser aldrig en kille stå på plan och vänta på tecken från domaren att ta bollen 

till inspark, men tjejerna gör det och dom protesterar aldrig mot ett domslut.  

 

– Och tjejerna kommer troget till träning och match även om dom är förkylda eller så, säger  

Tommy. Dom måste inte egentligen inte vara med men dom vill ju missa vad som händer i laget. 

 

Omklädningsrummets funktion som en plats att byta om till tränings- eller matchkläder kan av 

utomstående tyckas som trivialt. Lyrans FF: s kamp för en klubblokal motiveras i första hand 

just med att den förstärker klubbens gemenskap, medan grannarna i området uppfattar en 

fotbollsklubb för flickor och damer som störande inslag i deras närmiljö. Jesper Fundberg 

visar i sin studie om pojkfotboll att omklädningsrummet har en särskild betydelse för lagets 

sociala gemenskap. Stunden i omklädningsrummet när alla tar av sig sina privata kläder och 

byter om, blir också en chans för grabbarna att prata av sig vad som skett under skoldagen 

eller i privatlivet. När alla unisont hänger upp sina kläder på varsin krok bakom sig förbereder 

de sig samtidigt för att träda över den gräns som markerar att träningen strax börjar. Därför 

har omklädningsrummet en viktig funktion genom att skapa ett avgränsat rum där gruppen 

som kollektiv träder in i en intimare zon som symboliskt och konkret förbereder dem att 

passera gränsen mellan privatlivet och fotbollsgemenskapen.
114

 Att omklädningsritualen har 

en särskild funktion betonas av F15lagets coacher just genom att de saknar en gemensam 

klubblokal med omklädningsrum. När tjejerna kommer till träning har de redan tränings-

ställen på sig. När laget spelar matcher är man däremot antingen i Tipshallen eller på ställen 

där det finns omklädningsrum. Då får man in den sociala biten som ledarna tycker är viktig.  

 

Det finns också begränsningar för tillträde till omklädningsrummet för manliga coacher som 

tränar tjejlag i puberteten. ”Du måste liksom vänta…” säger Uffe. Så inför match måste 

visserligen coacherna respektera tjejernas omklädningsrum som en avgränsad zon de inte har 

tillträde till förrän tjejerna bytt om inför matcherna, men här finns samtidigt utrymme att 

förstärka lagets gruppidentitet i de gemensamma ritualerna och ställa om och fokusera på 
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matchen. Tjejerna kan först behöva en stunds gemenskap när de kan pratar av sig, innan 

ledarna tar över och förbereder dem både mentalt med den muntliga genomgången inför 

matchen och fysiskt i uppvärmningen ute på planen. Den mentala föreberedelsen av ledarna 

hjälper tjejerna att fokusera på den kommande matchen genom att prata igenom 

spelarpositioner och passningsspel. Den fysiska förberedelsen syftar till att värma upp 

kroppen, känna på bollen och visa upp sig för åskådarna, men även för motståndarlaget som 

värmer upp samtidigt. Att markera kollektiv identitet och livsstil kan ske på olika sätt och 

fotbollslagets ritualiserade gemenskap i de här sammanhangen tydliggör var gränserna går 

mellan dem och andra grupper gemensamhetsmarkörer (dvs. motståndarlag, domare och 

åskådare kan också markera en kollektiv identitet som uppfattas av utomstående). Matcherna 

är också de enda tillfällena när en gemensam avslutningsritual tydligt markerar när det är dags 

att lämna fotbollsgemenskapen för att ingå i en annan kollektiv gemenskap. (Vid träning 

reduceras denna ritual till ett ”hej då” och alla skingras snabbt för att ta sig hem). Man tackar 

motståndarlaget och domaren för en god och rättvis kamp innan man lämnar planen. 

Beroende på resultatet i matchen träder sedan tjejerna in i omklädningsrummet i olika 

stämningstillstånd. Jag har hört dem sjunga i duschen och småprata glatt med varandra. Jag 

har också sett dem dämpade och tysta eller ilsket slå med näven eller sparka med fötterna i en 

vägg när de förlorat.  

 

Dessa olika faser och dess funktioner för hur vi som individer tilldelas en kollektiv gemensam 

identitet kan även knytas till van Genneps passageriter. Kulturellt gemensamma passageriter 

bygger på religiösa eller historiskt traditionella ceremonier som hjälper individen att gå över 

till en ny fas i livet med en förändrad identitet. Vi behöver dessa passageriter för att bekräfta 

att identiteten förändrats i synnerhet när fysiska gränser ersatts med imaginära. Konfirmation, 

giftermål, kungakröningar och jaktritualer är exempel på kulturellt gemensamma ceremonier 

som bekräftar att gränser symboliskt har passerats. Problemen i ett mångkulturellt samhälle är 

snarast att gemensamma riter och kollektiva identiteter för en nation eller kultur inte längre 

förenas av några enkla allomfattande traditioner. Många konfirmerar eller gifter sig aldrig, 

men riterna kan ersättas på annat sätt när man passerar olika stadier som förändrar ens sociala 

roller och identiteter som förknippas med ”tonåring”, ”vuxen” eller ”sambo”. Kungakröningar 

kan liknas vid presidentval och ämbetsutnämningar i den politiska världen eller utmärkelser i 

musik- eller idrottsvärlden som MTV-galan eller Idrottsgalan och jaktritualer återuppstår i 

vissa sociala skikt som sport- och fritidssysselsättning.
115

 I det moderna samhället har många 

ritualer tappat sin historiska eller religiösa förankring men de bevaras i människors handlingar 

och där kan de fortsätta fylla en viktig funktion som en stadig förankringspunkt när vi rör oss 

mellan olika sociala identiteter som kräver anpassning till varierande kulturella normer för 

olika sammanhang.  När vi byter jobb eller flyttar, när vi reser utomlands på semester och rör 

oss mellan olika symboliskt avgränsade rum i vår vardag behöver vi ritualer som hjälper oss 

att ställa om vår sociala roll och identitet från ett kulturellt sammanhang till ett annat. 

Samtidigt har ritualer anpassats efter förändringsprocesserna i samhället, där vi ger dem nya 

former och kanske nytt innehåll i vår egen sociokulturella kontext. I ett sekulariserat samhälle 

kan föreningsidrott också tillhandahålla nya former för traditionella identiteter som anpassats 

till moderna människors behov av att ingå i ett sammanhang med gemensamma rutiner.  

 

I ett modernt samhälle kan kraven på att reflektera över sin identitet och ständigt anpassa sin 

sociala roll efter nya sammanhang skapa osäkerhet och frustration hos individen när man inte 

säkert vet om man väljer rätt för att det finns för många alternativ att välja mellan. 

Fotbollskulturens ritualer och klädkoder kan därför bidra till att ungdomar som spelar fotboll 

får en fast förankringspunkt i tillvaron medan de utvecklar sina identiteter. Här finns klara 
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regler och normer för hur man förväntas uppträda på planen och i omklädningsrummet och 

vilka kläder som man tränar i och vilka kläder man spelar match i. Alla normer är inte 

uttalade, men ingår i de vardagsrutiner som omgärdar fotbollsspelande ungdomars tillvaro 

som medverkar till de livsstilar och identiteter som utvecklas i kulturen. Klädkoderna är 

ganska förenklade genom att tjejerna alltid bär sina träningsställ, respektive matchställ när de 

vistas i fotbollskulturen. Här ställer livsstilen inga krav på att de ska sticka ut från kollektivet i 

laget och visa fram en annan social roll som markerar en personlig identitet genom kläderna. 

Den gemensamma klädstilen får därmed en normerande funktion för lagets kollektiva 

livsstilsmönster, som även förstärker hur tjejerna uppträder i sina sociala roller som 

fotbollsspelare.  

 

Fotbollsspelande tjejer uppfattas också av coacherna vara något kvalitativt annat än 

fotbollsspelande killar. Detta kan tolkas på olika sätt. Föreningsidrott på barn- och 

ungdomsnivå är en ideell verksamhet som bygger på föräldrarnas engagemang. Styrelsen och 

tränarfunktionerna domineras av män (ofta fäder till de aktiva i verksamheten) och därför har 

Lyrans FF också en manlig struktur som styr över hur fotboll för tjejer organiseras. Uffe är 

den av lagets tre coacher som har tränarutbildning och tidigare erfarenhet av att träna herr- 

och pojklag. Tommy och Magnus har båda spelat fotboll tidigare. Som män och fäder bär de 

med sig vanor och rutiner grundade på mäns gemensamma erfarenheter av fotbollsspelande 

som kan förklara deras uttalanden om att tjejfotboll är annorlunda. Det annorlunda som 

fotbollstjejerna här sägs stå för beskrivs i termer av socialitet, dvs. att de är relationsinriktade, 

vilket underförstått avviker från normen för fotboll. De fotbollsspelande tjejerna jämförs 

således med fotbollskillar som är prestations- och tävlingsinriktade.  

 

Detta kontrasttänkande mellan könens egenskaper bekräftar att genusordningen är djupt 

inbäddad i vår kultur och uppfattas som en naturlig del i vardagen. Värderingar om manliga 

och kvinnliga egenskaper bygger i grunden på hur samhället av tradition delat upp 

verksamhetsområden mellan könen, där kvinnliga värden utgår från omsorg i hemmet medan 

manliga värden utgår från konkurrens ute i offentliga samhället.
116

 Fotbollskulturens vardag 

bygger på samhällets och idrottsrörelsens sociala maktstrukturer där konstruktioner av 

kvinnliga och manliga egenskaper ställs emot varandra för att befästa och bevara 

genusskillnader. För det första ställs gemenskap, omtanke och sociala relationer mot 

individualisering, konkurrens och prestationer. För det andra betyder det att fotbollsspelande 

ungdomar har olika förväntningar på sig beroende om de är tjejer eller killar, som oavsett kön 

är lika kränkande för alla. Byter vi ut kön mot andra faktorer som till exempel skulle ange 

skillnader mellan generation eller etnicitet framstår diskrimineringen plötsligt mycket tydligt. 

Om killar inte kan ha behov av social gemenskap och närhet i trygga relationer när de spelar 

fotboll eller om tjejer skulle vara mindre prestationsinriktade under träning och match är 

snarast förväntningar formade av ideologiska värderingar, som likt mikromakt osynliggörs 

och reproduceras som förgivet tagna sanningar om sportarenans genusordning.
117

  

 

Samtidigt finns i föreningen en grundläggande ambition att arbeta för att förbättra villkoren 

för flick- och damfotboll. De spelare och manliga ledare som startade upp Lyrans FF 1986 

kom från en förening där flicklagen konkurrerade om klubbens resurser med pojk- och 

herrlagen. F15lagets coacher var själva unga män under 1970talet, en period då 

jämställdhetstankarna i samhället var under stark utveckling. Kvinnor och män började vid 

den här tidpunkten gemensamt arbeta för att påverka samhällets genusordning på olika 

områden, bland annat inom fotbollsorganisationerna för att skapa utrymme för flick- och 
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damfotboll. För dessa fäder och fotbollsentusiaster kan visserligen flick- och damfotboll 

uppfattas som avvikande mot idealnormen pojk- och herrfotboll, men med ambitionen är att 

alla ska ha rätt att spela fotboll på lika villkor oavsett kön.
118

 Detta ligger också i linje med 

klubbens uttalade mål att ”driva en förening för flickor och damer som vill spela fotboll och 

ha roligt på plan”.
119

 Även om all föreningsidrott för ungdomar i större utsträckning leds av 

män än av kvinnor så genomsyrar jämställdhetstankarna all flickidrott i högre grad än 

pojkidrott oavsett om det är lagsporter eller individuella sporter.
120

 Betoningen på den sociala 

gemenskapens betydelse i Lyrans FF kan således ha flera förklaringar som bygger på flera 

samverkande processer i samhället och inom idrottsrörelsen. Normerna för flickidrott och 

pojkidrott hämtas ur kulturella värderingar om kön som anger vilka egenskaper individerna 

förväntas ha eller utveckla genom idrotten, samt vilka mål idrottsutövandet har. 

 

Uffe, Magnus och Tommy talar även om föräldraengagemanget som en viktig del i hur 

laggemenskapen formas. Coacherna säger att vissa av föräldrarna kan vara svåra att få att 

ställa upp på olika aktiviteter, medan andra inte alls verkar ha några problem med att 

organisera körscheman eller ta ansvar för lottförsäljning.  

 
– Det är nog föräldrarna från de södra ytterområdena som får det här att fungera bäst, menar 

Tommy.  

 

– Vi ska egentligen inte behöva tjata så mycket, säger Uffe, men de andra får man ofta 

påminna och trycka på nästan hela tiden…  

 

– … nu är ju tjejerna äldre också, så att dom tar ju ofta hand om lapparna med informationen för 

att sen lämna den vidare, fyller Magnus i. Jag tror dom glömmer bort det helt enkelt. Men vi har 

ju ofta samma information på nätet, så alla kan ju kolla när det är bortamatcher eller andra saker 

på gång.  

 

Hur föräldraengagemanget uppfattas och vad det kan innebära varierar naturligtvis och kan 

förklaras på olika sätt. Tjejernas ålder har i betydelse, som Magnus påpekar. De får i själva ta 

större ansvar för sin idrottsutövning, även om de flesta tjejerna ofta skjutsades av någon 

förälder i bil i början av säsongen när träningen var inomhus i Tipshallen och så småningom 

på grusplan. Längre fram på säsongen kom de tjejer som bodde nära gräsplanen cyklande i 

par eller mindre grupper till träningen, medan övriga kom i bil eller med buss. Vad som i 

första hand kan ha betydelse för föräldraengagemanget är kanske vilka övriga aktiviteter i 

vardagen som resten av familjen ägnar sig åt. En del av tjejerna har äldre eller yngre systrar 

som också spelar i något av de andra lagen i klubben. Några av dem har syskon aktiva i andra 

sporter så beroende på hur många barn familjen har, försöker föräldrarna fördela sin fritid 

mellan sina barns olika idrottsaktiviteter. Problemet är knappast heller de föräldrar som är 

aktiva i klubbstyrelsen (flest fäder), i någon av sektionerna (fäder och mödrar) eller som 

lagledare och tränare (flest fäder). Här kan det snarare handla om en generell inställning som 

inte bara finns i idrottsrörelsen om att föräldrar förväntas intressera sig och engagera sig i sina 

barn på olika sätt. Kraven på ett aktivt föräldraskap dyker upp i många sammanhang och i 

fotbollskulturens kontext bedöms man som förälder efter hur man agerar och hanterar de 

”obligatoriska” uppgifterna. Som Magnus också påpekar finns ju även informationen på 

klubbens webbplats och samma information finns även i klubbens broschyr där bland annat de 

obligatoriska uppgifterna finns med. Klubbens förväntningar på föräldraengagemanget kan ur 
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detta perspektiv krocka med föräldrarnas sociala vardag med ansvar för fler än ett barns 

fritidsaktiviteter, som de också ska hålla sig informerade om.  

   

Vid mina observationer under säsongen dök emellertid alltid de flesta föräldrarna upp som 

entusiastiska supportrar till sina döttrar på matcherna. Under träningarna var det för det mesta 

inga åskådare alls. De som periodvis stod vid sidan av planen och tittade på var i så fall någon 

av tjejerna i laget som av olika skäl inte kunde vara med och spela, men ändå ville vara med i 

den sociala laggemenskapen. Jag har nu försökt att ge en bakgrund till F15lagets sociala miljö 

och hur den uttrycks i fotbollsklubben ur de vuxna lagledarnas perspektiv. Medier och 

genusidentiteter måste först sättas i ett vardagligt sammanhang, så därför fortsätter jag min 

beskrivning genom att först ge ett utsnitt från observationer vid träning och match.   

 

55..22  FFoottbboollll  ppåå  sskkoojj,,  ffoottbboollll  ppåå  aallllvvaarr 
Stämningen är ofta på topp och tjejerna bubblar av prat innan träningen drar igång. Många 

gånger har coacherna redan kommit och är sysselsatta med att hämta bollar och 

markeringsvästar i förrådet, eller med att placera ut koner på planen. Uffe, Tommy och 

Magnus alternerar mellan veckans två träningspass. Ibland har alla tre varit med och ibland 

bara en av dem. Innan träningen drar igång brukar den tränare som ansvarar för kvällens 

träningspass alltid informera sig om hur läget är med dem som inte är ombytta men finns med 

på plats ändå. Sedan utvärderar han senaste tränings- eller matchtillfället och berättar kort om 

upplägget för dagens träningspass. Tjejerna lyssnar, frågar och kommenterar. Några av dem 

pratar om annat än koncentrerar sig på vad tränaren säger, men alla är ivriga att få börja 

värma upp och ge sig ut på planen.  

 

Under träningen får tjejerna hela tiden feedback från coacherna som korrigerar fel och ger 

uppmuntrande beröm på varje moment som tränas. Mycket av träningen handlar om att lära 

sig behärska spelet och öva in vana och rutin. Tjejerna lär sig att ta kontroll över bollen, få 

blick för spelet och variera sin passningsteknik. I olika små laguppställningar i grupper om 

fyra eller fem lär de sig under träningen att söka efter sina lagkamrater och samtidigt ha 

kontroll över var motspelarna befinner sig. Träningen innehåller således moment som både 

övar in försvarsspel och anfall där såväl konditionsträning som teknikövningar ingår. Tjejerna 

gick ofta in för övningarna med liv och lust oavsett väderleksförhållanden. Våren med de 

kyliga kvällarna på grusplanen, då träningen ofta fick avbrytas när skymningen föll. På 

gräsplanen i försommarens ösregn när de under skratt och stoj tränade nickar och helt 

obekymrade slängde sig i vattenpölar eller energiskt kämpande mot kalla vårvindar under 

teknikövningar och minimatcher. I solgasset under sensommaren när de oförtröttligt körde på 

med samma positiva inställning trots hettan. Tjejerna gav hela tiden varandra stöd genom 

uppmuntrande tillrop och glada kommentarer till varandra. 

 

För det mesta avslutas träningspasset med någon form av konditionsträning 

innan tjejerna joggar ner och stretchar. När grästräningen är igång kan någon  

av tjejerna fråga om de kan få göra ”Blomman” i stället som sista övning.  

Blomman är ett intervallpass där tjejerna springer snabbt under 45 sekunder 

mellan fem koner. En kon placeras i mitten och fyra koner bildar hörn. ”Blomman”  

Tre eller fyra blommor markeras hjälp av koner på gräsplanen och medan hälften av tjejerna 

springer vilar sig den andra hälften. I grupper om tre eller fyra placerar sig tjejerna vid var sitt 

hörn. Man springer först in mot mitten och nuddar mittkonen. Sedan tillbaka till utgångsläget 

nuddar den konen med handen, vidare till nästa kon och in mot mitten igen och så vidare tills 

tränaren blåser i visselpipan. Uffe manar hela tiden på tjejerna: ” Maska inte nu Kickan. 

Öka!” Britta som varit förkyld torrhostar och flämtar ”Det värker så i lungorna! Jag har varit 



   - 43 - 

borta så länge att jag tappat kondisen”. Hon sträcker armarna över huvudet och hostar ännu 

mer. Så blåser Uffe i visselpipan och första omgången slänger sig i gräset medan de andra 

tjejerna ställer upp och gör sig beredda på signalen som startar nästa omgång. Britta 

småjoggar nu i lugn takt runt planen i stället för att fortsätta med intervallövningen. Uffe 

fortsätter starta och stoppa dem med visselpipan. Lisa ser ut att njuta av övningen. Hon 

springer med små lätta steg men mycket fort och är knappt andfådd. Moa, Jannika och Elina 

K springer i samma grupp tillsammans Bella. Moa jagar Bella och Magnus kommenterar: ”Nu 

är Moa snart i fatt dig Bella. Sätt fart! Bra Jannika, håll uppe farten. När första omgången är 

avslutad säger Magnus:  
 

– Ni ser ju ut som ni aldrig har gjort blomman förut. Ni bara mesar runt. Ni ska inte slå av på  

farten utan ni ska ÖKA takten hela tiden och sista rundan kör ni för fullt. Tänk på att 

motståndarna jagar er!  
 

Nille och Linda K springer med vacklande steg mellan konerna och Linda K verkar ha svårt 

att komma ihåg i vilken ordning hon ska springa. Det verkar också bli värre efter hand ju fler 

pass man springer. Fler av tjejerna slänger sig utmattade på gräset efter det andra passet och 

några av dem stönar högt när det är dags för deras grupp att genomföra sista omgången. ”Är 

det redan dags för den jobbigaste övningen igen” pustar Nille. Övningen upprepas tre gånger 

per grupp och till sist, efter en kort vila, joggar man ner. Lisa och Jannika verkar ganska 

oberörda och flåsar inte särskilt mycket och ofta är de som sig först reser sig och börjar jogga 

ner. ”Nille och Linda K ni ska upp och jogga nu. "Ett varv runt planen”, manar Uffe på 

tjejerna som ligger fnittrande i en hög på gräsplanen. Den här typen av konditionsövningar 

tränar också upp tjejernas mentala styrka att orka koordinera kroppen i slutet av matcherna 

när de är fysiskt uttröttade. Genom övningen blir de också medvetna om att de har 

reservkrafter att ta till för att orka köra för fullt ända till matchen är över. Inte någon av 

tjejerna joggar ett helt varv runt planen. De första bryter strax nedanför mittlinjen och ändrar 

riktning mot högen där flaskor, jackor och väskor ligger i kanten av planen. De som kommer 

efter bryter av ännu tidigare. Till slut ligger ett gäng trötta tjejer på gräsmattan och stretchar 

ordentligt. Några småpratar och Cissi, Linda K, Bella och Nille börjar skratta igen. Jannikas 

pappa har kommit och sitter på huk och pratar med sin dotter medan hon tänjer ut musklerna 

och gör sit-ups. Magnus och Uffe bär ner koner och markeringsvästar till förrådet och när 

tjejerna avslutat stretchandet reser de sig upp och plockar med sig varsin boll ner till förrådet.  

 

Träningarna är ofta mycket roligare än när det är match säger de flesta av tjejerna i F15-laget. 

Matcherna ställer högre krav på att tjejerna koncentrerar sig på att spela fotboll och samarbeta 

på planen.    
 

– Då blir det ju mer allvar liksom, säger Berit som ofta spelar i mittfältet. Ledarna skäller också 

mycket mera på en. 

 

– Ja, Uffe eldar upp sig liksom och står och kommenterar HELA tiden. Att vi måste prata med 

varandra och så, förtydligar Bella som ofta spelar i backpositionen.  

 

– Vi brukar visst prata med varandra, påpekar Nilla en av de andra backarna, det är ju  

bara det att dom (ledarna) inte hör oss. 
                           

Just att det är ”mer allvar” är något som också kan förklara ytterligare en dimension av den 

sociala gemenskapen betyder. Även om de har krav på sig att sköta träningar och komma 

utvilade till matcherna, så bidrar ändå kulturen med normer och regler som kanske inte är så 

vanliga i det moderna samhället där kraven snarare handlar om att du som individ själv alltid 

tar ansvar. Sammanhållningen i laget under matcherna skapar trygghet för dessa tjejer och det 
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är kanske ett exempel på en av idrottsrörelsens goda sidor. Här lär de sig att hantera 

framgångar och förluster i en social gemenskap som betonar det kollektiva ansvaret och 

svetsar samman laget som en helhet mot en otrygg omvärld.  

 

Visserligen har laget nyckelspelare som är viktiga, men principen är att alla i laget ska vara 

med och spela under en match.  
 

– Principen att alla ska spela, så vi har ett rullande schema varje match. Vi brukar också låta dom 

testa olika positioner för att dom ska förstå hur det är att spela mittforward eller back, säger Uffe. 

 

– Så tjejerna bör vara allround, undrar jag. 

 

– Ja, det är viktigt att dom kan täcka upp för varandra under en viktig match om någon skulle  

bli skadad och vi måste toppa laget, svarar Tommy. 

 

Man toppar inte laget mer än i större sammanhang som cupspel, då man inte får ha fler än 14 

spelare anmälda per lag. Tjejerna bör alltså vara allround för att kunna gå ut på planen och 

spela i flera positioner, i synnerhet under en viktig match om någon i laget blir skadad. Men 

detta gäller inte för Anja som är lagets målvakt. När hon började som målvakt för 2 år sedan 

ville hon inte alls stå i mål. Och även om hon tycker att hon får en riktigt bra målvaktsträning 

och numera trivs rätt så bra i sin roll som målvakt, så känner hon sig sliten ibland eftersom det 

inte finns någon i laget som tränar som reservmålvakt. Hon får dessutom ofta rycka in som 

målvakt när C-laget spelar sina matcher. 
 

– Jag har ju faktiskt inte missat en enda match och det skulle ju faktiskt kunna hända mig något 

under matchen också … men jag vet inte om någon har tänkt på det. Om jag skulle vara borta är 

det väl Linda K eller Kickan som får stå i mål antar jag, säger Anja och avslutar med ett 

eftertänksamt leende. … fast jag får ju mer erfarenhet som målvakt när jag är med på C-lagets 

matcher också.  

 

Det kan tyckas som om det finns en särbehandling mellan spelare och målvakt här, men 

samtidigt är Anja verkligen en del av laget och någon som de andra tjejerna förlitar sig på. 

Hon är trygg, säker och lugn där hon står i målgården och dirigerar backarnas försvarsspel. 

Frågan är om det här med ”rullande schema” och få möjlighet att spela i olika positioner i 

praktiken bara är den idealbild som ledarna förhåller sig mot. Under mina observationer vid 

träningarna stämmer det att alla tränar tillsammans i olika positioner, men under matcherna 

har de flesta tjejerna självskrivna platser i laget. De har kunskaper som gör dem till 

specialister på att föra spelet från vissa givna positioner. Förutom Anjas placering i mål, 

spelar Nettan och Moa alltid i vänsterytterposition, Pernillorna tillsammans med Britta är 

alltid backar och de mest framträdande på topp är också de samma; Berit, Marina, Linda G, 

Linda K och Jannicka. Bella, Lisa, Elina K, Kickan, Cissi och Elin J spelar oftast i kedjan. 

Både det egna självförtroendet och tilliten till andra hämtar näring och växer under 

matcherna.  Spelarpositionerna på planen under match är något som också svetsar samman 

laget eftersom det fungerar bäst när var och en har sin givna plats och lyckas föra 

passningsspelet. Coachernas idealbild av att utbilda allroundspelare kolliderar alltså med hur 

ett väl fungerande lag ställer upp inför match. 

 

Under matcherna hejade föräldrar, avbytare och coacher på F15laget tillsammans och gav 

dem hela tiden stöd i med- och motgångar genom uppmuntrande utrop som: ”BRA ANJA” 

när målvakten redde ut situationer framför mål och räddade skott eller ”DU TAR DEN 

NÄSTA GÅNG ANJA” om motståndarlaget bröt igenom backarnas försvar och gjorde mål. 

”FINT KÄMPAT NETTA”, när Nettan kvickt dribblade förbi och i full fart sprang ifrån 
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motståndaren på vänsterkanten eller ”DET ÄR BRA CISSI!”, när Cissi passade fram skott 

mot lagkamraterna framför mål. När det drar ihop sig till skottläge är det oftare någon av 

coacherna som ropar ”DEN ÄR DIN MARINA”! som med spänstiga steg tog sig igenom 

motståndarnas försvar framför mål eller ”DEN HÄR GÅNGEN SÄTTER DU DEN LINDA 

K:Å” nästa gång som Linda K återigen lägger skott mot mål. Föräldrarna och tjejerna på 

avbytarbänken står mer för jubel och applåder när någon av F15lagets tjejer gjort mål, medan 

man nöjer sig med en artig applåd för motståndarlagets mål. Uffe uppmanar hela tiden tjejerna 

att byta position och kommunicera med varandra för att markera sina motspelare bättre: ”NI 

MÅSTE KOMMUNICERA MED VARANDRA” När Moa får bollen hojtar han:  
  

– Sätt fart mot mål nu Moa. Gör det själv – gå mot mål! Gör som vi gjorde på träningen! 

 

Britta som sitter på avbytarbänken stönar: ”Om han kunde vara tyst! Vi får ju inte en chans att 

prata ihop oss som han går på”. Magnus säger också till Uffe att dämpa sig lite grand: ”Låt 

tjejerna reda ut det här själva. Ge dom lite tid”. Uffe har ändå svårt att inte kommentera och 

dirigera tjejernas spel från långsidan av planen. Han rör sig fram och tillbaka med lagen, 

medan Magnus står kvar med hejarklacken av föräldrar och tittar på lagen som kämpar i 

solgasset ute på planen.    

 

55..33  FFoottbboollll  oocchh  iiddrrootttteennss  bbeettyyddeellssee  ii  vvaarrddaaggeenn 
De flesta tjejerna i laget har spelat fotboll i 5 eller 6 år och började således med fotboll redan 

som 8–9åringar. Ändå har de alla erfarenhet från andra sporter. Innebandy, badminton, pingis 

och handboll är de vanligaste exemplen på andra sporter som de aktivt har utövat. Några har 

hållit på med ridning, gymnastik, friidrott, tennis eller simning. Andra udda sporter i det här 

sammanhanget som ett fåtal av dem har ägnat sig åt är jiujitsu, karate, skytte och golf. Det 

som är gemensamt för gruppen är att alla tjejerna i laget har erfarenheter från andra sporter 

och det som skiljer dem åt är erfarenheter från olika sporter och att några av dem ännu är 

aktiva i en annan sport förutom fotbollen. Elin J som har spelat fotboll i Lyrans FF i 5 år får 

exemplifiera de vanligaste mönstren av sporterfarenheter i F15-laget: 
 

– Jag har ju spelad bandy och badminton förut och hållit på med luftgevär. Det är väl lite allt  

möjligt, men så ville jag testa på fotboll och så tyckte jag det var kul. Den enda sport jag håller på 

med samtidigt nu är pingis, säger Elin J. 

 

Cecilia (Cissi) och Pernilla (Nilla) som också har provat på flera andra sporter och säger att 

anledningen till att de började med fotboll berodde på att man hängde med sina kompisar när 

dom spelade. ”Då ville man ju prova själv och blev fast för det va’ så kul”, förklarar Nilla. Att 

kompisar har betydelse för om man provar på bekräftas av flera andra som t.ex. Pernille 

(Nille) ”Det var i skolan det satt lappar om att man fick prova på och så hade jag kompisar 

som höll på så då följde jag med”. För andra har familjens gemensamma fotbollsintresse haft 

inflytande. Anja började spela fotboll samtidigt som sin tvillingbror för cirka 7 år sedan. ”Min 

storebror spelade ju också, så då vi hängde med bara” förklarar Anja. Liknande förklaringar 

ger Elina K:  
 

– Jag började för att min storasyster spelar fotboll och min pappa spelade också fotboll, och så  

träffade jag många som spelade fotboll, så då hängde jag med och tränade och så, säger Elina K 

och fortsätter. Jag har spelat sen jag var 6 år och i samma förening sen jag var 8. 
 

Förutom fotbollen håller Elina K och Nille på med uppvisningsdans och Marina friidrottar:  
 

– Jag håller på med friidrott nu samtidigt och det funkar rätt bra. Man gör allt tills man är 18,  

förklarar Marina, men då måste jag specialisera mig. 
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– Jag håller inte på med någon annan sport nu, säger Britta, men jag har hållit på med simningen,  

fast jag slutade med det när jag var tio eller nåt sånt där. Pappa har alltid tittat mycket på fotboll 

(på TV) och så där och min bror spelar basket. Det är kul att spela ihop med kompisar. 

 

Skillnaderna mellan tjejerna i laget kommer kanske tydligast fram i Lisas och Jannikas 

erfarenheter. Båda har spelat fotboll sedan 5—6 års ålder då de började i knatteskolan på 

hemorten som ligger ca 2 mil utanför tätorten. I Lyrans FF har de spelat i 3 år.  
 

– Knattelaget och fotbollslagen hemma bestod av killar och tjejer blandat och det var ganska  

kul att spela fotboll där. Det jobbiga var när man blev äldre, då man spelade tillsammans med 

vuxna kvinnor, säger Lisa. Då är det lättare att spela i ett lag där alla är i samma ålder.  

 

Jag ber henne förklara varför det blev jobbigare att spela i damlaget. ”Du är inte fysiskt stark 

nog att hålla emot när en spelare i damlaget trycker till i närkamperna” berättar hon. När jag 

frågar hur det kom sig att de började med fotboll säger Lisa ”Vi har ju alltid hållit ihop”. 
 

– Ja, bekräftar Jannika, man vill ju vara med sina kompisar. Det är nästan viktigare att man ÄR  

tillsammans, sen att det blev just fotboll som vi började med vet jag inte riktigt varför, säger hon 

eftertänksamt och fortsätter. Men det är klart, ALLA håller på med fotboll hemma.  

 

Båda tjejerna har sysslat med andra sporter men slutat vid lite olika tidpunkter. Jannika 

slutade med gymnastiken i våras och förklarar varför: 
 

– Det tar så mycket tid, och nu har vi ju läst till konfirmationen i vår också, så man hinner inte  

med så mycket mer än läxor och fotboll och de. Annars är vi ute mycket med kompisar och så. 

Lisa och jag är tillsammans jättemycket.  

 

– Jag har också hållit på med gymnastik, fyller Lisa i, men jag la av för jag ville hellre syssla  

mer med fotboll. Lägga mer tid på det så att säga.  

 

– Det är viktigt att röra på sig, fysiskt och så, säger Jannika. Att man håller kroppen i trim, så 

jag kommer att fortsätta med fotboll.  
 

Av svaren att döma har tjejerna inte upplevt några krav på att specialisera sig inom någon 

idrottsgren ännu och de uppfattar fotbollen som en kul fritidssysselsättning som kan 

tillfredställa många olika behov för dem. De har testat på många sporter, en del bara en månad 

eller en termin medan andra har ägnat längre tid åt en annan sport som de av olika skäl slutat 

med. Vilka sporter som ungdomar har erfarenhet av och kan utöva under sin uppväxt har 

naturligtvis också att göra med vilket utbud av sporter som finns i det närgeografiska området. 

Här ingår också deras sociala kontaktnät i närmiljön som i vissa fall tycks ha större betydelse 

för vilken sport tjejerna kan tänkas välja eller välja bort. De primära socialisationsagenterna är 

fortfarande viktiga för hur de relaterar till sig själva och andra som individer i en kollektiv 

gemenskap. Flera av dem förklarar att det är genom familjen eller kompisarna i skolan och på 

fritiden som deras intresse väcktes för att spela fotboll, men de har också uppmuntrats till att 

prova på olika idrotter. De har genom socialisationsprocesserna inlemmats i ett socialt 

sammanhang där en förförståelse för föreningsidrottens normer och värderingar ingår som en 

naturlig del i vardagen. En av eller båda föräldrarna har kanske ett eget idrottsintresse som 

skapar förutsättningar för att hela familjen gemensamt engagerar sig i olika sporter på fritiden. 

Tjejerna får på så sätt stöd och uppmuntran hemifrån.   

 

Samtidigt är det fotbollsintresset som förenar F15laget eftersom de tillhör olika 

upptagningsområden för högstadiet. De flesta av dem går därför inte i samma åttondeklass 
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eller ens på samma skola. Därför kan tjejerna även ha valt fotboll av ett personligt intresse 

som innebär att de kanske inte har samma stöd från familj eller klasskompisar. Deras 

uppfattningar och förförståelse av sig själva i en social gemenskap i F15laget har från början 

internaliserats på olika sätt. Den på ytan kollektiva identiteten för tjejer i laget utgår således 

från olika erfarenheter i deras socialisationsprocesser.  

 

Tydligast visar Lisa och Jannika i sina svar att erfarenheter och upplevelser av att spela 

fotboll, skiljer sig något åt från de övrigas förförståelse om tjejfotboll. I en förening i ett 

samhälle med knappt 700 innevånare kanske idrottsaktiviteter av nödvändighet begränsas till 

en stark fotbollsförening, där pojkar och flickor blandas på knattenivå och tjejer från det år de 

fyller 12 tränar tillsammans med vuxna damfotbollsspelare, medan killarna kan fortsätta 

utvecklas genom pojklagen upp till herrlagsnivå. Erfarenheterna av att spela i en förening där 

flickor och damlag konkurrerar med pojk- och herrlag om resurser och speltider, gör kanske 

också att de upplever fördelarna som större i Lyrans FF som bara satsar på flick- och damlag. 

Tjejerna ger också uttryck för lokalbefolkningens starka engagemang i hemortens 

fotbollsförening. En kulturell gemenskap som de själva upplevt som barn och fortfarande 

ingår i som tonåringar, vilket kan ha gett dem drivkraften att fortsätta spela och utvecklas som 

fotbollspelare, trots att det innebär att ta sig in till centralorten 3 gånger i veckan. Att fotboll 

betyder mycket för Jannika bekräftas också av teckningen i hennes mediedagbok på ett 

fotbollsmål och tre glada tjejer i matchdräkter som spelar fotboll med texten:  
 

”fotboll är livet! ” 

 

Den sociala gemenskapens betydelse som coacherna talat om bekräftas i tjejernas positiva 

uttalanden om fotboll. Mitt intryck av tjejer i laget är att den sociala gemenskapen ibland tog 

över och kunde vara viktigare än att spela fotboll. De ville göra något tillsammans med andra 

som gav positiva upplevelser vilket också förstärkte de sociala banden mellan tjejerna. 

 

Om man ville göra något annat än idrotta eller spela fotboll gav nästan alla samma svar: De är 

med kompisar, går på stan i affärer, tittar på TV eller surfar på Internet. Elin J säger att hon 

mest är med sina kompisar och inte hinner med så mycket mer mellan träning och läxläsning.  
 

– Är det inte så jättebra väder brukar vi gå på stan eller typ åka till simhallen och bada eller så.  

Är det typ fint väder då är vi ute och typ spelar fotboll eller nåt sånt. Bara stå och passa till 

varandra och snacka, säger Elin J. 

– Man är väl mest ute mycket med kompisarna nu på sommaren och så, menar Elina K. 
 

– Klädaffärer är ett måste, det måste man bara gå i, säger Marina, helst Olsson och Kompaniet, 

men Intersport är inte så kul. 
 

– Ja, man går i typ alla affärer, håller Nettan och Moa med. 
 

– Jag sitter vid datorn och är med kompisar och jag har pojkvän, förklarar Britta. Ibland är man  

ute på stan och ibland sitter man hemma och snackar, och kollar på TV. Ibland kanske man gör 

något speciellt. Går på bio eller nåt sånt, men det är inte är inte alltid. För med mesta umgås man 

bara och snackar. 
 

Nilla brukar också vara med sin pojkvän men annars följer hon samma mönster som de övriga 

tjejerna, vara inne i stan, träffa kompisar eller sitta vid datorn och surfa på Internet. Det finns 

alltså många fritidssysselsättningar som konkurrerar med varandra och här ingår bland annat 

fotboll och medier. Den kollektiva gemenskapen och identiteten i laget bryts mot en annan 

kollektiv gemenskap i tonårskulturen som dessa tjejer delar med andra ungdomar. De går i 
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skolan, de går på stan i flock, de använder medier oftare under vintertid och under 

sommarperioden är de mycket utomhus, inte bara när de idrottar.  

   

Men här finns också en oro för lagets framtid. Många tankar kretsar kring om laget ska få 

fortsätta tillsammans till hösten eller om de kommer att splittras upp mellan klubbens tre 

damlag beroende på hur de utvecklats individuellt som spelare.  
  

– Jag tycker det är jättekul att spela fotboll, men grejen är att jag vill fortsätta med vårt lag. Vi 

har ju bra träningar och så, tycker Elina K. Om det går bra och man får fortsätta i A-laget 

kanske… men vi splittras ju och får andra tränare också. 
 

– Nu är det ju mer på skoj. Det blir ju mer allvar på högre nivåer och större utmaning om man 

kan gå upp i divisionen också, säger Nille. Det är ju inte alls många tjejer som tjänar några pengar 

på det heller. Och killarna har ju såna där juniorlag så dom har ju ett steg mellan pojklag och 

herrlag. Men det har ju typ inte vi… tjejer går ju typ direkt från flicklag till nåt av damlagen. 
 

– Jag har ingen lust att sluta och så, säger Britta, för det känns som lägger man av har man ju  
ingen träning. Och det är roligt att hålla på. Jag vill hålla på med det för motionen, men jag skulle 

inte kunna tänka mig att satsa på det som karriär eller så. Då måste det ju vara hundra procent och 

det är ju inte alls många som kan göra det. 
 

Redan nu får tjejerna prova på att spela matcher på högre nivåer tillsammans med vuxna 

damfotbollsspelare, framförallt i Lyrans FF:s C-lag. Anja är den som i egenskap av målvakt 

oftast lånas ut, men även några av de andra spelarna i laget kan bli tillfrågade ibland. De flesta 

av dem vill fortsätta med fotbollen men de vill inte flyttas över till C-laget som innehåller 

negativa konnotationer för dem. ”Om det blir ett F16lag satsar jag vidare” säger Nilla. ”Men 

splittras vi och delas upp mellan damlagen då slutar jag” och Cissi håller med. Båda är osäkra 

på hur det ska bli nästa säsong. Berit, Jannika, Bella och Linda K vill också fortsätta och flera 

av tjejerna säger att det är kul att hålla på med lagsporter och ett sätt att hålla sig i fysisk form. 

Många av dem vill inte sluta med fotboll, men ser också andra lagsporter som ett alternativ. 

Tjejernas inställning är att de vill fortsätta spela tillsammans som juniorlag i klubben.  

 

Tjejerna är också medvetna om hierarkin mellan damlagen i föreningen. När Elina K säger att 

om hon erbjuds en plats i A-laget så fortsätter hon gärna, men hon vill underförstått helst inte 

hamna i C-laget. Samtidigt så är det genom C-laget som tjejerna får erfarenhet av att spela 

med damer och sakta slussas över till damlagen, där de förväntas spela nästa säsong. C-lagets 

lagledare Hasse är inte heller nöjd med hanteringen av C-laget från klubbledningens sida. ”Att 

inte ens C-laget presenteras med bilder eller att deras matchresultat inte finns med på vår 

hemsida visar också hur lite de är värda i föreningens ögon” säger Hasse. Fokus ligger på A- 

och B-lagen medan C-laget inte får den uppmärksamhet de kanske förtjänar enligt deras 

coach. Genom implicita och otydliga signaler om vilka kriterier som styr urvalsprocesserna 

för att dels få rycka in när det fattas spelare i C-laget, och dels i vilket lag man skulle hamna i 

till hösten, gjorde tjejerna osäkra på om de skulle fortsätta med fotboll eller satsa på en annan 

sport. Ofta blev samma spelare tillfrågade och utvalda av coacherna, vilket implicit även 

kunde tyda på att coacherna värderade tjejernas prestationer utifrån individuella kriterier, som 

då kolliderade med de officiella idealen om kollektiv laganda och samhörighet. Den sociala 

gemenskapen som framhåller en kollektiv gruppidentitet där alla är betydelsefulla för laget 

möter en annan av sportarenans ideologiska dimensioner som premierar individuella 

prestationer. När tjejerna lämnar tryggheten i flicklagets kollektiva gemenskap för damlagens 

mer ovissa individinriktade får de också möjligheter att utveckla sin individuella identitet i en 

ny gemenskap som ställer andra krav på ansvar och vuxenblivande, på gott och ont.  
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Uffe anser att många bra spelare försvinner från klubben om man skulle satsa på ett juniorlag 

mellan F15laget och damlagen. 
 

– Det är konkurrensen om att få chansen att spela matcher i A eller B-laget som är moroten för 

tjejerna, säger han när jag tar upp frågan med coacherna. 
 

– Jag är för ett juniorlag, säger Tommy, även om många av tjejerna är duktiga och kanske skulle 

hamna i A- eller B-laget så behöver de tid att utvecklas som spelare lite till. 
 

– Jag tror att vi kan riskerar att tappa spelare om vi INTE har ett juniorlag, håller Magnus med. Jag 

tycker att vi skulle satsa på att ha ett riktigt bra lag här.   
  
Utan att gå in alltför djupt på de fysiska och biologiska skillnader som finns mellan vuxna 

kvinnor och 14–15åriga tjejer, är det ändå relativt lätt att konstatera att de synliga skillnaderna 

generellt handlar om fysisk mognad som kan bedömas efter längd och kroppsform. Med stöd 

av Jannikas och Lisas beskrivningar tidigare om vad som skiljer tjej- och damfotboll åt 

handlar det i första hand om hur långt olika individer har kommit i den fysiska 

mognadsprocessen. Uffe förstår också att tjejerna oroar sig för att spela på damnivå nästa 

säsong ”eftersom det är vuxna kvinnor de ska spela med och emot och tjejerna i F15laget inte 

har vuxit färdigt ännu”. De småväxta tjejerna i laget kan visserligen ha kondition att springa 

ifrån tjejer som är lite större, men de har knappast uppnått den fysiska styrkan ännu som krävs 

för att hålla emot i närkamperna. Frågan är också om de räknas till de tjejer som Uffe menar 

skulle motiveras av att konkurrera om platser i damlagen? Tommy och Magnus anser att fler 

av tjejerna skulle behöva mer tid att utveckla sin fysiska styrka innan de kan ta plats som 

ordinarie spelare i damlagen. Risken är annars att klubbens rangordning av damlagen stöter 

bort tjejer som är sena i sin fysiska utveckling, när det inte finns utrymme för dem att utveckla 

sin talang som juniorspelare. De kanske börjar fundera på om de ska sluta med fotbollen och 

börja satsa på en annan sport i stället.  
 

Att den här typen av urvalsprocesser förekommer i alla lagsporter och att den startar redan på 

barn- och juniornivå är ingen nyhet.
121

 Det som är intressant i det här sammanhanget är hur 

olika ideologiska mönster synliggörs med utgångspunkt i det äldsta flicklaget i föreningen. 

Tjejerna utgår i sina jämförelser från sitt eget lags placering i förhållande till hur olika 

ideologiska maktstrukturer på sportarenan värderar dem som fotbollsspelare. 

Fotbollsklubbens interna hierarkiska strukturer placerar F15laget både i förhållande till de 

yngre flicklagen och till damlagen klubben. Flickor som börjar spela fotboll introduceras för 

den grundläggande ideologin om sportens goda värden om att samarbeta och visa omsorg i en 

social gemenskap med syftet att forma en kollektiv gemensam identitet i fotbollslaget. 

Tjejerna lär sig från början att fotboll är en lagsport där alla bedöms efter jämlika principer. 

Man både skaffar sig och träffar sina kompisar genom föreningen. Därför har den sociala 

gemenskapen i laget för många av dem utvecklats under flera år till starka vänskapsband som 

går utanför laggemenskapen. När de som äldsta flicklag i föreningen sedan möter andra 

ideologiska dimensioner om fotboll måste de omvärdera den kollektivt formade identiteten 

och den sociala gemenskapen. Nu ska deras laggemenskap brytas och de måste lära sig att 

fungera som individer i en ny laguppställning.  

 

De jämför också sin egen situation med fotbollsdiskursens externa hierarkiska strukturer som 

domineras och kontrolleras av män, vilket påverkar såväl organisationernas form och innehåll, 

som ekonomiska resurser inom dam- och herrfotbollen. Som Nille påpekar har 

                                                           
121

 Se Peterson, T 2004 www.idrottsforum.org om selektionsprocesser i barn- och ungdomsidrott (främst 

pojkfotboll). 

http://www.idrottsforum.org/
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damfotbollsspelare knappt några möjligheter till professionell yrkeskarriär oavsett talang, 

medan herrfotbollspelare på elitnivå ofta har spelarkontrakt med sina klubbar. Hon jämför 

också skillnaderna mellan sin egen situation som tonårstjej med tonårskillars möjligheter att 

utvecklas som fotbollsspelare, eftersom juniorlag för killar mellan 16—19 år ofta ses som en 

självklar investering för dessa klubbar. I föreningar för pojk- och herrlag finns också resurser 

att låta tonårskillarna fortsätta som lag utan att konkurrera om platser i klubbarnas herrlag, 

medan de fysiskt växer till sig och utvecklar sin talang som spelare i sin egen takt. De stora 

föreningarna kan dessutom räkna med att sälja spelare till andra klubbar och därför är 

juniorlagen en investering för framtiden. Damfotbollens spelarkontrakt ligger fortfarande på 

en nivå som inte ger kvinnor ekonomiska möjligheter att försörja sig som professionella 

elitidrottare. De måste även ha en löneanställning utanför idrotten, vilket leder till att 

damfotboll på elitnivå fortfarande bedrivs och organiseras som ideell motionsidrott jämfört 

med herrfotboll där elitidrott bedrivs och organiseras som etablerad yrkesverksamhet.  

 

Den fysiska mognadsprocessen inträffar vid olika tidpunkt för alla oavsett kön och går inte att 

påverka genom träning och säger ingenting om hur individers talang för en idrott kommer att 

utveckla sig. Det enda man säkert vet är att alla har växt färdigt i 18—19 års åldern.
122

 Men 

om fotbollsklubbarnas satsningar på juniorlag för tonårskillar tar större hänsyn till detta, så 

motiveras Lyrans FF:s urvalsprocesser av spelare till damlagen genom behov som snarast är 

jämförbara med elitfotbollens. En damfotbollsförening med små resurser använder således 

samma argument som antas utveckla och motivera de enskilda spelarnas talang genom 

konkurrens om platser i herrlagen, vilket i ideologisk mening förts över till flick- och 

damlagen. Det visar också hur betydelseskapande processer om genus reproduceras i 

vardagen genom människors tankar och sociala handlingar. Föreningens strategier att slussa 

tjejerna i F15laget vidare till damlagen fungerar därför inte särskilt väl. Tjejerna ställs mer 

eller mindre inför ett fullbordat faktum där de måste lära sig att hantera och bearbeta de 

ideologiska värderingarna om flick-, junior- och damfotboll och omvärdera den kollektiva 

identiteten till en individuell identitet i en ny social gemenskap.  

 

55..44  FFoottbboollllssssnnaacckk  oocchh  fföörreebbiillddeerr   
Den vardag som F15lagets tjejer delar innebär att de har erfarenheter av hur tjejer och killars 

idrotter värderas. Både i och utanför fotbollskulturen möter de uppfattningar om sportarenans 

genuskonstruktioner som inverkar på hur de själva ger sitt eget sociala sammanhang innebörd 

och mening. När de berättar om sin vardag finns genusperspektivet på fotbollen närvarande 

som en referenspunkt.    
 

– Killar växer ju upp med fotboll dom börjar spela när dom är tre, fyra år. Tjejer… säger Britta  

lite långsammare… ja, jag var ju tio då … men killar är ute och spelar jämt. Man ser ju aldrig 

några småtjejer som är ute och kickar boll som killar gör.  
 

– En kille kan dribbla med bollen hur många gånger som helst och göra hur många finter som 

helst, säger Elina K. Det är liksom det en kille är mer ute efter… vi tjejer kanske tänker mer på hur 

vi vinner matchen tillsammans. Vi går bara på träningen och så och står ju inte så där och kickar 

boll hemma heller. Det är kanske det som också gör skillnaden mellan dam- och herrfotboll. 
 

– Tjejerna tänker mer på att… att man vill lära sig för laget, menar Nille. Killarna liksom, dom vill  

liksom bli bra själva. 
 

– Herrfotbollen är annorlunda, fastslår Berit med bestämd röst. Jag tycker killar är mer kinkiga  

och sen är killar mer fysiska när de spelar fotboll, medans tjejer är duktigare tekniskt. 
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Den verklighet som tjejerna beskriver visar att vardagsaktiviteter kopplade till genus i det 

sociala rummet begränsas på olika sätt för tjejer och killar. Britta förhåller sig till hur 

genusordningen internaliseras som självklara beteendemönster under barndomsåren. Hon 

beskriver en verklighet vi känner igen. Spontanidrott uppfattas som normala aktiviteter för 

små pojkar, medan flickor bara tränar och idrottar under organiserade former. Männens 

självskrivna rätt att ta plats i det sociala rummets offentliga verksamheter gör det naturligare 

för killar att leka lagsporter utomhus på fritiden, medan tjejers fritidssysselsättningar av 

tradition hållit dem inomhus eller begränsat deras deltagande i improviserade idrottslekar. 

Nillas pojkvän spelar också fotboll och ibland tränar de passningsspel tillsammans. 
 

– Men vi kickar bara boll när vi är ensamma ihop berättar Nilla, annars när hans  

kompisar kommer och ska va’ med, då tittar jag bara på. 
 

Nilla och hennes pojkvän delar intresset för fotboll och kanske faller det sig naturligt för dem 

att träna passningar ihop när de träffas. Jag kan inte uttala mig hur hennes pojkvän uppfattar 

att situationen förändras när hans kompisar är med, men Nilla säger att hon blir osäker om det 

är flera som ser på när hon tränar eller spelar annars också. Genusordningens principer i 

samhället inte bara begränsar könens handlingsutrymme, de lär oss också hur vi bör agera 

genom genus i det sociala offentliga rummet. Nilla som kvinna kanske reduceras till 

betraktare av maskulina aktiviteter i den här situationen, kan förklaras av att hon sedan 

barndomen är van att träna fotboll i organiserad form och känner sig obekväm med att 

spontant kicka boll med pojkvännen och hans manliga kompisar.     

 

Tjejernas förklaringar antyder också att orsakerna till skillnaderna är att tjejer börjar ”för sent” 

med idrott och att de därför värderar fotbollen efter andra kriterier än killarna. Flera av 

tjejerna förbinder dessa värderingar med den sociala laggemenskapen där ingen sticker ut från 

kollektivet och lagets resultat bedöms efter vad de presterar tillsammans. Den kollektiva 

fostran är vad som anger prestationsnivån i flickfotbollen. Killarnas fotbollsspel framstår i 

tjejernas berättelse som en annan typ av kollektiv fostran som bedöms efter enskilda spelares 

individuella prestationer fristående från laget. Maskulina och feminina egenskaper ställs också 

emot varandra för att beskriva skillnader. Den fysisk styrka likställs med maskulin kraft som 

kontrasteras mot tekniken som en feminin kvalitet som inte kräver manlig fysisk styrka utan 

främjar feminina egenskaper. Detaljer och helheter får även olika innebörd för genus. Det som 

tjejerna beskriver som helhet är den feminina blicken för spelet som innebär att de som 

kollektiv koncentrerar sig på att spela bra fotboll tillsammans, medan killarnas maskulina 

blick för detaljer i spelet gör att de var och en har lättare att koncentrera sig på de egna 

individuella prestationerna.  

 

Många av tjejerna säger att även om det är kul att spela fotboll så är det inte alls samma sak 

som att titta på när andra spelar fotboll. Till stor del hänger detta ihop med hur mening skapas 

genom social interaktion i en kulturell gemenskap. Hela laget var och tittade på Svenska 

damlandslagets kvalmatch till EM-slutspelet mot Serbien-Montenegro en onsdagskväll i 

maj.
123

 Tjejerna ville gärna prata om matchen och fotbollsförebilder.
124

    
 

– Matchen vi såg var ju inte den bästa fast det var en upplevelse att få se dom på riktigt, tycker  
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 Matchen som Sverige vann med 5-1 spelades den 12 maj 2004 på stadens utomhusarena.  
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 Gauntlett 2002:236. Anm. En förebild skapas av kulturella värderingar som framhåller vissa ideal som mer 

eftertraktade och felfria än andra. Idol är mer förknippat med stark beundran för en viss person som har både bra 

och dåliga egenskaper.  Därför kan vi också byta idol lättare än förebilder. 
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Britta. Planen var så grön och upplyst sådär och jättemycket stämning. Det var en stor grej. Malin 

Moström tycker jag spelar bra och Hanna Ljungberg när hon inte är skadad förstås. Caroline 

Jönsson är också duktig …
125

 
 

– … det var spännande i andra halvlek, säger Elin J. Första halvlek spelade dom ju inte så bra.  

Man upplever så mycket mer av allt runtomkring, än när man tittar på TV. Jag trodde att Victoria 

Svensson var lite mer en sån där som jobbar. Men första halvlek tyckte i alla fall jag att hon var 

lite sådär slö eller vad man ska säga. Hon stod ju bara däruppe och väntade på bollen …
126

 
 

– … jag tycker det var kallt och dom spelade jättedåligt i första halvlek, men riktigt bra i andra, 

håller Berit med. Jag gillar Malin Moström och henne är det lätt att följa för vi har samma position 

i laget.  
 

– Det hände ju inte så mycket och det är ingenting man kommer ihåg heller som snygga  

finter eller passningar och sånt. Det finns klasskillnader mellan killar och tjejer om man säger så, 

menar Elina K. Typ fotboll är ganska trist (att titta på). Svensk fotboll överhuvudtaget faktiskt.  
 

– Men det kommer säkert att förändras nu om det blir fler tjejer som spelar fotboll, säger 

Nille och fortsätter. Det kan ju vara kul att kolla på damfotboll för man känner igen sig mer i 

spelet, för herrar och damer spelar faktiskt annorlunda.  
 

Nilla, Linda K och Bella håller med om att det är kul att se tjejer spela boll och Bella gillar 

Hanna Ljungberg och Viktoria Svensson i Svenska damlandslaget men säger hon ”den jag 

beundrar mest är Fabien Barthes”. Linda K nämner fler som hon beundrar i fotbollsvärlden: 

Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Christian Wilhelmsson och Magnus Hedman.
127

 Att Jannika 

också beundrar Zlatan är det ingen som missat i laget. Hon kommer ofta till träningarna klädd 

i spelartröja med hans namn och spelarnummer på. Flera av tjejerna säger att de inte känner 

till spelare i damlagen så bra och att de har herrfotbollslag eller en speciell manlig 

fotbollsspelare som förebild eller idol. Några av tjejerna nämner också kända elitidrottare från 

andra sporter. Cissi menar att hennes farbröder också är förebilder för henne.
128

  
 

– Det är viktigt om man känner dom i verkligheten också, menar Cissi och fortsätter. Carro 

(Carolina Klüft) är ju också en bra förebild. Hon är alltid så glad och positiv, och henne känner 

man ju nästan också lite grand. 
 

– Ja, hon är ju känd för att hon är så öppen och spontan, säger Elina K. 
 

– Fast jag tycker att det har blivit lite tjatigt, fyller Nille i. Jag är rätt trött på det där. 
 

– Det är ganska överdrivet faktiskt, för hon är … nej vad är hon? … typ 22 år, resonerar Elina K. 

Men titta på Stefan Holm. Han kan ju hoppa högt, men han har ingen utstrålning. Han är SÅ 

tråkig, EN TRÅKIG PERSON… 
 

– Men … Men som typ Zlatan, börjar Nille  
 

– Ja, Zlatan är en personlighet och han KAN ju spela fotboll också förstås, nickar Elina K 

instämmande. Jag bara hatade honom först.  
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– Men jag tycker att han är värd att kolla på, slår Nille fast med bestämd röst. Och Henke (Henrik 

Larsson) är rätt så bra också.
129

  
 

– Men han har väl ingen personlighet heller, protesterar Elina K.  
 

Många av de förebilder och idoler som tjejerna diskuterar har de i första hand lärt känna via 

medierna, som de sedan relaterar till när de samtalar med varandra. Vi får också en antydan 

om hur genusordningens maktstrukturer på sportarenan både upprätthålls och förändras när de 

bearbetas genom meningsskapande processer. Flera av tjejerna visar att de har kunskaper och 

erfarenheter själva av att både spela fotboll och vara på en fotbollsarena som åskådare. Britta 

menar ju att hon sett bättre fotbollsmatcher än damlandslagets match och jämför implicit med 

hur medierad fotboll vanligtvis presenteras på TV. TV-tittandet ingår på så sätt i tjejernas 

vardagsrutiner och visar också hur dessa kunskaper om medierad fotboll får mening när de 

cirkulerar i fotbollskulturen. Flera av dem gör kvalitetsbedömningar när de uttalar sig om den 

specifika fotbollslandskampen som i många stycken är till damfotbollens nackdel. Det är med 

negativa omdömen de beskriver spelarnas prestationer i damlandslaget. Elina K talar om 

klasskillnader mellan könen och jämför svensk fotboll med annan fotbollskultur. Några av 

tjejerna kan emellertid hitta positiva förebilder i damlandslaget som de förhåller sig till på 

olika sätt. För Berit är matchen intressant och hon kan genom Malin Moström relatera till sig 

själv när hon spelar match. Nille uppskattar också damfotboll eftersom den bekräftar henne 

som kvinnlig fotbollsspelare. Det hon upplever som annorlunda står för det positiva att känna 

igen sig när hon ser eliten i damfotbollen spela match. För några av tjejerna blev matchen en 

upplevelse som både gav dem nya erfarenheter och bekräftade deras egen position som 

fotbollsspelare i en feminin kollektiv gemenskap.   

 

Samtidigt erkänner Bella att även om hon känner till några av damlandslagets spelare så är det 

en manlig spelare ur fotbollens elitskikt som hon föredrar. Fler av tjejerna är säkrare på att 

namnge manliga fotbollsspelare än kvinnliga när de får frågan om fotbollsförebilder och det 

är främst internationellt erkända fotbollsspelare som diskuteras här. Medierna och framför allt 

TV har stor betydelse för att tjejerna känner till och har kunskaper om dessa elitfotbollspelare, 

som visar upp sin talang på fotbollsplanen för TV-tittarna. I medierna definieras elitidrottares 

talang för en sport genom de kulturella normer och värderingar som redan finns om en idrott. 

Medierna lägger betoningen på de manliga elitfotbollsspelarna som definieras genom ett antal 

egenskaper som sedan ingår i hur tjejerna uppfattar och beskriver en bra fotbollsspelare och 

förebild. Medierna reproducerar de traditionella konventionerna om fotboll som ett exklusivt 

område för män att uppträda på, vilket tjejerna förhåller sig till på olika sätt. TV-sportens 

fotbollsdiskurs fungerar som en bekräftelse på hur sociala maktstrukturer i deras vardag 

underordnar flick- och damfotbollens betydelse i förhållande till och männens fotboll, som 

förstärker tjejernas inställning till damfotbollsspelare. Med tanke på mängden herrligamatcher 

som sänds i TV i förhållande till damfotboll är det kanske inte heller märkligt att urvalet 

förebilder för alla ungdomar begränsas till de manliga elitfotbollsspelarna. Det kan också 

förklara varför fotbollsdiskursen på sportarenan domineras av maskulina ideal när de 

kvinnliga förebilderna som faktiskt finns, försvinner i mediebruset och inte framstår som 

alternativ för fotbollsspelande tjejer.  
 

För några av dem är verklighetens kontakter med personer viktigare än med de medierade 

elitidrottstjärnorna som de kan se på TV. Cissi nämner sina farbröder som hon ser upp till och 

Carolina Klüft som är en elitidrottsstjärna med lokal anknytning till regionen. Personliga 

kontakter och de olika sociala nätverk som tjejerna rör sig mellan i vardagen förser dem också 
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med möjligheter att hitta andra sportförebilder. Den sociala interaktionen i verkligheten 

bygger också upp en annan förståelse för träning och tävling, om man själv delar en 

vardagskontext med någon man ser upp till. Men det vill till att man ligger på rätt sida 

gränsen för vad som är accepterat som charmig utstrålning. Tjejerna i laget är bara några år 

yngre än Carolina Klüft och hennes personlighet uppfattas av Nille och Elina K som 

överdriven, som kan bero på att de även har en mer vardaglig kunskap om henne som inte 

enbart kommer genom medierna. För att få status som förebild eller sportidol räcker det inte 

heller att bara visa sin talang och vara framgångsrik i sin idrottsgren. Beundran och 

uppmärksamhet förtjänas genom utstrålning och charm som också är betydelsefulla 

egenskaper, för vissa av tjejerna. De visar också tydligt vad som inte definierar en förebild för 

dem och markerar på så sätt en gruppidentitet och livsstil, som visar hur de tänker om och 

relaterade till sig själva som tonårstjejer och unga fotbollsspelande kvinnor.  

 

Hur tjejerna som arenaåskådare eller TV-tittare själva väljer ut sina förebilder hänger ihop 

med i vilka sammanhang de tolkar och gör mening av fotboll och elitspelare. Förförståelsen 

för fotbollskultur och genusidentiteter kommer från olika håll i tjejernas vardag. Sportarenans 

genusordning samspelar med andra sociala maktstrukturer i samhället som ingår i kulturens 

meningsskapande processer om maskulina och feminina ideal. Å ena sidan socialiseras 

kvinnor i det svenska samhället in i genusroller som betonar att de inte ska synas eller höras i 

offentliga sammanhang. Ett kvinnligt beteende skiljer sig därmed från ett manligt beteende i 

offentliga sammanhang. Å andra sidan har damfotbollen fått mer uppmärksamhet, som Nille 

påpekar, vilket kan innebära att traditionellt maskulina egenskaperna kan utmanas och 

formulera andra värderingar som får större betydelser för tjejernas fotboll. I det här kapitlet 

har jag försökt att visa hur generation och genus skapar kultur genom att låta de vuxna 

coacherna och tonårstjejerna själva beskriva sin vardag i fotbollsklubben.  

 

En viktig del i all meningsproduktion om sport är medierad sport och det framgår också av 

tjejernas berättelser om fotboll och förebilder. I vardagen blandas intryck från olika håll med 

varandra. Mediernas framställningar av genus består av en kulturell mix från flera genrer som 

är populära bland tonåringar. Sportarenans genusmönster måste således sätta in i ett större 

sammanhang som kan fördjupa förståelse för hur genusidentiteter konstrueras och 

approprieras av tjejerna. Nästa kapitel kommer därför att behandla mediekulturen utifrån 

tjejernas konsumtionsvanor av populära mediegenrer som visar hur de själva förhåller sig till 

mediernas konstruktion av generella västerländska genusideal.   
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66  FFOOTTBBOOLLLLSSTTJJEEJJEERRSS  MMEEDDIIEEVVAARRDDAAGG  
 

Kapitlet behandlar medievardag och mediekultur med stöd av informanternas berättelser i 

mediedagböckerna och genom samtal och intervjuer om deras medievanor om vad de föredrar 

och förkastar av medieinnehållet. De mediegenrer som presenteras och beskrivs i texten avser 

den mediekultur tjejerna upplevde och som var aktuell år 2004. 

 

66..11  TTVV--vvaannoorr  oocchh  ppooppuulläärraa  ggeennrreerr    

Tjejerna lever precis som andra tonåringar i det västerländska samhället i en medietät miljö 

där de har tillgång till olika medier och ett överflöd av mediegenrer. Hemma hos dem finns i 

de flesta familjer fler än en TV-apparat, VHS- och/eller Dvd-utrustning, radio och hifi-

anläggning.
130

 Många av tjejerna har också egen TV, video och radio eller hifi-anläggning på 

sitt rum. I alla familjer finns också persondatorer, ofta en till föräldrarna och en som tjejerna 

delar med ett eller flera syskon. Några av tjejerna har egen dator.     

 

Tjejernas mediedagböcker är i sig ett uttryck för hur medierna ingår i våra vardagsrutiner och 

ger veckan en viss struktur. Vi läser tidningen, lyssnar på radion och planerar kanske vilka 

TV-program vi vill se på TV.
131

 För tjejerna innebär TV på vardagarna att de tittar lite på 

eftermidagens ungdomsprogram i de kommersiella kanalerna, när de kommer hem från skolan 

och äter eller gör läxorna. På helgerna samlas ofta hela familjen framför TV: n. Både fredagar 

och lördagar kan vara gemensamma TV-kvällar för tjejerna, deras familjer och kompisar. 

SVT sänder frågetävlingar, filmer eller har temakvällar, medan TV3 erbjuder serier och filmer 

i komedigenren som alternativ. I TV4 visas en musiktävling för unga talanger och Bingolotto 

som följs ofta av en passande familjefilm och kanal 5 inleder både fredagar och lördagar med 

amerikanska komedier och fortsätter med kriminalserier och thriller- eller skräckfilmer. När 

TV-programmen inte passar för en gemensam TV-kväll tillsammans tittar man istället på en 

VHS- eller DVD-film.  Tjejerna har olika uppfattningar om medieinnehållet som både förenar 

dem och skiljer dem åt. De tittarpositioner som presenteras här är därför både exempel på 

gemensamma genrepreferenser och enskilda individers uppfattningar om olika TV-program. 

Hur de som unga kvinnor tilltalas av och tolkar olika genrer genom att positionera sig och ta 

plats inom olika diskurser visar de dynamiska spänningsfält som tjejerna rör sig mellan när de 

approprierar medieinnehållet till sin egen livsstil och sociala villkor. Det är främst fyra genrer 

som de hela tiden återkommer till i mediedagböckerna och när vi pratar om olika TV-

program; serier, komedier, romantiska filmer och dokusåpor.  

 

66..22  VVaarrddaaggssrreeaalliissmm  ii  sseerriieerr 
Amerikanska serier är populära bland tjejerna, vilket både framgår i mediedagböckerna och 

hur de pratar om medieinnehåll när jag intervjuar dem. I de svenska kanalerna visades inga 

svenskproducerade såpor eller serier under den här perioden.
132

 Många av dem tittar på 

samma serier. Seriegenren innehåller många olika stilar och hybridsammansättningar av 

underhållning på TV som t.ex. såpor, drama, thriller, dokusåpor och dramakomedi. Jannika 

missar sällan Dharma och Greg, That’s 70s’show och Melrose Place som sänds varje vardag i 

TV4.  
– Jag följer alltid dom programmen och är jag på fotbollsträning så spelar jag in dom och kollar på 

dom sen, säger Jannika. Melrose är min absoluta favorit för den handlar om verkliga livet och 

känslor och annat. Jag är helt fäst vid den och den är så bra. 

                                                           
130
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– Vänner och Cityakuten tycker jag mycket om, säger Britta. Cityakuten är så verkligt på något 

sätt och Vänner har jag följt ganska länge. Jag kan ju deras historia och så där. 

 

– Min favoritserie är Band of Brothers, säger Bella. Jag följde den när den gick innan och nu visar 

om den igen i repris på fyran. Jag är väldigt intresserad av historia och speciellt andra världskriget. 

Dom tar upp stora händelser inom andra världskriget och D-dagen och sånt och visar hur 

människor faktiskt hade det under kriget och det tycker jag är intressant. 

 

De serier som tjejerna gillar att titta på måste berätta något om verkligheten menar de. 

Melrose Place och Cityakuten är exempel på moderna serier som har en dramatiserad 

berättelse som framställs som om den är hämtad från verkligheten. Band of Brothers är en 

historisk dramatisering om andra världskriget som återskapar en händelse som har inträffat i 

verkligheten. Även om den ”verklighet” som beskrivs handlar om andra människors sätt att 

leva som skiljer sig från deras egen vardag, är det de sociala relationerna som de uppfattar 

som realistiska. Jannika och Britta tycker att de känner igen sig i det som händer mellan 

rollkaraktärerna i serierna och de har lätt att engagera sig i sina serier efter som de själva kan 

personernas historia. Verklighetstrogna serierna är något som engagerar dem eftersom de 

beskriver något som tjejerna känner igen som verkar realistiskt och skulle kunna hända i deras 

egen vardag. Bella vill veta något om sitt historiska arv och hon gillar realismen i serien för 

att den återger människors upplevelser under en tid som fått stor betydelse för den 

västerländska kulturen. Alla tjejerna förhåller sig till sin favoritserie genom att värdera hur väl 

den representerar ett utsnitt ur verkligheten.   
 

Såpor eller såpopera är från början en term för amerikanska radioserier på dagtid för 

hemmafruar som producerades med stöd av tvättmedelsindustrin. Idag är gränserna mellan 

serier, såpor och dokumentära såpor subtila och alla lånar drag av varandra. Den här typen av 

TV-fiktion förenas ändå av att ha relativt öppna berättarstrukturer som TV-tittarna har lätt att 

appropriera och anpassa efter sin sociala situation.
133

 Melrose Place är ett exempel på en 

modernt dramatiserad såpa med orealistiska och oväntade slut som lockar och tjusar sin 

publik genom att den är öppen för många tolkningar.
134

 Serien handlar om en grupp unga 

människor som bor i ett hyreshus på Melrose Place i Los Angeles. För Jannika är serien en 

realistisk berättelse där hon bjuds in att delta i en gemenskap och lär känna karaktärerna mer 

för varje nytt avsnitt.   

Det är inte intrigerna och den 

konstruerade berättelsen som Jannika 

menar, när hon säger att serien är verklig. 

Det hon känner igen sig i är snarare att 

serien påminner om verklighetens 

oförutsägbarhet där det är svårt att tänka 

på allt och ingenting blir som man 

planerat. Den ologiska följden i 

händelseförlopp och de splittrade 

rollkaraktärerna påminner om hur livet är 

för unga tjejer, menar Liliequist som har 

intervjuat   flera  av seriens fans. De unga   

Melrose Place Källa: www.epguides.com/MelrosePlace                kvinnorna kan inte planera och förutsäga 

2005-09-09                        hur deras liv ska bli och de har inte själva 

makten att kontrollera sin verklighet. Precis som i det verkliga livet följer händelseförloppet i 
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 Drotner 1996:280 Anm. 1930 sändes den första radiosåpan i USA, Painted dreams av Irna Phillips. 
134

 Liliequist 2000: 85f Anm. TV4 presenterar Melrose som en dramaserie: TV4 2004-06-29 
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Melrose Place inte en logisk plan i kronologisk ordning. Framställningen uppmuntrar 

samtidigt till medvetna tittarpositioner på ironisk distans, som är en följd av att TV-tittarna 

blivit mer insatta i hur medierna producerar och konstruerar fiktioner av verkligheten.
135

 I de 

moderna serierna kan både män och kvinnor vara sårbara och egoistiska, vilket också 

underlättar för tittarna när de pendlar mellan olika tolkningspositioner, som gör att de både 

kan acceptera och kritisera seriens beskrivningar av genusordningen i den västerländska 

kulturen. De dominerande genusidealen hyllas samtidigt som tittare med en annan kulturell 

bakgrund, som t.ex. i en svensk kontext, på ironisk distans kan förhålla sig till dubbelmoralen 

i det amerikanska samhället.
136

  
 

För Jannika är serierna en vardagsrutin som får henne att slappna av. När hon kommer hem 

från fotbollsträningen och har duschat och ätit, så sätter hon på videon i sitt rum och tittar på 

programmen medan hon ligger i sin säng. Detta gäller även de två amerikanska 

komediserierna Dharma och Greg, som handlar om ett omaka par och deras vardagliga 

relationer till vänner och familj, och That’s 70s’ show som handlar om en grupp ungdomar på 

1970-talet som längtar efter vuxenlivet.
137

 När Britta ser på TV, vilket hon inte gör så ofta, 

vill hon helst se Cityakuten eller Vänner. Cityakuten (ER) är en amerikans dramaserie om 

läkare, vårdpersonal och patienter på en akutmottagning i Chicago på TV3 och Vänner 

(Friends) är en amerikansk komediserie i Kanal5 som handlar om relationer mellan män och 

kvinnor i 30-årsåldern. Serierna sändes en respektive fyra vardagskvällar i veckan.
138

 Jag 

återkommer i nästa kapitel till komedigenren, som också skildrar vardagskonflikter men på ett 

annorlunda sätt mot serie- och såpagenren.    
 

– Jag följer bara Cityakuten och Vänner fast jag hänger nog med på många andra säger hon 

lite fundersamt och fortsätter. Lite tröttsamt är det nog med serier som går varje dag. Det är 

lättare att tycka om en serie som går en gång i veckan. Då är den lite mer speciell och så 

händer det lite mer i varje avsnitt. Då har man ju också hunnit fundera lite själv och då blir det 

mer intressant att titta på. 

 

När Britta tittar på serier är det ett speciellt tillfälle för henne som hon ser fram mot med 

spänning och förväntan. Hon menar också att avsnitten verkar vara mer noggrant gjorda och 

genomtänkta. Cityakuten handlar om ett yrkesområde som traditionellt har dominerats av män 

(manliga läkare) och underordnat kvinnor (kvinnliga sjuksköterskor). I den moderna seriens 

tappning finns män, kvinnor och flera kulturella etniciteter representerade i båda 

yrkesgrupperna. Sjukhusmiljön i serien kan även sägas representera en del av den 

västerländska kulturen i offentlig miljö. Genom en mix av olika rollkaraktärer blandas olika 

kategorier av människor som läkare, vårdpersonal, patienter, socialarbetare och poliser. Det är 

deras sociala relationer som dramatiseras. I det lilla minisamhället finns ett antal 

nyckelkaraktärer som vi som tittare kan följa i sjukhusets vardag och i deras yrkesmässiga och 

privata relationer. Serien har en förhållandevis öppen berättarstruktur, som trots den 

realistiska framställningen av sjukhusmiljön ändå kan ha ett oväntat och spännande 

handlingsförlopp. Serien skiljer sig från Melrose Place på så sätt att den gör anspråk på att 

återge en verklighetstrogen bild av hur det är på ett sjukhus. Cityakuten har också en 

huvudberättelse som avslutar varje avsnitt och flera underberättelser som löper under flera 

avsnitt.   
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 Liliequist 2000: 103  
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 Aftonbladets TV-bilaga Nr 16, TV4: 2004-06-29 Anm. Båda sändes i TV4  
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 Aftonbladets TV-bilaga Nr 15 och 16. TV3 och Kanal 5: 2004-06-29 Anm. Titlarna på originalspråk inom 

parentes: Friends och ER, en förkortning för Emergencie Room.   



   - 58 - 

Band of Brothers dramatiserar andra världskriget från ett amerikanskt perspektiv. Serien 

bygger på S. E Ambroses bestseller från 1992 om en grupp frivilliga unga män som tränar till 

fallskärmsjägare och så småningom hamnar i ett krigshärjat Europa. Relationer och konflikter 

mellan de unga elitsoldaterna och deras befäl varvas med dokumentära inslag där veteraner 

intervjuas om hur det egentligen var.
139

 Serien är kanske producerad för att tilltala en stor 

manlig publik över generationsgränserna som förenas av ett gemensamt intresse för historiska 

krig. Detta samspelar med andra krigsrelaterade produkter som finns tillgängliga för 

konsumtion och i första hand marknadsförs mot manliga konsumentgrupper. Det finns 

krigsspel för TV, PC och rollspel som bygger på historiska eller mytologiska berättelser om 

krig.
140

 Bellas fascineras av serien mot bakgrund av de kunskaper hon redan har om en 

historisk händelse som faktiskt har inträffat och som fortfarande påverkar hur vi uppfattar oss 

själva och den västerländska kulturen. Berättelsen har en sluten berättarstruktur med en början 

och ett tydligt slut vilket är ett utmärkande drag för miniserier som inte sänds över flera 

säsonger. 

    

Presentationsformen i den här serien förutsätter att 

producenter och tittare har vissa gemensamma 

förkunskaper om Europas historia, nämligen andra 

världskriget och amerikanernas roll i kampen mot 

nazisterna.
141

 Serier och filmer av det här slaget 

dramatiserar verkliga händelser som fått djupgående 

konsekvenser för hur vi uppfattar vår omvärld och 

relaterar till varandra. Vår historia skildras som ett 

relationsdrama mellan ett antal rollkaraktärer som 

kan erbjuda nya perspektiv på hur vi historiskt och 

kulturellt förenas av ett gemensamt öde. Pearl 

Harbor (2001) och Rädda  menige Ryan (1998) är  

två andra exempel  på filmer  i  den historiska 

krigsgenren med liknande teman där medierna ingår i 

     Källa:  www.TV4.se 2004-05-12  de processer som traderar gemensamma minnen om  

andra världskriget.  
 

De tre serierna som tjejerna pratar om här skildrar människors vardag och sociala relationer ur 

olika perspektiv. Serier dramatiserar verkligheten på olika sätt och i amerikanskt producerade 

serier följer narrativ och karaktärer några tydliga teman. Melrose kan sägas representera 

sociala relationer i vit överklass, läkarserien Cityakuten visar ett annat vanligt tema om social 

rättvisa och Band of Brothers spinner vidare på den amerikanska nationens patos att rädda 

världen och mänskligheten undan faror, oavsett om dramat utspelas i dåtid, nutid eller 

framtid. Verkligheten skildras genom ett västerländskt perspektiv på kultur och människor 

som vi som TV-tittare inte har några större svårigheter att förhålla oss till i 

tolkningsprocesserna.
142

 Att vi som TV-publik i det svenska samhället (och i övriga 

västvärlden) får många intryck via medierna från USA är inte förvånande eftersom de 
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 Ambrose, Stephen E. 1992 Band of brothers : E Company, 506th Regiment, 101st Airborne from Normandy 

to Hitler's Eagle's Nest: Källor: Aftonbladets TV-bilaga Nr 16 och TV4 2004-06-30  
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 Gjuta tennsoldater och bygga tablåer över en krigsscen är aktiviteter som förknippas med män och pojkar. 

Intresset för strategi- och krigsspel samspelar med medieinnehållet, t.ex. TV-spelet Warhammer som även finns 

som rollspel med figurer att måla och tablåer att bygga och Risk ett klassiskt spel om Andra världskriget. 
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 Hall 1972/1992 som menar att producenter och publiken redan har gemensamma förkunskaper om olika 

mediegenrers innehåll som bygger på en kulturell kodgemenskap, som TV-tittaren använder i avkodningen.  
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kvinnlig rättsläkare i Boston eller På heder och samvete om advokater på amerikanska försvarets juristavdelning.   
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dominerar som medieproducenter i den västerländska kulturen. Dessutom är USA som 

kulturbärare skapade utifrån flera kulturer och traditionsmönster som gör att serierna är 

lättapplicerade i ett mångkulturellt samhälle. På en generell nivå utgår seriegenren från en 

gemensam kulturell ram, som kan ha viss betydelse för kulturella identiteter, oavsett var vi 

bor i det västerländska samhället. Vi får möjlighet att jämföra vår egen vardag och våra egna 

relationer med hur serierna representerar människor i vår kultur.  

 

Den okomplicerade formen och de rena karaktärerna underlättar också för oss som tittare att 

hänga med i händelseförlopp och själva bilda oss en uppfattning om de olika rollfigurerna. 

Framför allt om karaktärerna upplevs som närstående personer som man vet allt om genom att 

man får ta del av dennes historia och öden inom fiktionens ramar. De relationer vi som tittare 

kan få till människorna i serierna bygger inte på fysisk interaktion i verkligheten, utan på en 

skenbar interaktion som förmedlas på distans genom TV-mediet.
143

 Mediernas 

kommunikationssätt är ofta monologiska, dvs. de är enkelriktade från producent till publiken 

och skiljer sig från våra vanliga interaktionsmönster i vardagen som bygger på ömsesidig 

interaktion när vi pratar, ringer, skriver eller e-postar till varandra. I det här fallet upplevs 

relationer till rollkaraktärer i serierna på samma sätt som med andra celebriteter i medierna 

som artister, idrottsstjärnor eller programledare som man inte har träffat i verkligheten, men 

ändå känner rätt väl genom mediernas försorg. 

 

Visserligen kan man tycka att utbudet av serier och såpor är alldeles för stort och framför allt 

att ungdomar tittar alldeles för mycket på den här typen av program. Men bara för att det finns 

ett stort urval av serier att välja mellan innebär det inte att de flesta maniskt följer varje serie 

som sänds. Bredden i urvalet gör att tjejerna väljer vilka serier de vill följa, koppla av till eller 

inte alls vill titta på. Sändningstiden spelar förmodligen också en viss roll för vilka serier de 

följer. En del serier sänds varje dag andra visas endast en gång per vecka. Alla program i TV 

oavsett genre konkurrerar också med andra fritidsaktiviteter som tjejerna precis lika gärna kan 

välja att ägna sig åt istället. Beroende på vilket fas i livet man befinner sig i och vilka andra 

fritidsintressen man har, så får serierna olika betydelser för individen. För de flesta av tjejerna 

är serier på TV en aktivitet som de ägnar sig åt när de är ensamma. En del av dem tittar på den 

här typen av program när de är själva hemma medan andra föredrar att titta på ”sin serie” i sitt 

eget rum på sin egen TV. I tjejernas hem finns ju flera TV-apparater som underlättar för var 

och en i familjen att se på olika program. Genom TV-serien får tjejerna sällskap tills resten av 

familjen kommit hem eller så vill de helst se programmen själva eftersom de vill koncentrera 

sig på vad som händer utan att störas av syskon, föräldrar eller kompisar.  

 

Tjejerna planerar för sitt TV-tittande på olika sätt. Jannika vill se sina favoritserier varje dag 

och är hon på träningen eller har annat för sig förprogrammerar hon videon för att se 

programmen senare. Även om Britta följer två serier och Bella bara följer en serie i veckan, så 

ser de också på andra serier, men då är TV-tittandet mer slumpmässigt. Det planerade 

tittandet på serier hänger också ihop med intresse och koncentrationsnivå. Britta säger att hon 

behöver tid att reflektera över de intryck hon fått innan nästa avsnitt. Bella visar också hur 

hon genom återvända till en serie hon redan har sett, bearbetar sina kunskaper på nytt när hon 

förhåller sig till berättelsen. Jannika beskriver också skillnader mellan hur man tittar på TV.  
 

– Det finns ju vissa serier som man bara slappkollar på och då gör det ingenting om det  
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kommer nån och sätter sig och pratar och så. En kompis eller nån i familjen eller så, säger 

Jannika. Sen finns det ju andra TV-program som man verkligen sätter sig framför och vill 

kolla på, som Melrose och dom andra då. 

 

Om nu serierna som tjejerna berättar om i första hand koncentrerar sig på relationer vad är det 

då för slags relationer man väljer att behandla? I största allmänhet verkar man vilja spegla det 

som kulturen finner problematiskt för tillfället. Relationer mellan män och kvinnor är ett 

vanligt grundtema i flera serier som tydligen behöver bearbetas ofta. Heterosexuella 

parrelationer är ofta det bärande inslaget i alla serier oavsett om den riktar sig mot ungdomar 

eller en äldre generation. De olika karaktärernas problem i vardagen kan också ta upp svåra 

teman som kan ge oss vägledning för hur vi själva ska bete oss i liknande situationer. 

Skilsmässor, dödsfall, handikapp, kulturella eller sexuella skillnader kan ibland upplevas som 

svåra frågor att hantera för alla, inte bara ungdomar. Konflikter och problem som tas upp 

inom seriens ramar hjälper tittarna att distansera sig och få perspektiv på den egna 

vardagsrutinen, livsstilen och identiteten. Svåra problem som tas upp inom seriens ramar kan 

innebära att vi som tittare får möjlighet att reflektera över vår egen vardag och kanske 

diskutera personliga problem och sociala orättvisor med varandra, utan att blottställa oss 

själva. Serier skapar på så sätt en social gemenskap andra när vi samtalar om vad som hänt 

eller spekulerar i hur det ska gå för olika rollkaraktärer. Vi får förståelse för olika problem 

som kanske inte berör oss på ett direkt plan, men ändå visar hur andra i vår närmiljö kan 

uppleva sin situation. Så även om mediernas kommunikationssätt är enkelriktade, så bearbetar 

vi medieinnehållet i vår vardag genom social interaktion och kommunikation.
144

  

 

Serie- och såpagenren delar upp människor i olika tittargemenskaper som konstrueras efter 

bl.a. genus och generation. Relationsinriktade serier anses generellt tilltala kvinnor genom att 

de fokuserar på feminina egenskaper som erbjuder gemensamma feminina medierum, medan 

krigsserier, kriminalserier eller thrillers konstrueras för att tilltala män och erbjuda gemenskap 

i maskulina medierum. Samtidigt så produceras de flesta moderna serier med tanke på att de 

ska tilltala både män och kvinnor ur olika sociala skikt och med varierande kulturell 

bakgrund. Handlingen kan förläggas till en arbetsplats som i Cityakuten där det finns starka 

manliga karaktärer som lockar männen i publiken. Band of Brothers är kanske i första hand 

ett exempel på hur historiska händelser ofta dramatiseras ur männens perspektiv, så kan även 

kvinnor med ett historiskt intresse ha behållning av serien.  

 

De amerikanska serier och såpor erbjuder tjejerna att delta i en symbolisk kulturell gemenskap 

i den västerländska kulturen med andra ungdomar som också roas av den här formen av TV-

underhållning. De gemensamma medierum som serierna föreslår baseras i första hand på 

ideologiska normer och värderingar om feminina och maskulina genusideal i den 

västerländska kulturen. Eftersom det är amerikanskt producerade serier kan det också vara 

lättare för tjejerna att inta ett distanserat och kritiskt förhållningssätt till den heteronormativa 

genusordningen som serierna förmedlar. Berättelserna uppfattas också som överdrivna och 

tillspetsade genom att de skiljer sig från deras erfarenheter i vardagen vilket leder till att de 

tolkas som underhållning. Som Hall påpekar tolkar vi alltid medieinnehåll med kunskaper 

som vi internaliserat genom socialisation i vår egen kultur. Tjejerna har växt upp med medier 

och är vana att bedöma innehållet. Därför kan de också skilja på dikt och verklighet, tro inget 

annat. De känner igen de feminina och maskulina skönhetsideal som skådespelarna gestaltar, 

samtidigt som de intar en förhandlande position när de träder in i en fiktiv värld för att få en 

stunds avkopplande underhållning och bli roade.  
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66..33  KKoommeeddiieerr  oocchh  mmuussiikk  ffåårr  eenn  aatttt  mmåå  bbrraa   

Det finns många komedier att välja mellan och SVT, TV3, TV4 och kanal 5 sänder flera varje 

vecka eller varje dag. Vi har redan fått tre exempel på komedier av Jannika och Britta som 

fler av tjejerna tittar på. Men i det här kapitlet låter jag Linda G och Kickan börja berätta om 

sina medievanor. De säger att de tycker om de flesta komedier och att de gärna tittar på 

amerikanska sitcoms, men att de är ganska uttråkade på alla dokusåpor som går på olika 

kanaler ofta på samma tider.
145

  
 

– Det bästa med komedier är att dom får en att må bra och bli på gott humör, som till exempel 

Fresh Prince i Bel Air och Seinfeld, säger Linda G. Det är skönt att slappa och skratta.… 
 

- … och Hipp Hipp! är så bra, utbrister Kickan. Den finns på dvd också och det är jättekul. 

 

Tjejerna säger att de ser mest komedier på 

eftermiddagen när de är ensamma hemma efter 

skolan. De svenska komediserierna brukar de titta 

på tillsammans med syskon eller hela familjen. De 

amerikanska pratshowerna som Ophra eller Ricci 

Lake kan man titta på ibland om man är hemma 

från skolan när man är sjuk eller har lov, säger 

Kickan.  
 

– De är rätt overkliga och skruvade på nåt vis, menar 

Kickan. 
 

– Ja och Big Brother ser jag bara en gång i veckan 

ungefär, säger Linda G. 
 

– Det händer inte så mycket, fyller Kickan i, och det är 

inte så kul att följa varje kväll. 
 

 – Det har blivit lite tråkigt med alla dokusåpor säger 

Tiffany och Kajan i HippHipp! www.svt.se 2004-05-18      Linda G. Alla liknar varandra.  
 

Pratshowerna tycker de tar upp teman på ett överdrivet sätt som inte stämmer in med deras 

egna erfarenheter. Dokusåporna fångar inte heller deras intresse tillräckligt för att de ska titta 

på varje avsnitt utan både Linda G och Kickan uppdaterar sig då och då bara för att kunna 

delta i snacket i skolan med sina kompisar. Det är lättare underhållning som amerikanska 

sitcoms och svenska underhållningsprogram som Hipp Hipp! som de föredrar. Precis som 

Jannika och några till av tjejerna tittar de på USA-producerade sitcoms som sändes på 

eftermiddagarna och passade in i ungdomarnas livsstilsmönster när de kopplade av en stund 

framför TV efter skolan. Fresh Prince handlar om en ung man som flyttar från Philadelphia 

till sin mosters familj i Bel-Air, Kalifornien. Familjens glamourösa livsstil störs upprepade 

gånger av den unge släktingens upproriska stil och ironiska kommentarer. Huvudrollen spelas 

av Will Smith som är känd som afroamerikansk rapartist och skådespelare. Seinfeld handlar 

om en grupp ytliga och cyniska personer i 35-årsåldern som bor i Manhattan. Jerry Seinfeld är 

skådespelare och ståuppkomiker som för den svenska publiken kanske är mest känd just som 

huvudrollsinnehavare i komediserien Seinfeld.
146
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Hipp Hipp![paw rihk-titt] är en svensk komediserie som sändes i SVT med Anders Jansson 

och Johan Wester som de bärande karaktärerna i sketcherna. Det är kanske i rollerna som den 

frånskilda mamman Tiffany och brandmannen Kajan som de flesta tittarna kommer ihåg 

komikerparet Jansson och Wester i komediserien.
147

 Svenska humorprogram eller filmer är 

något som många av tjejerna gärna pratar eller skriver om när de ska berätta om vilka 

program de tycker bäst om. Elina och Nilla berättar om filmer som de tycker om att titta på:   
 

– Jag såg Hundtricket på bio med min syster och jag tyckte den var okey. Den handlar om en kille 

som letar efter sin drömtjej. Men sen kom den på dvd och då kollade vi på den igen, säger Elina K. 

Man upptäcker nya saker hela tiden när man ser den igen. Varenda gång tycker man den är lika 

rolig och så hittar man nya skämt. Det är det som gör den så bra och jag tröttnar aldrig på den för 

den passar min humor. Jalla jalla och Kopps var också bra – jag gillar filmer som är roliga.
148

  

 

    ”Jag kan inte säga att jag har någon speciell favoritfilm. Jag är en ”allätare”, tycker om alla 

sorters filmer. Det kan vara trevligt med lite smådjupa filmer också men inte för mycket. Jag 

älskar också meningslösa highschool-filmer och jag tycker att svenska filmer är bra. Det är det 

ingen annan som ”tycker” men sedan räknar dom upp 10 stycken svenska filmer som dom 

tycker är bra i alla fall. Barnfilmer är också bland det roligaste jag vet. Så är man barnslig 

också. Till saken. Hundtricket är i alla fall bland de bästa filmer jag vet. Det handlar om 

Simon, en kille som är kär i kärleken och hans största dröm är att hitta sin drömprinsessa. Hans 

två bästa vänner, Micke och Mario hjälper honom. Det är en helmysig film. Jag såg den första 

gången på bio. Då tyckte jag att den va jättebra, men nu är den ännu bättre! Den är jätterolig och 

mysig och allt. Det är en sån film som man ler flera timmar efter man har sett den. När jag va på 

bio och såg den log jag nog konstant resten av dagen. Efter bion har jag sett den hur många 

gånger som helst. Mest med Elina! Det roligaste är att man aldrig blir trött på den. Varje gång 

man tittar lägger man märke till nya saker. Du anar inte hur mycket Elina och jag har skrattat åt 

denna filmen.”                         Pernillas mediedagbok den 22 april 2004 

 

Lasse Åbergs sällskapsresor till olika turistmål för medelsvensson har roat oss både som 

biobesökare och hemma i TV-soffan. Först visades filmerna på bio för föräldragenerationen 

som kan ha köpt eller hyrt videofilmerna och den vägen introducerat komedifilmerna för sina 

döttrar. Men tjejerna kanske också har sett någon av filmerna på TV som vid återkommande 

tillfällen har visat dem. Linda K har Åbergs DVDbox med sällskapsresor och hon tittar 

ganska ofta på dem.
149

 
 

– Jag har ganska många favoritfilmer. Just nu är min favorit SOS Sällskapsresan och jag tröttnar 

aldrig på den, säger Linda K och fortsätter. Jag brukar titta på Sällskapsresan när jag är i mitt eget 

rum. För det mesta är jag ensam men ibland kan mamma också komma in och titta en stund Jag 

blir alltid så glad av alla dom filmerna och jag kan kolla på dom om och om igen.  

 

Sällskapsresorna handlar om ingenjören Stig-Helmer Olsson (Lasse Åberg) och hans 

pryltokige kompis Ole Bramserud (den norske skådespelaren Jon Skolmen). Stig-Helmer är 

en tafatt man i 30-årsåldern som bor hemma hos sin mamma i första filmen. I varje film reser 

han och Ole på en semestertripp, som innehåller både romantik och en småskum historia. Om 

Stig-Helmer är en lite misslyckad gestalt så är Ole lustigkurren.  
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 Filmerna visades på bio: Hundtricket 2002, Jalla Jalla 2000 och Kopps 2003.  
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 De fem filmerna som ingår i boxen är Sällskapsresan(1980), Snowroller(1985), SOS – en segelsällskapsresa 

(1988), Den ofrivillige Golfaren(1991) och Hälsoresan – en smal film av stor vikt(1999). Åberg är konstnär, 

filmregissör, skådespelare, musiker och författare. Han gjorde sketcher för TV på 1960talet tillsammans med 

Ardy Strüwer. För barn födda på 1970talet är han känd som Trazan Apansson i barn-programmet Trazan och 

Barnarne (spelad av Klasse Möllberg). Tillsammans med Janne Schaffer spelar de i rockgruppen Electric 

Banana Band. Han är också känd för sina Musse Pigg-litografier. Källa: NE 2005-05-27 

http://www.hipphipp.nu/
http://www.svt.se/
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Serier och filmer i komedigenren följer ofta en 

enkel historia som kretsar kring några få 

karaktärer där tittarna alltid kan förvänta sig att 

något oväntat kommer att hända. Stereotyperna 

för män och kvinnor i komedier är också 

överdrivna, men i den formen kan de också 

hjälpa   oss  att  se   på  vår   egen  könsroll   med  

humor. På så sätt får vi hjälp att distansera oss 

från oss själva och reflektera över både hur vi 

själva och andra uppträder i våra sociala 

könsroller.
150

 Linda K säger att det måste vara 

mycket humor om hon ska gilla en serie eller en 

film. ”Och visst kollar jag på de andra på fyran 

också ibland, berättar hon.” Det som tjejerna i 

första hand förknippar komedierna med är  

känslor som är positiva för deras personliga 

tillfredställelse i vardagen. Linda G menar att 

hon slappnar av när hon får tillfälle   att    skratta 

och  att komedierna   hjälper  henne att   gå ner  i  

varv. De övriga tjejerna berättar om komedier och filmer de gärna ser om eftersom de får dem 

att må bra och gör dem på gott humör. Genom komedierna kan de återvända till en känsla 

eller en situation som fyller dem med positiv energi och förstärker det egna välbefinnandet. 
 

Till motsats mot de relationsinriktade dramaserierna, så produceras och visas både svenska 

och amerikanska komediserier i TV och tjejerna går även på bio för att se svenska 

komedifilmer. Det finns således ett större utbud serier och filmer som de kan välja mellan. De 

generella kulturella likheter vi har i den västerländska kulturen gör att vi kanske skrattar åt 

samma saker och har lätt för att känna igen de västerländska stereotyper som förekommer i 

komedierna. Samtidigt fördjupas kanske gemenskapen i det svenska samhället genom 

komiska skildringar av det typiskt svenska när vi tittar på de svenska komedierna? De 

förenande dragen som framträder här är att genren till viss del skapar gemensamma 

referenspunkter mellan föräldrarna och tjejerna. Deras föräldrar som också kan ha sett Åbergs 

filmer på bio när de själv var unga, får chansen att minnas och skratta i gemenskap med sina 

barn. Familjens samhörighet kan således förstärkas på ett positivt sätt. Ofta är det 

underhållning av det här slaget som hela familjen tittar på tillsammans enligt tjejernas 

mediedagböcker, även om det generationsuppdelade TV-tittandet i hemmen är vanligare.   
 

Den andra TV-genren som ger tjejerna liknande känslor av glädje och lust är musik i olika 

former. Fame Factory var en TV3 produktion som många av tjejerna tittade på under våren. 

Kickan och Linda G följde programmet när det sändes och de laddade hem de låtar som de 

fastnade för från Internet för att lyssna på musiken.  
 

– Jag gillade alla låtarna i finalen, Sandra och Sara och Jimmy Jansson med Flickan från det blå är 

så BRA, säger Kickan upprymt, men fortsätter sedan med dovare röst. Men det var ju typiskt att 

en som är gammal vinner. 

 

– Man hör låtarna rätt ofta på radion nu tycker jag, säger Linda K. Och hockeyn på trean börjar väl 

med Martindahls och Beckers låt (anm. Svenska Hjältar). 
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Produktionen av Fame Factory påminner om dokusåpan genom de dagliga episoderna där 

tittarna får följa sångutbildningen för ett antal utvalda elever som tävlar mot varandra i en 

veckofinal för att få fortsätta på skolan följande vecka. Tittarna bjuds in att ta del av elevernas 

sång och danslektioner och hur varje elev förbereder sig och tränar inför tävlingen i slutet på 

veckan. Via TV-kanalens webbplats kan fansen titta på korta inspelade intervjuer och få ännu 

mer information om deltagarna och skolan. När veckans tävlingsavsnitt sänds kan tittarna 

rösta genom sms eller via telefon på sina favoriter och den elev som till slut fått minst röster 

är ute ur tävlingen. De tittare som deltar i röstningsproceduren kan uppleva att de står närmare 

de elever de röstar på genom att känna sig mer delaktiga i resultatet. Fame Factory är ett 

exempel på hur TV-kanaler utökar sina möjligheter att kommunicera med publiken genom att 

använda webbplatser på Internet. Man kan alltid diskutera grader av envägskommunikation 

men i det här fallet sker interaktionen fortfarande på TV-kanalens och producenternas 

initiativ. Det är också de som styr över vad det är publiken ska intressera sig för och 

kommunicera om, nämligen eleverna på skolan och deras sångprestationer under 

veckofinalerna.     

 

Exemplet Fame Factory visar också hur musik och sport vävs samman i populärkulturen. När 

det gäller stora och regelbundet återkommande sportevenemang komponeras speciell musik 

som framförs av populära artister, som inleder utsändningarna på TV över nationsgränser. 

Varje OS eller VM har numera sin egen signaturmelodi som spelas under hela 

sändningsperioden. Musiken hjälper oss också att minnas de där speciella tillfällena när någon 

unik sporthändelse inträffade ett särskilt år.
151

 Genom att delta i dokusåpan Fame Factory fick 

några av eleverna även möjlighet att bli kända utanför såpans publikramar, bl. a. genom 

turnéer och listplaceringar i radioprogrammet Svensktoppen som vid denna tid sändes i 

Sveriges Radio P4. Men The Wallstones låt (Becker och Martindahl) som introducerade 

hockey-VM från Tjeckien nådde inte någon större publikframgång hos den svenska publiken.    

 

Kickan markerar med sitt uttalande också en tydlig generationsgemenskap med de tävlande 

tjejerna och killen Jimmy som tog sig till finalen. Hon uppskattar och värderar en killes talang 

mer som tillhör hennes egen generation, än en äldre mans som hon anser Johan Becker vara 

(2004 var Jimmy Jansson 18 år och Johan Becker var 33 år). Det kan dessutom vara lättare att 

identifiera sig med någon i sin egen generation, genom att man som TV-tittare också kan sätta 

sig in i hur det skulle kunna vara att själv delta som elev på skolan just där och just då.  

 

McRobbie menar att rock och popmusik generellt har olika betydelse för tonårstjejer och 

tonårskillar. Tjejerna tilldelas ofta rollen som lyssnare och beundrande fans av killarna som är 

artister eller som är mer tekniskt insatta i olika delar av musikproduktionen. Ungdomskultur 

förknippas ofta med musik där en oändlig ström av unga popstjärnor från båda könen ständigt 

syns i medierna. Populärkultur i den här formen menar McRobbie är en affärsverksamhet som 

symbiotiskt kopplar ihop flera medier för att nå ut till tonåringar. Genom radio, TV och 

Internet samt tonårsmagasin sammanfaller också musikbranschens intressen med föräldrarnas 

intentioner att skydda sina unga döttrar från riskfyllda offentliga miljöer. Det finns inte heller 

några begränsningar för dem att delta i populärkulturen genom medierna. Flickornas 

musikintresse uppmuntrar till aktiviteter som håller dem hemma när de lyssnar på sina idolers 

musik. De har börjat fantisera om en pojkvän med skräms fortfarande av pojkar i 

verkligheten.  Medierna i hemmet ger dem obegränsad tillgång till sina idoler som de på trygg 
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 Anm. Ett numera klassiskt exempel är Montserrat Caballé och Freddie Mercurys duett Barcelona som inledde 

OS i Barcelona 1992. I Sverige har Strömstedt, Glennmark och Eriksson ”grävt guld i USA” vid Fotbolls-VM, 

E-types Campione introducerade EM-slutspelet i Fotboll 2000 och Olympic vid Aten-OS 2004.   
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distans fritt kan fantisera och dagdrömma om.
152

 Just de veckorna som tävlingen avslutades 

skrev tjejerna mediedagböcker. Flera av dem skriver också om Fame Factory och Nettan 

skriver så här om programmet:  
 

    ”Jag följde Fame Factory för jag tycker att det är kul att se hur mycket dom har utvecklats 

i slutet sen. Nu är det bara den stora finalen kvar. Dom som har kommit dit är: Sara Löfgren, 

Maja Guldstrand, Sandra Dahlberg, Jimmy Jansson, Johan Becker, Karl Martindahl, Johan 

Östberg och så ska det komma en till, men det får publiken avgöra (genom en omröstning)… 

Fame Factory är ett av mina favoritprogram. Top Model 2 är också ett av mina 

favoritprogram. (Anm. Americas next Top Model: en modellskola ledd av modellen Tyra 

Banks.) På Påskdagen var Moa här och vi kollade på Fame Factory finalen och Johan Becker 

vann. Moa hade nog inte så kul för det är inte hennes favoritprogram direkt, men hon stod ut 

för min skull.”                        Agneta R:s mediedagbok den 11 och den 21 april 2004 
 

Musik betyder mycket för de här ungdomarna och genom musikkanalerna MTV och ZTV kan 

de både se och höra sina favoritartister framföra sina hitlåtar. Linda G säger att hon också 

tittar på kändisreportagen för att hänga med i vad som händer i artisternas liv. Anja tycker 

också om när MTV har temaveckor eller temahelger om artister. ”En vecka kan dom ha om en 

artist eller Madonna weekend typ, så man får lära känna artisten mer också.” För Britta och 

Marina är musikkanalerna på TV mer en ljudkuliss. ”Man zappar ju mest och lyssnar mer på 

musiken än att man tittar. Man gör nåt annat samtidigt, snackar och så” menar Britta. Kickan 

säger att även om hon gillar musik och att titta på Fame Factory så tycker hon inte om 

musikkanalerna. Hon föredrar att lyssna på cd-skivor istället. För Marina är musiken ständigt 

närvarande eftersom hon alltid har radion på när hon är hemma och hon har ofta med radion 

ut i trädgården och lyssnar på musik samtidigt som hon spelar tennis mot garageporten eller 

tränar på passningar och kickar i trädgården.  
 

– Jag lyssnar faktiskt mer på musik än att jag tittar på TV, helst hårdrock som Ozzy Osborne då 

och så spelar jag gitarr också för jag tycker det är kul, säger hon.   

 

Jannika har också med sig radion ut i trädgården när hon hoppar på studsmattan tillsammans 

med sina syskon och kompisar. Både Jannika och Nille tar pianolektioner medan Berit säger 

att hon hellre sjunger själv än lyssnar på musik. Många av de andra tjejerna lyssnar mest på 

musik när de sitter hemma vid datorn och jobbar med läxuppgifter, spelar spel, chattar eller 

surfar på Internet.  

 

Mönster för olika tittargemenskaper beroende på kön hänger också ihop med hur kvinnliga 

och manliga artister i musikbranschen presenteras för fansen. I Fame Factory följde tittarna 

eleverna på skolan i vardagen, inför kostymutprovningar och vid scenframträdanden. Den 

vardagliga klädstilen kunde liknas vid slappt unisexmode, dvs. tröja och träningsbyxor, 

medan genusskillnaderna tydligt markerades i klädstilarna under själva tävlingsavsnittet. På 

MTV och ZTV varvas musikvideor med bandade sändningar från rock- och popkonserter och 

intervjuer med aktuella artister. I musikvideorna ska artisten framstå som en unik musikalisk 

talang när han eller hon framför sin musik. Bilderna förstärker musiken och texterna på olika 

sätt, bland annat genom artisternas kroppsspråk och kläder. Här markeras också 

genusskillnader tydligt genom de manliga artisternas säckiga kläder som döljer kroppen och 

de kvinnliga artisternas exponering av bar hud som snarast är en brist på kläder. De feminina 

kroppsidealen representeras av en tunn gestalt medan de maskulina kroppsidealen 

representeras av en stor kroppshydda. I musikvideor där manliga artister är huvudaktörer 

används ofta en grupp lättklädda kvinnor som rekvisita, och samspelet mellan dem förstärker 
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genusskillnaderna mellan kroppsidealen. De artistintervjuer eller temahelger som några av 

tjejerna finner intressanta presenterar också idealbilder av artisterna som ingår i att göra 

reklam för en nyligen släppt skiva eller en kommande turné. Den vardag som programmen 

refererar till, får inte skada artisternas image som idol och förebild utan tjänar till att förstärka 

fansens beundran.  
 

Ungdomskulturen hämtar många symboler från medierna för att uttrycka identiteter och 

livsstilar och markera sin grupps gemenskap i förhållande till andra grupper. Musiken har stor 

betydelse för hur tjejerna själva gör mening och skapar betydelse om sin kultur och sig själva. 

Musik är inte enbart en ljudkommunikation utan de visuella medierna förmedlar också en 

symbolisk kommunikation i bilder. Musik och sångtexter kan intensifiera upplevelser och 

känslor som kan få en djupt personlig betydelse för oss som individer vid olika tillfällen i livet 

och som vi återvänder till när vi har behov av det. Tjejerna är aktiva musikkonsumenter och 

deras uttalanden visar hur de genom musiksmaken markerar en gruppidentitet och livsstil. Om 

tjejerna alls identifierar sig med manliga och kvinnliga musikartister har jag inte diskuterat 

med dem. Vad jag däremot kan konstatera är att musiken har stor betydelse för dem och att 

när de talar om musik så handlar det också om välbefinnande och att må bra. Flera av dem 

lyssnar mer än de tittar på musikkanalerna och musikens betydelse i deras vardag återkommer 

jag även till i de följande kapitlen.  

 

66..44  RRoommaannttiikk  oocchh  rreellaattiioonneerr  
Romantiska filmer ingår också i en del av tjejernas medievardag och även här kan musiken i 

filmen bidra till hur innebörder skapas genom tolkningsprocesserna. För Nille har både 

dansen och musiken en speciell innebörd eftersom hon också håller på med uppvisningsdans 

på sin fritid. Hennes favoritfilm är Dirty Dancing.  
 

    ”Dirty Dancing det är en gullig historia. Man kan titta på den hur många gånger som helst. 

Det är mer än bara en bra film det är ju dansen och musiken. Den handlar om 17-åriga Baby 

som åker med sin rika familj till ett lyxhotell över sommaren där träffar hon Johnny som är 

danslärare och så blir dom kära. Men dom måste hålla förhållandet hemligt pga. Babys pappa 

som tycker att Johnny inte är värd Baby. Allt händer år 1963. Jag tycker om den för att det är 

så bra musik och bra dansscener. En riktig tjejfilm!”                                                                   

              Pernilles mediedagbok den 18 april 2004 
 

Filmen Dirty Dancing visades på bio första gången 1987 och är också ett exempel på 

filmer som fortfarande visas på TV och tilltalar flera generations- och publikgrupper. 

Historien i filmen utspelar sig på en semesterort där en grupp ungdomar arbetar som 

uppassare och danslärare för hotellets gäster. Baby (Jennifer Grey) är 17 år när hon 

kommer dit på semester med sin familj. Hon dras i kretsen av de dansande ungdomarna, 

som på fritiden dansar annat än rumba och vals. Genom dansläraren Johnny (Patrick 

Swayze) introduceras hon för en svettigare och sensuellare dansstil. Musiken som spelas 

medan deras dans och deras kärleksrelation utvecklas, understryker det romantiska temat i 

filmen. Sångtexterna får också betydelse för hur vi som tittare förhåller oss till handlingen 

och rollgestaltningar, som t.ex. titellåten I’ve had the time of my life eller Hey Baby. Nille 

berättar om varför hon tycker så mycket om just den här filmen.  
 

– Dansen och musiken höjer stämningen i filmen och den har en story också som inte bara är 

musik, menar Nille. Man kan titta på den hur många gånger som helst utan att tröttna. Grease 

är också en bra film.  

 

Grease är en film som visades på bio redan 1978, men fortfarande återkommer med jämna 
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mellanrum på TV. Marina tycker också att filmen ”verkligen är jättebra” och hon hade 

nyligen tittat på den hemma tillsammans med sin syster och mamma en helg. Berit gillar 

också Grease, och hon betonar att det inte är för musikens skull som hon tycker om filmen 

eftersom hon inte lyssnar på musik på det sättet, utan föredrar att sjunga själv. ”Det är mer om 

rörelsen och energin, säger hon, och musiken är av underordnad betydelse för mig.” 
 

    ”Egentligen är Grease ingen bra film. Den har ingen bra handling och berör mig inte det 

minsta, men ändå är det den bästa film jag vet. Helt ärligt (nästan) har jag sett den över 100 

gånger). Känns det som i alla fall. Hur som helst, jag kan varenda låt på filmen utantill. I alla 

fall nästan helt utantill… Jag är en sån där collegefilmälskare. Alltså en sån som älskar alla 

såna där ytliga, ingen-handling-filmer med en huvudperson som är cheerleader och ser helt 

perfekt ut. Varför vet jag inte riktigt, men jag gillar inte att gråta till filmer, vilket man inte 

behöver göra till t ex Grease, och jag gillar inte att sitta och darra av skräck när jag tittar på 

film, vilket man heller inte behöver göra till Grease. Grease är en sån film som man kan se 

hur många gånger som helst utan att tröttna vilket är ett STORT + enligt mig. Dessutom 

sjunger de så bra! Vissa låtar de sjunger är så fina att man bara måste blunda och njuta en 

stund. Om man inte har sett Grease innan man dör har man verkligen missat något! Grease är 

en film som gör mig väldigt glad och energisk precis som de i filmen. Det smittar väl av 

sig… Hur som helst så tycker jag att alla borde se denna filmen punkt slut.” 

                            Berits mediedagbok den 21 april 2004 

 

Filmen handlar om kärleksparet Sandy (Olivia Newton-John) 

och Danny (John Travolta) som tillbringar sommaren 1959 

tillsammans. När sommaren är över skiljs de åt i tron på att de 

aldrig kommer att ses mera. I skolan är Danny medlem i ett 

kaxigt gäng som utmärker sig genom att alla bär skinnjackor 

med texten T-Birds på. Sandy träffar Danny igen när hon börjar 

på samma skola men mötet blir inte så bra. Danny spelar tuff 

när han är tillsammans med killarna i gänget. Både Sandy och 

Danny har känslor för varandra men som i alla kärlekshistorier 

kompliceras allt av en del missförstånd. Både Sandy och Danny 

försöker på var sitt håll förändra sig så att de ska hitta tillbaka 

Sandy och Danny i Grease      till varandra igen. När Sandy förändrar sig till en cool tjej och 

Källa: TV4 2006-04-13      Danny tonar ner sin tuffa attityd hittar de tillbaka till varandra.  
 

Även i den här filmen förstärks kärleksrelationens förvecklingar av musik och dansscener. 

När Sandy och Danny dansar och sjunger om sin kärlek i Summernights eller You’re the one 

that I want handlar det om ung spirande förälskelse. För tjejerna som är mitt i tonårsperioden 

ger kanske de romantiska filmerna löften om den första förälskelsen de ska få uppleva i en 

snar framtid. Nilla och Cissi berättar om musikalfilmen Moulin Rouge som de såg på bio och 

det riktigt strålar om dem när de ska förklara hur de upplevde filmen.
153

 ”Den har en riktig 

kärlekshistoria som är riktigt spännande”, säger Cissi. ”Och det var så härliga färger och 

vackra kläder…” ” …och sångerna betyder verkligen något när de sjunger dem, fortsätter 

Nille. Man förstår liksom vilka känslor de har för varandra.” Filmer och musik sätter igång 

känslor och ger oss upplevelser. Förälskelse och kärlek är starka känslor som berör oss djupt 

oavsett om vi är unga eller gamla, även om betydelserna kanske förändras efter hand som vi 

åldras. Även om vi inte längre är unga och förälskade så kan vi lätt minnas och känna hur det 

var när vi ser en film eller hör en speciell låt från den tid vi var tonåringar själva. Det är som 
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om filmer och musik sätter oss i direktkontakt med minnen från en tid som vi upplevde som 

okomplicerad och lustfylld. Tjejerna berättar här om hur de fylls av energi, lust och glädje.  

           

De romantiska filmerna får därför en särskild betydelse för tjejerna. Den här typen av filmer 

är något som förstärker vänskapen mellan tjejerna i deras egen kultur, eftersom de ofta går på 

bio tillsammans eller tittar på en romantisk film hemma hos någon av dem. De gemensamma 

upplevelserna är också något som de kan prata med varandra om, och det visade sig också i 

hur lätt det de hade att beskriva och förklara vad filmerna betydde för dem. De romantiska 

filmerna ingår därför som en kulturell resurs i deras vardag och får betydelser för hur de 

skapar en gemensam samtalskultur med sina väninnor, systrar och mödrar. Funderingar om 

förälskelse, kärlek och pojkvän är något som kan bearbetas genom romantiska filmer, men det 

finns också en annan genre som tar upp parrelationer och som flera av tjejerna tittar på. 

  

Alla tjejerna har en uppfattning om dokusåpor som på något sätt utgår från en normativ 

diskurs som både handlar om mediernas nyttovärde och om skillnader mellan populärkultur 

och finkultur. Nyheter, dokumentärer och debattprogram har ett högre kulturellt värde än 

underhållningsgenren har, dit ofta filmer, sport och dokusåpor räknas. Många av dem är 

synnerligen medvetna om dessa skillnader vilket också framgår av hur de förhåller sig till 

dokusåpor när vi diskuterar dem. Linda G och Kickan berättar att de ser programmen för att 

hålla sig uppdaterade och i många av tjejernas mediedagböcker förekommer flera realityserier 

som hör till vad vi kallar dokusåpor i vardagstal. De tittar på dem, men alla har en ganska 

kritisk inställning till programmen. Här låter jag Anja, Nettan och Moa berätta om varför de 

tittar på realityserier och hur de uppfattar dokusåpor. 
 

– Jag hatar typ sånt som dokusåpor, det enda jag gillar är typ Big Brother. Dom andra är inte 

på riktigt, men det är ju Big Brother. Den är ju live dygnet runt, därför är den är mer verklig på 

det sättet. För i dom andra, där tar dom ju typ ut klipp och bara sätter ihop som dom tycker är 

bra, säger Anja och fortsätter med bestämd röst. I Big Brother vet du att det är på riktigt för 

dom kan inte fejka där. Sen är det ju rätt så tufft att vara övervakad av kameror så där. 

 

– Jag gillar inte heller dokusåpor, säger Moa, fast jag tittar på den nya Paradise Hotel som går 

på fyran. 
 

– Egentligen är Big Brother rätt tråkig, men du kan inte låta bli att titta för att hänga med i vad 

som händer på vägen mot den sista elimineringen, tycker Nettan fortsätter. Mitt 

favoritprogram just nu är Bachelor. Det är så här typ. Det är 25 tjejer som han väljer ut en av 

och så ska dom typ gifta sig kanske, om hon vill det då.  Det är rätt så kul och det kan hända 

ganska konstiga saker där som du inte vill missa. 

 

När jag frågar vad det kan vara för någonting som dom inte vill missa blir det alldeles tyst, 

men när tjejerna funderat en stund, säger Anja: 

 

– Det är spännande att se vilka utmaningar dom får och vem som kommer att vinna till slut, 

säger Anja prövande. Eller hur dom gör när dom får ett uppdrag för att inte bli eliminerad vid 

utröstningen. Ibland är dom ju riktigt taskiga mot varandra, bildar pakter och pratar bakom 

ryggen och så… 
 

– Jag tycker det är mer intressant att hur tjejen reagerar när killen i Bachelor friar, tycker 

Nettan, om hon kommer att säga ja eller nej och hur man planerar bröllopet och så… 
 

– … men när dom taskiga avslöjas av dom andra för att dom gjort något dumt, fortsätter Anja, 

är det nästan pinsamt att titta på.  
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– Fast så är det ju i alla dokusåpor nu för tiden, säger Moa.   

 

Big Brother är en dokusåpa på kanal 5 vars koncept bygger på George Orwells roman 1984. I 

ett kameraövervakat hus lever 6 kvinnor och 6 män inlåsta under 100 dygn, som tävlar mot 

varandra genom att lösa veckouppdrag och röstas ut. Dessutom dyker tre nya deltagare upp, 

så kallade jokrar, vars uppgift är att skapa konflikter, lösa upp de relationer som har bildats 

mellan deltagarna. Förutom ett avsnitt varje kväll på TV kan TV-tittarna även följa deltagarna 

dygnet runt via Internet från de kameror som finns uppsatta i huset. Realityserier med 

datingtema som Bachelor, Bachelorette och Paradise Hotel förekommer i olika varianter 

främst i de kommersiella kanalerna. Oavsett om deltagarna uteslutande varit svenska, 

skandinaviska eller amerikanska är de uppbyggda kring den ideala normen för heterosexuella 

parrelationer där målet är ett erövra en partner och vinna prispengar. I Bachelor och 

Bachelorette är en stabil och fast parrelation mer uttalad, än i Paradise Hotel. De båda 

förstnämnda för historien vidare genom uppföljningsprogram från det segrande parets bröllop 

eller genom att en utröstad deltagare görs om till huvudperson i nästa serieomgång. Hur 

dokusåpor produceras och iscensätts av produktionsbolagen kan vi lämna utanför den här 

analysen, men tjejernas funderingar kring programmen kan säga något om hur medieinnehåll 

kan ingå i de identitetsprocesser som reflekterar vuxenblivande.  

 

Adolescensen är en nyckelprocess för identiteten då vi inte längre är barn, men inte heller 

riktigt vuxna ännu. Under den här perioden i livet upplever vi som individer stora personliga 

förändringar som leder till att vi reflekterar över och omvärderar barndomens erfarenheter. De 

fysiska och mentala förändringarna har också betydelse för genusidentiteten och man börjar 

fundera på kärlek och romantiska relationer.
154

 Dessa tjejer har levt genussegrerat under en 

ganska lång tid, där deras kontakter med det motsatta könet har reglerats av skola, familj och 

inte minst ett idrottsintresse som innebär att de spelar fotboll i en förening som uteslutande 

har flick- och damlag. Deras genusöverskridande kontakter går in i en ny fas och utvecklas 

mot förälskelse, tankar om romantisk kärlek och att ha en pojkvän. Ungdomar är naturligt 

nyfikna på romantik och det motsatta könet och det är genom mediegenrer som de på tryggt 

avstånd kan skaffa sig kunskaper om genusöverskridande kontakter, menar Angela 

McRobbie.
155

 I en stödjande miljö med tydliga regler för skola och fotbollen som fortfarande 

begränsar tjejernas kontakter med en förmodad pojkvän, kan de genom att titta på romantiska 

filmer och dokusåpor lära sig något om hur det är att vara ihop och hur de bör bete sig som 

kvinnor i sådana situationer. Som Nettan säger, konstiga saker händer och att hon intresserar 

sig för hur tjejen reagerar. På säkert avstånd kan de betrakta interaktioner mellan män och 

kvinnor och reflektera över hur deras egna identiteter förändras medan de utvecklas och 

mognar som unga kvinnor.  

 

Konflikter är lite skrämmande eftersom de inte passar med tjejernas erfarenheter av social 

interaktion med vänner av båda könen. Anja, Moa och Nettan förhandlar med innehållet när 

de tar till sig den romantiska delen men avvisar de delar som de finner för generande att titta 

på. Här fungerar medieinnehållet i genren som en manual för social interaktion mellan 

heterosexuella parter som utgår från stereotypa genusideal för femininitet och maskulinitet. 

Fantasierna om romantik och pojkvänner får också stöd av en idealiserad bild av 

heterosexuella relationer som baseras på traditionella genusroller, där kvinnor uppmuntras att 

vänta på initiativ från männen som aktivt ska uppvakta dem. I romantiska filmer och 

realityserier med datingtema reproduceras genusordningens uppdelning mellan passiva 

kvinnliga objekt och aktiva manliga subjekt. I Big Brother’s variant av stereotypa genusideal 
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reproduceras både en traditionell genusordning, samtidigt som det finns utrymme att vända 

upp och ner på beteenden kopplade till genus. Men som tjejerna tydligt visar finns en 

medvetenhet om att dokusåpagenren ofta överdriver konflikttemat. Eftersom medierna 

förenklar verkligheten genom konkreta och begränsade genuskonstruktioner som inte svarar 

mot sociokulturella erfarenheter för dessa tjejer i deras vardag finns det också utrymme för 

andra tolkningar. Vad de uttrycker här visar också hur de rör sig mellan en förhandlande och 

en oppositionell position när de reflekterar över olika genusideal i mediekulturen medan de 

formar grunden för en vuxnare och mognare identitet på sin väg mot vuxenlivet.  

 

Det viktigaste är, som McRobbie påpekar, att tjejerna faktiskt både är och ser på sig själva 

som aktiva när de deltar i mediekulturen, vilket motsäger de traditionella beskrivningarna som 

förpassar dem till en tittarposition som lär dem tolka medieinnehållet och betrakta sig själva 

som passiva objekt. Dessa flickor gör egna bedömningar som aktiva mediekonsumenter när 

de tolkar innehållet i dokusåpor. Medierna och den omgivande kulturen erbjuder tjejerna en 

chans att positionera sig själva både i förhållande till den yngre flickan de en gång var och den 

vuxnare kvinnan de kommer att bli. Genom dokusåpornas tillspetsade genuskaraktärer och 

konstruerade dramatik har de en alldeles egen position, ett eget territorium där de aktivt kan 

forma sin kvinnliga identitet.
156

 Nettan, Moa och Anja visar också genom sina svar att de 

aktivt reflekterar över innehållet i förhållande till sig själva i ett socialt sammanhang genom 

att de tillsammans diskuterar och analyserar de gemensamma tolkningarna de gör av 

medieinnehållet i den här typen av genre. Detta talar för att dokusåporna inte bara bearbetas 

på en inre psykologisk nivå utan även kommuniceras verbalt i olika sociala sammanhang av 

de unga kvinnorna.  

 

66..55  DDaattoorrnn  fföörr  nnyyttttaa  oocchh  nnööjjee  

Datorn används i första hand till att gå in på populära chattar, LunarStorm eller msn. 

LunarStorm är en webbplats på Internet som funnits sedan 2000 i Sverige, som vänder sig 

speciellt till barn och ungdomar. På Lunar kan man chatta med andra medlemmar utan att 

avslöja sin identitet. msn står för micro soft network messenger som är en annan webbplats 

med funktioner både för e-post och för chatt online med text, röst eller videoteknik. De flesta 

av tjejerna använder datorer i första hand för att chatta över Internet, antingen tillsammans 

med en eller möjligen två kompisar framför datorskärmen eller så chattar man ensam. I det 

sista fallet kan chatten reducera ensamheten genom att man trots allt ingår i ett sammanhang 

vid tillfällen då man saknar sällskap av andra. Ofta chattar man med varandra i laget eller så 

sitter man flera stycken vid en dator hemma hos någon medan man chattar och surfar på 

Internet. På så sätt får Internet också en funktion som en plats där man kan känna gemenskap 

med andra trots att man kanske känner sig ensam. Man kan också se att datorn används för att 

spela spel, ladda ner musik, filmer eller spel och göra läxarbete på. Datorspel kan både ske 

online på nätet eller mot datorn när man är ensam eller tillsammans med en kompis. Man 

lyssnar på musik när man sitter vid datorn eller laddar ner musik man tycker om för att lyssna 

på vid andra tillfällen. När datorn används i skolarbetet är det för att skriva uppsatser och för 

att leta information. Flera av tjejerna skriver och pratar om Internet och datorer i positiva 

termer.  
 

– Det bästa med Internet är att man kan prata med sina kompisar utan telefon, berättar Nille. Men 

man har också tid att tänka över vad man ska säga och ibland kan man prata om saker som kan 

vara svåra att prata om i verkligheten. Dessutom kan man ju prata med flera samtidigt och skapa 

nya kontakter som man kanske börjar umgås med i verkligheten sen.    
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     ”Egentligen är datan bara så onödigt. Men man kan ju fråga sig varför jag inte skulle klara mig 

en vecka utan den om den nu är så onödig. Visst finns det saker som datorer är bra till. Mycket 

saker till och med. Men inget som jag använder. Datan är en stor del i min vardag och jag sitter där 

varje dag. Men ändå vet jag inte vad jag gör egentligen. Det är som knark för mej. Men jag är nog 

hellre beroende av datorn än TV:n i alla fall. Jag sitter vid LunarStorm och msn. Musik är väll det 

vettigaste man håller på med på datorn i såna fall. Usch vilket liv man har. Men det är så att jag 

tycker att det är riktigt kul faktiskt.”                                            Pernillas dagbok den 22 april 2004 

 

  

  Välkommen in i värmen 
 
Du har kommit till en plats som sprudlar av flört och fest, och frodas av vänskap och diskussioner dygnet 
runt. Varje vecka samlas 1 200 000 sköna människor på Sveriges äldsta och mest populära mötesplats för 
att umgås, nätdejta och diskutera. 
 
Medelåldern på LunarStorm är 18 år, men låt inte det hindra dig som är äldre eller yngre. Det finns 
trevliga vänner och schyssta span i alla tänkbara åldrar, så det räcker och blir över.  
 
Att hänga på LunarStorm är gratis och inget som behöver drabba din stackars plånbok. Vill du bidra lite 
extra till utvecklingen, och samtidigt få tillgång till större möjligheter, så är du välkommen att ansluta 
dig till våra populära tilläggstjänster.  
 
Vill du få en bättre bild av vad du kan använda LunarStorm till, kan du tillbringa en stund med vår 
Komma igång-sida.  
 
Stå inte där ute i kylan och huttra, bli medlem nu och börja tina upp. Här finns puddingar du måste träffa 
och ämnen som behöver din åsikt! 

 

www.lunarstorm.se                                                        

Skärmdump lunarstorms webbplats 2005-10-06 

  

  

  

Britta säger att hon sitter mer vid datorn än framför TV:n när hon är ensam hemma. 
 

– Jag är nästan aldrig hemma och när jag väl är hemma sitter jag vid datorn, läser, lyssnar på  

musik eller äter. När jag sätter mig ner framför datorn eller TV:n känns det som om jag kan 

slappna av och man känner sig lugn, säger Britta. När jag är ensam hemma, vilket inte alls är ofta, 

så sitter jag oftast vid datorn. Jag chattar, skriver och lyssnar på musik och då känner man sig inte 

så ensam. När man sitter och chattar känner man ändå någon slags närhet.   
   

Genom Lunar håller man också kontakt med andra fotbollsspelande tjejer, inte bara dem i 

laget eller fotbollsklubben. Britta berättar att hon brukar chatta med en tjej från Uppsala som 

också spelar fotboll. ”Hon är besatt av Fredrik Ljungberg och Arsenal och vi snackar rätt 

mycket om det.” Linda G håller också kontakt genom Lunar med andra tjejer som hon träffat 

genom fotbollen, men som bor på andra håll i Sverige. Tjejerna ser datorn som ett 

kommunikationsmedel som skapar kontaktytor med andra ungdomar. Chattarna erbjuder en 

gemenskap i en större ungdomskultur där de kan känna sig delaktiga genom att hålla 

kontakten med gamla vänner, hitta nya vänner och diskutera intressen eller problem i 

vardagen. Närheten och lugnet som några av dem talar om när de använder den här typen av 

kommunikationssätt kan förklaras av den medievana de har av Internet och datorer som gör 

att de också känner att de kontrollerar och behärskar tekniken. Chatten ger en sorts 

anonymitet för tjejerna och Nille menar att det också kan vara lättare att berätta om sina 

bekymmer för någon man bara är bekant med via Internet. Nilla förhåller sig till några av de 

diskurser om datorer som cirkulerar i vardagen om barns och ungdomars datoranvändning.  

Datorn kan både uppfattas som något bra och något onyttigt. Barbro Johansson menar att 

http://www.lunarstorm.se/hlp/hlp_getstarted.asp
http://www.lunarstorm.se/reg/reg_page1.aspx
http://www.lunarstorm.se/
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ungas datorkompetenser och användningsområden handlar om tre diskurser; föräldrarnas, 

skolans och de ungas. Föräldrarna och lärarna ser nyttan av datorkompetens för en 

uppväxande generation som innebär att datorn ska användas i utbildningssyften hemma och i 

skolan. Nyttiga pedagogiska program som t.ex. tränar färdigheter i matematik, glosor och 

rättstavning. Barn ser däremot datorn främst som en rolig leksak som man spelar spel på för 

att roa sig.
157

 För tonåringar är datorn ett komplement till övriga medier i deras vardag som de 

använder på fritiden. Britta visar hur datorn till viss del också ersätter TV:n som ett tidsfördriv 

när hon har tråkigt, vill ha sällskap eller koppla av och bli underhållen en stund. 

 

Berit har medvetet gått in för att kontrollera hur hon använder datorn. Så här skriver hon i sin 

dagbok: 
 

     ”Man kan jämföra mitt förhållande till datorn med ett till en början lyckligt äktenskap som 

slutade i skilsmässa. I sjuan satt jag vid datorn så ofta jag kom åt. (Vilket liv alltså!) Jag 

chattade med kompisar och var inne på LunarStorm dag ut och dag in. Likadant var det i sexan, 

fast då var jag mest inne på en annan Community, Skunk. I alla fall så satt jag vid datorn typ 

hela tiden, vilket gjorde resten av familjen irriterade. Hehe, mamma ”hotade” flera gånger att 

slänga ut datorn men jag fortsatte ändå. Så småningom började jag också tröttna. Jag satt mindre 

och mindre och till slut så begärde jag skilsmässa. Idag använder jag aldrig datorn mer än när 

jag verkligen måste, t ex när jag behöver snabb information om något eller som det jag skrev i 

tisdags eller i torsdags, läs själv … Det är alltså det enda jag gör när jag använder datorn. Ibland 

använder jag dock vissa skrivprogram när jag t ex ska skriva rent saker och ting, fast det är 

väldigt sällan… Det är väl det som är bra med Internet och datorer i princip. Alltså snabb 

information och det andra jag skrev (om skrivprogram och sånt). Snipp snapp snut varulvstjut?” 

                              Berits mediedagbok den 21 april 2004 

 

Berit säger att hon inte riktigt litar på informationen man hittar på Internet och hon försöker 

alltid leta reda på fakta på annat sätt först innan hon sätter sig vid datorn. Då börjar hon 

antingen i skolbiblioteket eller slår i uppslagsböckerna hemma. ”Jag kände också att datorn 

liksom tog kontrollen över mitt liv och det var ingen rolig upptäckt om man säger så”, menar 

Berit. Idag säger hon att hon har en sundare inställning till datorer och att hon själv upplever 

att hon kan kontrollera fakta på ett helt annat sätt. Det går att tolka Berits inställning till 

datoranvändningen både som att hon har internaliserat den vuxna nyttodiskursen och som att 

hon utvecklat ett mognare förhållningssätt som anpassats till hur hennes personliga identitet 

förändras genom att hon reflekterar över sina erfarenheter.  

  

En del av tjejerna spelar också spel på sina datorer ibland. Man lägger patiens, spelar Sims, 

Backpacker eller Team Park World.  
 

– Men det är tröttsamt att hålla på med, säger Moa. Man ska bygga hus och leka med alla 

människorna. Och så åker dom på semester och köper en hund eller typ så där.  
 

– Så kan dom dö också, säger Nettan. En gång brände jag inne dom och det blev många 

gravstenar. 

  

”Team Park World är ett spel som går ut på att bygga en nöjespark och som att bygga 

Liseberg ungefär” förklarar Kickan. ”Man samlar poäng för att bygga och sedan testa de olika 

grejerna i parken.” Malin har spelat Fifa för några år sedan men hon tycker inte att det är så 

kul att spela med tangenterna. Några av tjejerna spelar också datorspel över nätet och Anja är 

en av dem.  
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– Jag spelar mest över nätet för det är roligast. Att spela mot datorn är inget kul. De flesta tjejer 

spelar ju inte, men jag spelar C.S (Anm. Counter Strike) mot killar.
158

 Man chattar och spelar 

samtidigt, förklarar Anja, Sen när dom får reda på att jag är tjej, så blir dom så här: What the fuck! 

Are you a girl – banana! Fast jag säger inte att jag är tjej förrän på slutet då jag ska ut. Det finns ju 

vissa som tycker att det är coolt att man är tjej och spelar över nätet: Aha är du tjej! Dom tycker att 

är intressant att en tjej är inne och spelar. Jag spelar fotbollsspel också, Fifa. Men det är katastrof.   

Det suger. Det är mycket roligare att spela fotbollsspel på Playstation. Det är bättre genom TV, för 

det är annorlunda, speciellt om man slipper spela via tangenterna och kopplar in en joystick. 

 

Anja tycker att hon använder datorn till mycket. ”Jag är inne på Smålandsfotbollen ibland för 

att se hur vi ligger i serien och så och på klubbens hemsidor förstås och där kommer man ju 

till Smålandsfotbollen.” Hon chattar ofta på Lunar och msn men säger att hon är noga med att 

inte ge sin hotmailadress till vem som helst, utan hon måste veta vem det är först. Genom 

datorspelen kan man testa olika roller och leka med sin identitet. För tjejerna innehåller 

datorspelen ett antal möjliga positioner som de kan använda när de provar olika roller inom 

spelets ramar. Backpacker är ett spel där man genom att svara rätt på frågor samlar ihop 

”pengar” för att resa till olika städer. Den rollen som erbjuds här är den nyfikne och vetgirige 

turistens. Sims kan snarast likna en utveckling av familjespelen, där man bygger och inreder 

hus åt en familj som man också ska hjälpa i vardagen med utbildning, karriär och fritid. Både 

Sims och Dream Park World som Kickan berättar om, erbjuder spelaren rollen som 

konstruktör och omvårdare. Om man inte ser upp och sköter om sin familj så kan det hända 

olyckor i spelet, som Nettan berättar. De här två spelen kan uppfattas som spel som tilltalar 

tjejer genom de omvårdande och sociala aspekterna som spelarpositionerna uppmanar till. 

Counter Strike är ett krigsspel mellan olika kämpande lag eller individer som med hjälp av en 

vapenarsenal strider mot varandra. Som Anja visar uppfattas det här spelet vanligtvis som ett 

spel för killar, vilket för hennes del innebär att hon får positiv uppmärksamhet när hon 

avslöjar för dem hon spelar mot att hon är tjej. Genom dataspelandet och chattandet får 

således tjejerna möjlighet att utveckla flera dimensioner av sina identiteter. I de virtuella 

världarna de besöker kan det också vara lättare att byta plats och växla roller mellan olika 

positioner, än i deras sociala verklighet som kan begränsa möjligheter till tillfälliga 

förändringar. Exemplen här ovan visar vilka mönster av datoranvändning som fanns under 

den här perioden hos tjejerna i laget.    
 

Alla nya medierna genomgår alltid olika faser innan de accepteras som en del i vår vardag. 

Biofilm, telefon, TV och videobandspelare är exempel på medier som från början togs emot 

med misstänksamhet av samhället och de vuxna medborgarna. Även om datorer och 

mobiltelefoner inte längre uppfattas som hotfulla är de fortfarande våra nyaste medier. 

Tjejerna visar också att de lever i en kultur med olika diskurser om datoranvändning som de 

förhåller sig till. Den vuxna diskursen i skolan och hemmen framhåller ofta nyttoaspekterna 

som anas i tjejernas uttalanden här. Samtidigt är de flesta av dem också medvetna om riskerna 

med Internet och chattar. LunarStorm skärpte kraven för chattande när TV4:s Kalla Fakta 

hösten 2002 visade hur pedofiler kontaktade unga pojkar här. Men problemet är inte nytt. 

Telias Heta Linjen hade på 1980-talet samma problem.
159

 Det är naturligtvis svårare att ha 

kontroll över vad barn och ungdomar har för sig när de chattar och är ute på Internet. I 

tjejernas fall har skolan haft stor betydelse för deras kritiska förhållningssätt till 

datoranvändning och vett och etikett över Internet. Många av dem har introducerats för 

datorkunskap redan i tredje eller fjärde klass och datorn är trots allt bara en del av deras 

sociala värld. Tjejerna visar genom sina uttalanden att de bearbetar sina kunskaper, 

                                                           
158

 Anm. Counter Strike är ett krigsspel som spelas online. 
159

 TV4, Kalla Fakta 2002-10-10 



   - 74 - 

erfarenheter och tankar tillsammans med sina föräldrar, vänner och skolkamrater i sin sociala 

kontext när de pratar om datorns betydelse i vardagen.   

 

Sammanfattningsvis är TV i första hand en gruppaktivitet och dator är en ensamaktivitet. De 

TV-genrer som tjejerna tittar mest på är serier, komedier, romantiska filmer och dokusåpor. 

Många av dem har också ett stort intresse för musik, men här finns ett brett spektrum av olika 

musikstilar som skiljer dem åt genom deras personliga smak. De tittarvanor som tjejerna 

utvecklar hänger delvis ihop med vilket programutbud som finns tillgängligt, men även det 

personliga intresset och smaken styr över vilka program som de väljer att titta på.  

Programinnehållet har också två tydliga funktioner, både som en individuell och en kollektiv 

aktivitet. Ibland är det programgenren som avgör om de ska titta ensamma eller tillsammans 

med någon annan. I andra fall är det familjesituationen i hemmet som avgör. 

Ungdomsserierna som sänds tidigt på eftermiddagen, ser man oftare ensam medan man äter 

mellanmål eller gör sina läxor.  När tjejerna ser på film eller annan TV-underhållning sker det 

ofta under helgerna tillsammans med familjen medan man äter tillsammans framför TV:n.  

 

Datorn används i första hand till att gå in på populära ungdomschattar. Det är vanligare att 

man sitter ensam framför datorn, men man har ju sällskap av sina kompisar via chatten medan 

man spelar spel eller lyssnar på musik. Även om de flesta tjejerna chattar och lyssnar på 

musik ofta, så skiljer de sig åt när det gäller den övriga datoranvändningen. Några av dem 

begränsar medvetet sin tid vid datorn och tycker på så sätt att de har kontroll över tekniken 

som de i första hand utnyttjar för att göra skoluppgifter eller leta efter fakta. En del andra 

ersätter i stället TV-tittandet med datorn där de kan utnyttja tekniken på olika sätt. Några av 

dem roas mer av att spela spel, lyssna på musik och chatta över nätet, medan andra snarare 

koncentrerar sig på att bara chatta. 

 

Den mediekultur som har skildrats i det här kapitlet har beskrivit vilka medievanor tjejerna 

har och hur de gör mening av mediernas genuskonstruktioner i sin vardag. De populära TV-

genrerna och datoranvändning införlivas också i tjejernas meningsskapande processer om 

idrott, genus och TV-sport. För att visa hur de tolkar och gör mening av TV-sportens 

genuskonstruktioner kommer nästa kapitel att berätta om hur TV-sport ingår i tjejernas 

vardagsaktiviteter. 
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77  FFOOTTBBOOLLLLSSTTJJEEJJEERRSS  KKOONNSSUUMMTTIIOONN  AAVV  TTVV--SSPPOORRTT    

Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av hur medierad sport ingår i tjejernas vardag. 

Därefter berättar tjejerna om vilka sporter de föredrar, saknar eller ogillar i TV-sportens 

utsändningar. Sedan diskuteras deras uppfattningar om skillnader mellan hur tjejer och killar tittar 

på TV-sport, som avslutas med vilka tankar de själva har om TV-sport, fotboll och genus. Den 

TV-sport som presenteras och beskrivs i texten avser den mediekultur tjejerna upplevde och som 

var aktuell år 2004. 

För många idrottsaktiva ungdomar är TV-sporten en viktig del i hur de själva skapar mening 

och betydelse om sig själva som idrottsutövare i vardagen. Vilken betydelse TV-sporten har 

för tjejerna på ett individuellt plan kan skilja dem åt, även om fotbollen förenar dem som 

kollektiv. Hur man tittar på TV-sport hänger också ihop med vilka vardagsrutiner och vanor 

familjen har när de tar del av medierad sport.  

77..11  TTVV--ssppoorrtteennss  bbeettyyddeellssee  ii  vvaarrddaaggeenn    

Britta, Linda K och Berit får börja berätta om hur medierad sport på olika sätt ingår i 

familjernas vardagsrutiner och som flera av tjejerna också beskriver i sina mediedagböcker 

och talar om när de diskuterar sport i medierna med varandra:   
 

    ”När jag kommer hem från fotbollen eller min pojkvän sitter ofta hela familjen 

parkerad framför TV:n. Vi försöker för det mesta äta middag tillsammans när min bror 

och jag är tillbaka hemma från våra träningar. Vi äter och tittar samtidigt. Ibland ser vi en 

film på någon betalkanal men nu är ju fotbollssäsongen igång och dom visar många bra 

matcher på TV som vi hellre vill titta på. Jag gillar att titta på fotboll och mitt favoritlag är 

Chelsea. De har ett bra lag tycker jag. Jag tycker att dom visar den bästa fotbollen på 

betalkanalerna och det är den dyraste också. Man måste köpa in om man ska titta på det, 

men det är ju bra matcher. TV4+ visar mycket sport och mycket spansk fotboll som också 

är bra. Matcherna på ettan och tvåan är så dåliga, eller Champions League på trean brukar 

inte heller vara så bra. Jag tittar aldrig på sportnyheterna heller. Vill jag ha reda på 

resultaten kan jag kolla upp det på Internet eller fråga min pappa – han vet alltid. De enda 

gångerna jag ser annan sport än fotboll på TV är det friidrott, handboll eller ishockey, när 

det går snabbt och det älskar jag.”            
        Brittas mediedagbok den 21 april och intervju den 11 juni 2004 

 

Britta tycker hon ser bra fotboll på TV. Genom att familjen har betalkanaler där man visar 

europeisk ligafotboll har hon utvecklat en speciell smak för fotboll som kanske hänger ihop 

med hennes fars intresse för fotbollsmatcher på TV. ”Vi kollar på fotboll och diskuterar 

spelare och annat som hör till”, säger Britta. SVT:s satsning på Fotbollsmåndag med 

allsvenska fotbollsmatcher är bara ett exempel på dålig fotboll, menar hon när hon jämför 

med Viasats sportkanaler och marksända TV4+ sportsändningar där fotbollsmatcher från flera 

europeiska länder finns att välja mellan. Det är engelsk och spansk ligafotboll som hon 

föredrar att titta på. Hon följer Chelsea FC som är ett engelskt fotbollslag. TV4+ visade 

spansk fotboll från Primera División dvs. La Liga som är den högsta divisionen i Spanien. 

När familjen tittar på TV tillsammans så är det ofta på fotboll eller på långfilmer. 

Britta har tidigare berättat att hennes bror idrottar och att hennes pojkvän spelar musik och att 

de lyssnar mycket på musik när de träffas. Brodern håller på med basket, så det förefaller här 

som Britta och hennes far har ett gemensamt intresse som hon kanske inte delar med övriga 

familjen eller sin pojkvän. Brittas blick för vilken fotboll som gör sig bäst i TV är något som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n
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hon utvecklat tillsammans med sin familj och kanske fadern kan ha störst betydelse här 

eftersom hon ofta diskuterar fotbollsmatcherna med honom samtidigt som de tittar 

tillsammans. Favoritlaget Chelsea FC är ett engelskt fotbollslag som grundades 1905. Engelsk 

fotbollskultur brukar förknippas med gamla engelska traditioner, men idag består laget av 

spelare från flera nationer. De engelska rötterna för Chelsea FC består numera av att laget 

geografiskt placeras på hemmaarenan Stamford Bridge i London, medan spelarna kommer 

från länder som Belgien, Frankrike och Italien. Samma sak gäller i den spanska ligafotbollen 

och är något som visar hur fotbollen såväl medverkar som ingår i de globala processerna där 

idrottens nationella gränser förändras. Den kulturella blandningen är numera vanlig i de flesta 

europeiska fotbollslag i de högre divisionerna.
160

 Klubbarna köper ihop elitfotbollsspelare 

från hela världen och flera svenska herrfotbollsspelare har också spelarkontrakt ute i Europa. 

För fotbollsintresserade ungdomar i Sverige kan därför de europeiska fotbollslagen vara mer 

intressanta att följa än de allsvenska lagen, särskilt när någon (manlig) elitfotbollsspelare i de 

främsta lagen har en svensk anknytning.  

Britta visar också att hon är medveten om de ekonomiska strukturerna som styr den 

professionaliserade elitfotbollen och hur det inverkar på TV-publikernas möjligheter att ta del 

av TV-sänd fotboll. Hon säger att betalkanalerna ”har den dyraste fotbollen”, men den är 

också ”den bästa fotbollen” som visas i TV. Medierna, de internationella fotbollsklubbar och 

olika internationella företag flätas samman av kommersiella intressen som bland annat leder 

till att fotbollsmatcher blir en produkt som kan säljas till publiken. I det moderna samhället 

involveras flera globala aktörer i TVs sportutsändningar. Internationella idrottsorganisationer 

som IOK (OS), FIFA (fotboll), IAAF (Friidrott)
161

; sponsorer som Volvo, Coca-Cola, Nike, 

McDonalds och elitidrottsstjärnor har alla ekonomiska intressen i den medierade sporten. 

Företagens varumärken som associeras med sport och fritid tjänar på att kopplas ihop med 

kända elitidrottare.
162

  

För fotbollsorganisationernas del handlar det om att sälja sändningsrättigheter till 

fotbollsmatcher i TV.  Konkurrensen mellan TV-kanalerna om den stora fotbollsintresserade 

TV-publiken och kostnaderna för sändningsrättigheterna har lett till att fotboll i första hand 

visas i de kommersiella sportkanalerna. Publicservice TV och de övriga kanalerna kan i sin 

tur köpa in delar av matcherna som t.ex. visas i sportnyheterna eller för att sända hela 

matchen i efterhand. Flera kanaler sänder dessutom olika fotbollsmatcher samtidigt och TV-

tittarnas speciella fotbollsintresse och smakpreferenser gör därför att det finns även finns flera 

olika grupper av fotbollspubliker.
163

 Linda K tittar ofta på sportnyheterna och tittar ofta på 

flera sporter än bara fotboll. 

– Nu under slutspelet i hockeyn har vi tittat ganska mycket på sport tillsammans i 

familjen. Det passar rätt bra när vi kan sitta i köket och äta samtidigt. Jag tycker det var 

jättekul att HV71 vann. Nu börjar ju snart fotbolls-EM också och pappa och jag tittade på 

ett program som hette Vägen till VM som jag tyckte var intressant.
164

 Vi pratade lite om 

det efteråt också. Vi kollar ofta på nyhetsmorgon på fyran när vi äter frukost och jag tittar 

ofta på Sporten på tvåan och fyran på kvällarna. Jag tycker det kan vara kul att se på 
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fotboll på TV, men jag tittar på rätt mycket annan sport också, tennis och handboll och så. 

Och jag tycker fyran har den bästa sporten.   

I Linda K:s familj tittar man också på sport tillsammans men här är det inte enbart fotboll som 

avgör om man sätter på TV:n och börjar titta. Linda ser ofta på sportnyheterna och det 

framgår här att familjens vardagsrutiner att äta frukost också innebär att man samtidigt ser 

TV4:s Nyhetsmorgon, på TV:n i köket. När man äter kvällsmålet tillsammans i köket brukar 

familjen också titta på sport eller andra TV-program. Men när Linda tittar på sportnyheter 

eller annan sport senare på kvällen gör hon det ofta på TV:n i sitt eget rum.  Linda K:s familj 

är en av flera idrottsaktiva familjerna som har döttrar som spelar i F15laget. Familjen har ett 

stort idrottsintresse och alla är aktiva i olika sporter, men det är bara Linda som spelar fotboll 

av barnen just nu. Linda tittar på TV-sport lika ofta tillsammans med hela familjen, som hon 

tittar ihop med någon av sina föräldrar eller något av sina syskon. För Lindas del innebär TV-

sport att både titta på sportnyheter och att titta på olika idrottstävlingar. Hon gör också en 

bedömning av vilka kanaler som presenterar sporten bäst. Även om hon själv spelar fotboll så 

tycker hon att det är intressant att titta på andra sporter också. Spännvidden i Lindas intresse 

för olika TV-sporter kan förklaras av hela familjens stora sportintresse i en social gemenskap 

som också blir ett uttryck för deras livsstil.       

Berit visar en annan familjevana som också förekommer hos många av tjejerna.  

  

– När vi äter frukost tittar vi ofta på nyheterna på fyran. Där visar dom ju lite sport. Under 

vardagarna tittar jag mest på Fame Factory och inte hockeyfinalerna som just nu bara 

stökar till det. Jag brukar titta på komedierna på fyran annars. Fast jag tittar nog på rätt 

mycket sport ihop med pappa också. Men då är det EM och VM i hockey, inte slutspelen 

för dom tycker jag är så tjatiga. Då brukar mamma, Tina och jag ofta titta på TV:n som 

står i vardagsrummet när pappa ser på slutspelet i hockeyn på den andra TV:n. Jag tittar på 

friidrott förstås och handboll också. Det (handboll) tycker jag är en TV-vänlig sport.  
 

När Berit tittar på sport gör hon det mest tillsammans med sin pappa, men hon delar inte hans 

passion för att följa de svenska hockeylagen till slutspelet. Då tittar hon hellre på komedier 

eller filmer tillsammans med sin mor och sin syster. Fotboll är heller inte så viktigt för Berit 

att hon absolut måste se det på TV, menar hon. Berit tittar också på sport tillsammans med sin 

pappa, men han är till skillnad från Brittas pappa inte lika intresserad av fotboll. När Berit 

tittar på sport verkar det som det är mycket hockey som hon ser och då tillsammans med sin 

far. Hon tycker att hockey kan vara kul att titta på men ”då ska det gälla något också”, menar 

hon. Det är under EM och VM när olika nationers lag kämpar om medaljerna som är detta 

något. Den sport som hon tycker om att se på TV är i första hand friidrott och handboll, som 

hon menar passar för TV-formatet.  

Vår vana vid olika TV-program hänger ihop med vilket programutbud som finns tillängligt 

men också med vilka förkunskaper vi har om olika sporter som hjälper oss i 

tolkningsprocesserna. Tjejerna växer upp i familjer där sport på TV har olika betydelser vilket 

i första hand kanske styrs av föräldrarnas intressen, som medvetet eller omedvetet förs över 

och inverkar på hur barnen uppfattar sport. Samtidigt har tjejerna förkunskaper om sin egen 

idrott och de idrotter som de tidigare har utövat vilket gör att de kan ha lättare att roas av en 

sport som de redan känner sig väl insatta i och har erfarenheter av. Det är genom deras egna 

erfarenheter och kunskaper som de fått om idrott, i olika sociala sammanhang i vardagen som 

TV-sporten tolkas och får innebörd. Medievardagen för Britta, Linda K och Berit kan 
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påminna om varandra i vissa avseenden, men familjens sammansättning och vardagsrutiner 

påverkar också hur mening och betydelser skapas om TV-sport.  

Familjernas medievanor går att tolka på olika sätt. Tjejerna socialiseras genom familjen till att 

tolka mediediskurser efter en genusordning där kvinnor tittar på en typ av programgenrer 

medan män tittar på andra typer av genrer. Tillsammans med sina fäder tittar de på sport och 

det är papporna som styr över vilka sporter som de tittar på tillsammans. Barnen lär sig på så 

sätt vilka mediegenrer som förknippas med manlighet och vilka som förknippas med 

kvinnlighet. Pappa tittar på sport (fotboll och ishockey), medan mamma ser på romantiska 

filmer. Men samtidigt kan man tolka TV-sport i hemmet som en genus- och 

generationsöverskridande mötesplats mellan fäder och döttrar. De får genom sina pappor en 

inblick i sportens värld och delar en medieupplevelse som de sedan kan prata om. Det finns 

också tillfällen då tjejerna ser på sport med mammorna, utan att resten av familjen är med. 

Linda K t.ex. skriver i sin dagbok om att hon även ser tennis och golf tillsammans med sin 

mor. I de fallen har Linda sett TV på sitt rum och hennes mamma kommit in och satt sig och 

tittat tillsammans med henne en stund. Vi vet heller inte om föräldrarna också ser på sport 

tillsammans, utan sina barn. Men det måste ju också finnas sådana tillfällen fast jag inte 

undersökt det i den här studien. Det viktiga i den här studien är inte heller hur familjens 

genusmönster ser ut, snarare utgör de en bakgrundsförståelse som visar att TV-sportens 

innehåll tolkas tillsammans med betydelsefulla personer i en social kontext. Familjen är en av 

de viktigaste socialisationsagenterna under uppväxtåren och därför har de också betydelse för 

hur vi som individer utvecklar vanor och rutiner, där bland annat förhållningssätt och tycke 

för medier och medieinnehåll ingår. Familjens TV-vanor visar också att TV-sport kan vara en 

gemensam social aktivitet för hela familjen. Föräldrarna och barnen tittar ju också ofta på 

sport tillsammans, även om fäderna tenderar att se mer sport tillsammans med sina döttrar än 

vad mödrarna gör.  

 

77..22  TTVV--ssppoorrtt  ssoomm  nnyyhheetteerr  oocchh  ssppoorrtt  ssoomm  uunnddeerrhhåållllnniinngg      

Tjejerna förklarar sitt intresse för TV-sport på lite olika sätt. Som vi redan förstått av Britta, 

Linda K och Berit intresserar man sig för olika sporter och följer dessa på olika sätt. Många 

tittar också ofta på TV4s nyhetsmorgon som i stort täcker in deras intresse för sport på TV. 

Man får veta vad som hänt i sportvärlden, man får en snabb överblick över de viktigaste 

händelserna på planen eller idrottsarenan och man känner sig ganska välinformerad. Kickan 

till exempel tittar också ofta på TV4 på morgonen och då ser hon även lite sport.  
 

– Bäst är det i ettan och tvåan och fyran. TV3 och femman har ingen bra sport, tycker Kickan. 

Fotboll och ishockeymatcher kan vara tradiga att titta på men i kväll ska jag ju titta när Sverige 

spelar. Annars tycker jag att handboll passar bättre i TV. (Fotbolls-EM i Portugal, Sveriges 

gruppspelsmatch mot Bulgarien i Lissabon. Intervju den 14 juni 2004) 
 

Bella ser helst på handboll, fotboll och hockey på TV och hon tycker som många andra att 

TV4 har bäst sportprogram även om hon också tittar ganska ofta på sport i SVT och TV3. 

Moa och Nettan säger att de inte gillar att titta på fotboll på TV och de tycker att SVT har de 

bästa sportnyheterna. Elin J tycker att Eurosport är bäst om man verkligen ska titta på sport 

och Anja säger att den enda sporten hon tittar på är fotboll. 
 

– Nej det (fotboll) är så drygt, säger Nettan. Det är inge kul att titta på en hel match.  

 

– Ja det är segt, håller Moa med. Men Sportnytt är bra när man får det sammanfattat.  

 

– Ja, tvåan har bäst sportnyheter, annars kollar man på fyran och trean är absolut sämst det är så 

overkligt, förklarar Nettan.  
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– Helst tittar jag på handboll, fotboll och hockey på TV och fyran är bäst, säger Bella. Men annars 

tittar jag väl på det mesta som tennis, friidrott och golf. 

 

– Jag gillar att se på fotboll på TV, men det beror på vilka som spelar. Mitt favoritlag är Real 

Madrid (spanskt fotbollslag i La Liga), säger Elin J. Annars går det ju mest sport på ettan och 

fyran. Men på trean och femman är det för många pauser för reklam. Det är ju jobbigt, så man 

tröttnar ju typ på dom också.  
 

– Jag tittar bara på fotboll och jag tycker om Milan (Milan AC är ett italienskt fotbollslag i Italiens 

högsta serie A). Det är mitt favoritlag, för deras spel är så ordentligt. It’s pure som dom säger, 

tycker Anja. Jag tittar på ofta på Champions League på trean och Viasat har ju flera sportkanaler, 

ettan, tvåan och trean. Ibland kan jag titta på Sportnytt och så på sporten på fyran. Men jag tittar 

faktiskt bara på fotboll.  
 

Som vi ser är det en del av tjejerna som verkligen tycker om att titta på fotboll, medan andra 

inte alls tycker att fotboll eller ishockey heller för den delen är tillräckligt intressant för att 

man ska titta en hel match. Det hänger också ihop med hur man uppfattar sport på TV. 

Tjejerna uppfattar att sport kan vara både nyheter och underhållning. När sport liknar nyheter 

är det för att konstruktionsformen påminner om hur vi som TV-tittare presenteras för 

direktsända nyheter. Sporten sker här och nu och vi bjuds som TV-tittare in att delta i en 

gemenskap som ”nästan” är som att vara åskådare på plats. Ofta använder reportrarna sig av 

en språklig kommunikationsform som riktar sig direkt mot TV-publiken som ytterligare 

förstärker känslan av att här och nu delta i en gemensam sportupplevelse tillsammans med 

flera andra TV-tittare runt om i landet eller i världen. Fotbollsreportrarna adresserar TV-

publiken på speciella sätt genom sin språkliga framställning, vilket skapar en kulturell 

tittargemenskap mellan olika publikgrupper runt om i landet eller över nationsgränser.
165

 Det 

är i första hand genom vår familj vi utvecklar en medievana, så det är genom dessa 

socialisationsprocesser som vi lär oss hur vi ska tolka olika mediediskurser som nyheter eller 

underhållning. Det är en mediekompetens som tjejerna övat upp sedan de var små och 

rutinmässigt använder i sin vardag. Vi är som medieanvändare vana vid att ofta växla mellan 

olika perspektiv på verkligheten när vi gör mening av mediernas budskap och anpassar dem 

efter våra egna tolkningshorisonter. För Kickan, Moa och Nettan kan sport på TV innebära att 

man får nyhetsrapporter från de svenska idrottsarenorna runt om i landet eller från andra håll i 

omvärlden presenterade på ett snabbt och komprimerat sätt som tillfredställer deras behov av 

information och fakta. Sportsändningar från olika fotbollsmatcher är inte en underhållning 

som tilltalar dem. För Anja, Bella och Elin J är sport både nyheter och underhållning. Genom 

nyheterna håller de sig uppdaterade om vad som händer i sportvärlden i stort och de roas av 

att följa med i ett spännande händelseförlopp och delta i idrottarnas vedermödor under 

sportsändningar från tävlingar, oavsett om det handlar om fotboll, handboll eller ishockey.  

 

Sportreportrarna sätt att direktadressa publiken gör också att vi som TV-tittare känner oss väl 

insatta i olika sporter och har kunskaper om vissa elitidrottsstjärnor som gör att vi nästan 

upplever dem som nära bekanta. Reportrarna berättar om dagsformen, skadorna, snacket i 

omklädningsrummet eller om uppvärmningen innan tävlingarna startar för oss och tilltalar oss 

som välinformerad sportpublik som om vi delar gemensamma förkunskaper om sporten och 

elitidrottarna. Som TV-tittare kan vi anpassa våra tolkningar efter reportrarnas sätt att tilltala 

oss som sportpublik. Vi kan antingen acceptera den föreslagna positionen som tilltalet anger, 

eller anpassa vår tolkning efter egna erfarenheter, men vi kan också göra en motsatt tolkning 

och ändå roas av sportnyheter eller TV-sända idrottstävlingar. Tjejerna växlar mellan dessa 

tolkningspositioner när de tittar på TV-sport. De får också olika typer av kunskaper genom 

                                                           
165

 Boyle & Haynes 2000 Chapter 4 Power Game, Why Sport Matters to Television, Wenner 1989: 242 



   - 80 - 

TV-sporten beroende på hur de själva tolkar vad som sägs och vad som visas i TV-rutan. 

Tycker man som Bella, Elin J, Linda K och några till om att titta på sporttävlingar kan man 

uppfatta det som en form av underhållning, men samtidigt finns här också en form av 

kunskapsförmedling som kan göra att vi skärper uppmärksamheten när vi redan är 

intresserade. TV-sport är således en genre som tolkas på olika sätt beroende på vem tittaren 

är, var, när och varför man tittar och om man tittar ensam eller tillsammans med andra. De 

flesta av tjejerna tittar på sport tillsammans med sin familj eller delar av den och det är i en 

social gemenskap som sportsändningarna tolkas. När vi tittar tillsammans med andra kan det 

vara för att man delar ett gemensamt intresse för programinnehållet. Det kan också vara för att 

vi vill ha sällskap. Om någon i familjen tittar på slalom eller simning kanske orsaken till att vi 

också börjar titta inte är av intresse för sporten utan för att vi vill känna närhet och samvaro en 

stund. Några av tjejerna ser också på sport ensamma på TV i sitt rum, men för många av dem 

är sport på TV en kollektiv aktivitet som hela familjen ägnar sig åt. 

 

Vilken TV-kanal som tjejerna tittar på sport visar sig också ha betydelse för hur de värderar 

TV medierad sport. Här är det SVT och TV4 som tycks vara bäst och orsakerna till detta är att 

SVT inte bryter sina sportsändningar med reklampauser, som visserligen TV4 gör men inte i 

lika stor omfattning som de andra kanalerna som nämns här. Det är också bara i dessa kanaler 

som sportnyheter presenteras inom nyhetsblocket eller i särskilda nyhetsprogram: Sportnytt i 

TV2 eller Sporten i TV4. SVT:s och TV4:s sportredaktioner har kvinnliga sportreportrar 

anställda som både presenterar sporten i nyhetsblocket eller som kommenterande reportrar vid 

stora TV-sända idrottsevenemang. TV-kanalerna är medvetna om att även kvinnor ser på 

sport och har intresse av idrott i olika former, därför har de också de senaste åren satsat på att 

ha sportreportrar av båda könen. Det behöver dock inte enbart tolkas som en medveten 

satsning för att nå ut till flera grupper i sportpubliken. Jämlikhetstankarna mellan könen i det 

svenska samhället påverkar människor inom olika yrkesområden och sipprar på så sätt in i 

medierna från den omgivande kulturen.
166

 Nettan menar att sporten är overklig i de andra 

kanalerna, vilket också kan ha att göra med sportreportrarnas direktadress till TV-publiken. 

De jippobetonade fotbolls- och ishockeysändningarna under EM och VM är producerade för 

att i första hand tilltala ett stort kollektiv av män i olika publikgrupper. Här finns visserligen 

kvinnor med också i studion, men de har ofta ingen bakgrund som sportjournalister utan är 

främst kända för publiken som artister, dokusåpadeltagare eller idrottsstjärnor. Deras 

framtoning i de kommersiella kanalernas sportsändningar är heller inte som experter på sport, 

utan snarare ett försök att locka fler publikgrupper, som t.ex. ungdomar och kvinnor. 

Reklamen som visas i pauserna är ofta anpassad och riktad mot manliga konsumentgrupper. 

De språkliga formerna och de gemensamma symboler som används i de kommersiella 

kanalerna sportsändningar kan därför stöta bort kvinnor och tjejer från programmen. 

Visserligen har sportspråket i medierna förändras över tid även för hur männens idrotter 

presenteras av sportjournalister och kommentatorer, men genusdiskurserna om medierad sport 

tycks bevaras eller t.o.m. förstärkas genom de språkliga formerna.
167

 Det kan också vara så att 

Moa och Nettan inte alls är intresserade av fotboll och ishockey. Trots detta visar de att de 

ändå kan ha en uppfattning om vilka TV-kanaler som sänder bra TV-sport, som är något som 

de delar med flera av de andra tjejerna.  

 

Det finns flera förklaringar till att flera av tjejerna föredrar sporten i SVT och TV4. Vilket 

programutbud som finns tillgängligt inverkar också på vilka tittarvanor och vilka intressen 

som kan bli möjliga för oss att utveckla när vi ser på TV-sport. Tjejerna verkar ha en ganska 

klar uppfattning om vilka olika sportkanaler och sportprogram som finns tillgängliga, även 

                                                           
166

 Boyle & Haynes 2000: 133f, Reimer 2002 
167

 Boyle & Haynes, 2000: 132 



   - 81 - 

om inte alla har tillgång till fler kanaler än basutbudet i marknätet hemma. Det beror också på 

var man bor och om man bor i lägenhet eller villa. De tjejer som bor i lägenhet tenderar att ha 

tillgång till fler sportkanaler hemma, medan de tjejer som bor i villa i vissa fall endast har 

basutbudet om de inte bor i områden med marknät eller att familjen har egen 

parabolutrustning. Vilket utbud som tjejerna har möjlighet att titta på har också betydelse för 

hur de positionerar sig som tittare på TV-sport. En del idrotter har mer sändningstid i alla 

kanaler och kan därmed nå ut till flera tittargrupper. Men som tjejerna också visar hänger det 

även ihop med familjens vardagsrutiner och idrottsintresse hur deras egna preferenser 

utvecklas kring TV-sport.   

 

När tjejerna tittar på idrottstävlingar på TV finns flera sporter att välja mellan och här 

positionerar de sig också som vana TV-tittare och mot bakgrund av sin egen erfarenhet som 

idrottsaktiva. Även om kanalernas utbud till viss del styr över vad de kan välja att titta på har 

de ändå olika uppfattningar om vilka idrotter man helst vill se på TV. De av tjejerna som 

föredrar ligafotboll ser ju inte heller på svensk fotboll utan europeisk ligafotboll, där de har 

speciella favoritlag som de gärna följer. Tjejerna grupperar sig i två läger på en övergripande 

nivå där den ena gruppen säger att de inte alls tittar särskilt mycket på sport och tar klart 

avstånd från TV-sända fotbollsmatcher. Den andra gruppen tittar på flera olika idrotter och är 

också intresserade av att se på fotboll på TV. Men det finns också tillfällen när dessa 

skillnader försvinner mellan tjejerna. Det ena är vilka egenskaper som bedöms i olika idrotter 

och hur de presenteras på TV. Det andra är när TV sänder VM och EM i friidrott som är de 

sportsändningar som de flesta av tjejerna brukar titta på.   
 

– Friidrott är kul och gymnastik är också kul. Det är inte så långa inslag. Det tar kanske typ tre 

minuter, säger Elina K. Först gör en person nånting och sen kommer nästa person och sen kan man 

jämföra vem som gjorde det bäst. Det ska hända någonting snabbt så man ser om det är bra eller 

dåligt. Men annars är det ju typ bara ligamatcher dom visar. Man tittar ju typ på EM och så när 

Sverige är med. Innan när vi hade fler kanaler hemma så tittade man ju på Eurosport och det är 

faktiskt bäst. Men det är inte viktigt att titta på sport. Man klarar sig utan tycker jag. Man kollar 

när det är Sverige som tävlar eller typ nåt storlag som spelar då. 

 

– Konståkning och dans är också kul, men det går inte typ så mycket på TV. Och såna sporter som 

gymnastik, konstsim och simhopp och uppvisning är kul att titta på, menar Nille och fortsätter. 

Det ska vara sånt som är vackert titta på och när det händer någonting. Det är ju inte sådär vackert 

att titta på fotboll precis. Annars är det ju mest fotboll dom visar och det är ju det folk är mest 

intresserade av. När Sverige är med då måste man ju kolla, men annars jag tycker att engelska 

ligamatcher är så TRÅKIGA, dom är ju skittråkiga att kolla på.  

 

– Friidrott är rätt kul eftersom det är så många svenskar med och tävlar, sen är det ju rätt jämlikt 

också om man tänker på att man visar både män och kvinnor, säger Elin J. 

 

– I friidrotten får ju alla lika mycket plats. Det är ju mer vad du gör som har betydelse inte om du 

är man eller kvinna, säger Linda G. 
 

Nille och Elina K tycker också att fotboll kan vara tråkigt att titta på. De vill helst se snabba 

bedömningssporter på TV, där utförandet bedöms efter hur elitidrottare behärskar kroppen 

och visar upp olika rörelser. Det ska vara vackert att titta på menar Nille och ”alla kan ju typ 

spela fotboll”. Och Elina håller med om att ”det ska ju vara sånt man inte kan göra själv och 

det är ju kul att se nån annan göra nåt sånt”. Hur olika sportgrenar bedöms kan bero på hur vi i 

vår kultur delar upp sportarenan mellan traditionella feminina idrotter och traditionella 

maskulina idrotter. Den feminina kroppen behärskar en viss kroppsteknik som regleras av 

elitidrottarens talang att genomföra olika moment smidigt och graciöst. Den maskulina 
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kroppen behärskar en annan kroppsteknik som regleras av uthållighet och kraft, som i 

lagidrotter bedöms efter hur många mål de spelande lagen gör under en match. Visserligen 

kan spelarnas individuella insatser också detaljgranskas men då handlar det ofta om 

spelteknik och skicklighet att föra spelet och inte om kroppen utför momenten på ett estetiskt 

tilltalande sätt. De tycker inte heller att spela fotboll är särskilt märkvärdigt, utan roas av att 

titta på elitidrottare som kan utföra oväntade eller svåra moment med stor koncentration på att 

kontrollera kroppens rörelser. Tjejerna föredrar alltså att titta på idrotter som betonar smidiga 

kroppar som är estetiskt tilltalande och där resultaten i tävlingen presenteras snabbt, än att titta 

på lagsporter som betonar fysiskt uthålliga och starka kroppar där resultaten tar längre tid.  

 

Stora idrottsevenemang som friidrott har en balanserad könsrepresentation som Elin J och 

Linda G påpekar och som de, vid sidan av den dagliga sportrapporteringen i medierna, är en 

idrott som de uppfattar som jämlik. Män och kvinnor tävlar i samma idrottsgrenar, på samma 

arena och får lika mycket uppmärksamhet för sina prestationer. Till skillnad mot fotboll där 

lika villkor innebär att kvinnor har rätt att spela fotboll på samma sätt som män, innebär 

friidrott att män och kvinnor har rätt att utöva samma grenar efter sina speciella 

förutsättningar som kön. För fotbollens del anpassas kvinnor och flickor till en manlig norm, 

medan för friidrottens del anpassas normerna efter könens olika förutsättningar att på bästa 

sätt genomföra olika grenar. Friidrott har också ett snabbare förlopp än lagsporter och 

resultaten presenteras ofta i ett svindlande tempo från flera idrottsgrenar som startar och 

avslutas samtidigt på arenan. De tittarpositioner som tjejerna ger uttryck för här kan både 

handla om att man föredrar sporter där kvinnliga egenskaper bedöms som värdefulla och att 

den vardag man lever i utvecklat en livsstil med ett högre livstempo som kräver snabbare 

resultat och mer stimulans för att inte känna tristess.  Uppvisningssporter och friidrott kan 

också tilltala tjejer mer än lagidrotter, eftersom här finns också fler kvinnliga elitidrottare som 

de kan relatera till. I mediernas sportframställningar dominerar fortfarande männens 

lagidrotter och tjejerna kan ha svårare att känna igen sig i spelet trots att de själva har 

erfarenhet och kunskap som fotbollsspelare. Den maskulina dominansen för TV-sända  

lagsporter som fotboll kan också förklara varför fotbollsspelande tjejer hänvisas till andra 

medierum om de inte kan identifiera sig med hur den egna idrotten presenteras i TV. 

         

77..33    HHuurr  ttjjeejjeerr  oocchh  kkiillllaarr  ttiittttaarr  ppåå  TTVV--ssppoorrtteenn      

Fotboll på TV har alltså olika betydelser för tjejerna, men är det någon skillnad mellan hur 

tjejer och killar tittar på sport och fotboll på TV? Tjejerna förhåller sig till olika sportdiskurser 

i TV och placerar sig i olika positioner när vi diskuterar TV-sport och den medierade 

fotbollen. 
 

– Tjejer tittar inte på fotboll. Jag tror det är många tjejer i vårt lag som aldrig sett en hel match, 

säger Britta. Dom flesta faktiskt tycker det är tråkigt. Dom kanske inte har… jag vet inte … den 

där passionen för fotboll om man säger så. Men jag tycker det är kul att titta på fotboll. Killar … 

jag tror inte killar heller tittar så mycket på fotboll, fast har dom ett favoritlag så kanske dom mer 

följer det varje gång dom visar en match på TV. Så jag tror dom tittar mer på sporten i TV och det 

är ju inte så många tjejer som gör och dom vet inte så mycket om spelarna och så där.  

 

– Killar tittar nog också mer på sport för de har mer intresse för det eftersom dom håller på mer 

med sport. Dom börjar ju spela fotboll mycket tidigare än tjejer också, säger Berit. Men alla tittar 

nog på sport egentligen fast man tycker ju att killarnas idrotter får mer uppmärksamhet på TV och 

så.  

 

– Killar tycker det är roligare med sport, säger Marina. Killar i typ vår ålder tittar nog lika mycket 

som vi tror jag i alla fall – men dom följer med mer och kan mer om fotboll. Men jag tittar inte så 
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mycket på sport på TV. Jag är ofta upptagen med annat och är hellre ute och då kan jag ju lyssna 

på musik samtidigt.   

 

– Dom kollar lite mer på vad dom gör på planen. Det känns som dom är mer insatta i ligan och så, 

säger Nille. Jag kollar lite mer så på helheten. 

 

– Och killar pratar mer om sport än vad vi gör, säger Bella. Mina killkompisar gör i alla fall det. 

 

– Dom har alltid ett favoritlag i varje liga och den ligger där och den ligger där, säger Elina K.  

 

– Det är ju lite konstigt. Det är ju inte alls många tjejer som kan det och så, säger Nille. 

 

– och killar ja ... dom har ju supporterklubbar och är huliganer och så. Det vet jag inte några tjejer 

som är, så typ, säger Anja. Det är inga tjejer som håller på med sånt.  
 

– Dom tittar på alla hårda sporter. Det är ju vad killar gillar, menar Elin J. Det är ju typ bara 

fotboll och ishockey och boxning och sånt där ju. Tjejer gillar balett och hästar och det visar dom 

ju inte så ofta. Alltså alla sporter som går på kvällarna handlar ju typ halva programmet på vintern 

om NHL. Det skulle ju kunna vara mer om flera sporter i ett nyhetsprogram tycker man ju. Dom 

visar ju till exempel bara damfotboll om dom gjort något speciellt och då verkar det som dom 

nästan är tvungna att visa det. 

 

Den medierade TV-sporten har olika betydelser om man är tjej eller kille, menar tjejerna. 

Skillnaderna mellan hur tjejer tolkar sport förklaras av att tjejer inte har samma passion för 

fotboll och därför kan de inte tolka spelet på samma sätt. Killar tycker sport är roligare än 

tjejer och har mer detaljkunskaper om seriespel, lag och enskilda spelare än vad tjejerna har. 

Killarna har också börjat idrotta eller spela fotboll tidigare så därför kan de mer än tjejerna. 

Deras uppfattningar om könsskillnader är intressant på flera sätt. När de pratar om sport och 

fotboll i generella termer förhåller sig de flesta av dem genom en kollektiv feminin position 

som hänvisar till förklaringar hämtade ur genusordningens ideologiska principer om 

skillnader mellan feminina och maskulina egenskaper. Skillnader mellan tjejer och killar 

definieras alltså efter stereotypa normer och värderingar om hur könen är och vad de kan. 

Killar gillar hårda sporter och tjejer gillar uppvisningssporter säger Elin J. Anja associerar till 

supporterklubbar som hon menar i första hand består av killar som bråkar och slåss, och är 

något som inte tjejer sysslar med. Marina som inte alls tittar särskilt mycket på sport eller på 

TV utan hellre är utomhus har ändå uppfattningar om skillnader mellan hur tjejer och killar 

tittar på sport. Jannika och Lisa som inte heller ser så ofta på TV-sport säger att det finns 

andra program på TV som är mycket intressantare att titta på eller att det finns viktigare saker 

att göra än att titta på sport.  

 

Tjejerna positionerar samtidigt sig själva som individer utifrån sin individuella identitet när de 

tolkar TV-sänd sport och fotboll efter sina personliga erfarenheter. För en del av dem är sport 

och fotboll intressant trots att de inte har samma utgångspunkter som killarna. Britta har en 

klar uppfattning om hur tjejer och killar tittar på fotboll och är tydlig med att visa sina egna 

preferenser. Som tjej tycker hon att det är kul att titta på fotboll och eftersom hon har ett 

favoritlag som hon följer på TV placerar hon sig snarast i en maskulin sportdiskurs genom att 

associera till killar som har favoritlag. Det hon ger uttryck för här är hennes individuella 

uppfattning om fotboll. Samtidigt visar ju tjejerna att det som de uppfattar att killarna tycker 

är ”kul” med fotboll handlar om olika detaljkunskaper. Britta och Bella ser dock inte 

kollektivet killar som en homogen grupp, när de jämför med hur de uppfattar tjejers 

tittarvanor och hur killar och tjejer pratar om sport. Alla killar tycker inte heller att sport och 

fotboll är ”kul”. Nille menar att hon ser helheten framför detaljerna när hon tittar på fotboll. 
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När killar tittar på fotboll på TV har de en annan blick för spelet och återigen ställs maskulina 

och feminina egenskaper också emot varandra för att beskriva skillnader. Tjejer har blick för 

att se helheten i spelet som utgår från den sociala gemenskapen de känner för varandra i laget. 

Den här feminina egenskapen används också till att förklara skillnader mellan hur tjejer och 

killar tittar på fotboll. När tjejer ser på fotboll vill de ha överblick över planen och se hur laget 

löser olika uppgifter tillsammans, medan killarna som har blick för detaljerna i stället studerar 

hur enskilda spelare löser uppgifter under spelets gång. Detaljer och helheter i 

fotbollsdiskursen får således olika innebörder när de tolkas genom genusidentiteter. I en 

feminin fotbollsdiskurs har dessa genusegenskaper ett högt värde som förankras i deras 

kulturs normer för fotboll. Tjejerna har därför lätt att förankra sin identitet som unga kvinnor i 

betydelser som hela tiden betonar social gemenskap och omtanke.   

 

Berit och Elin J menar också att både sportnyheter och TV-sportens utsändningar från olika 

tävlingar fokuserar mest kring herridrotten. Alla tittar väl ändå fast det är herridrott menar 

Berit och Elin J konstaterar att sportnyheterna bara visar damidrott om det hänt något särskilt 

och då tycker hon att det verkar för konstruerat. Genom tjejernas egna uttalanden tonar 

sportarenans hegemoniska genusdiskurser fram. I de välbekanta berättelserna om sport finns 

det manliga subjektet redan inskrivet som en självklar genusposition som också fungerar som 

en given identitetsposition inom en maskulin sportdiskurs. Det viktigaste i den medierade 

sporten är att berätta om relationer mellan män och erbjuda en hegemonisk maskulin 

tolkningsposition. I medierna reproduceras således sportarenans genusdiskurser där kvinnor 

och män tilltalas i olika genuspositioner i den medierade sporten. Kvinnorna tilldelas 

marginaliserade roller i mediernas berättelser om sport också när de ingår som avvikande 

exempel från den naturliga ordningen, då kvinnans funktion som det avvikande endast tjänar 

till att återställa en maskulin hegemoni.168 I medierna och i den omgivande kulturen betonas 

att kvinnor och män spelar fotboll på olika sätt och eftersom herrfotbollen är normen för all 

fotboll definieras kvinnors fotbollsspel som annorlunda eller avvikande. Den maskulina 

hegemonin i fotbollsdiskursen återupprättas och bevaras genom dessa ständiga berättelser om 

damfotboll som aldrig når upp till de erkända normerna. Kollektivet sportintresserade män 

och kollektivet sportintresserade kvinnor delas upp i två separata medierum genom TV-

sportens språkliga former och presentationsstil. Men även om tjejerna ser genusordningen och 

uppfattar de genusskillnader som finns i TV-sporten så är det ändå några av dem som tycker 

att man kan få inspiration eller kunskaper som fotbollsspelande tjej genom att titta på TV-

sända fotbollsmatcher.   

 
– Fotboll är intressant, menar Kickan. Man tittar efter sin position och kollar hur de spelar. 

 

– Man ser vilka vägar man kan välja och tänker jaha man kan göra så också, förklarar Linda G.  

 

– Och man känner igen sig mer när det är tjejer som spelar, säger Cissi.  

 

– Fast det är ju ändå mer uppmärksamhet på dom som gör mål, suckar Nilla lite uppgivet. Jag 

brukar titta mer på dom som spelar i försvarsposition eftersom det är min position i laget. Som 

Hanna Ljungberg då och hon Jane Törnkvist.  

 

– Förut tyckte jag inte att det var så kul att kolla på fotboll, säger Nille. Fast nu har man börjat titta 

mer på spelare, hur dom gör och så, än bara titta på vem som vinner och så. Då kan man ju lära sig 

nånting också.  
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– Det är då det kommer också, håller Elina K med, man ser ju när det blir bättre bollar och bättre 

spel. Och då kan man ju prova själv sen och testa hur det funkar på träning eller match. 

 

Tjejerna har erfarenheter och skaffat sig kunskaper under flera år genom att spela fotboll i 

samma förening och tillsammans med nästan samma tjejer i laguppställning. De har således 

förkunskaper som de använder när de anpassar den TV-sända fotbollen till sin egen 

tolkningshorisont. Deras uttalanden här visar också att de kan appropriera den fotboll de ser 

på TV för att utvecklas själva som fotbollsspelare. Genom att följa en fotbollsmatch på TV 

kan de lära sig mer om hur man kan lösa olika problem under spelet och följa den spelare som 

har samma position som man själv har i laget. TV-mediet begränsar ju synfältet för oss som 

TV-tittare genom att kameran bestämmer i vilken vinkel eller från vilken plats på 

fotbollsarenan det är mest intressant att följa spelet. Nilla säger att kameran fokuserar på det 

som händer framför mål och att backarnas spel kommer i skymundan på det sättet.  

 

På plats på fotbollsarenan som åskådare är det lättare att själv bestämma vilken spelare man 

ska följa med blicken, än genom att styras av det som TV-kamerans lins visar. TV har som 

tekniskt medium vissa förutsättningar att förstärka intrycken av vad som händer på arenan. 

Det finns flera kameror som följer spelet ur olika vinklar under hela sändningen av matchen. 

Synfältet begränsas genom TV:n till en aktivitet som äger rum på arenan där även annat som 

sker utanför kameralinsens fokus men som inte visas för TV-tittarna i TV-rutan. Förutom 

kamerans närbilder förstärks också intrycken av slow-motionsfrekvenserna som tänjer ut tiden 

genom att hastigheten sänks och vi repetitivt kan förlänga upplevelsen och detaljstudera 

spelarnas rörelseteknik.
169

 Tjejerna får alltså möjlighet att jämföra och kanske som Elina K 

säger testa själva om det är något de lägger märke till.  

 

Tjejernas har också blivit mer intresserade av att titta på fotboll på TV. Nille och Elina K 

visar att det här intresset för TV-sända fotbollsmatcher är något som de reflekterar över när de 

konstaterar att så har det inte alltid varit. Deras blick för spelet har således utvecklats vilket 

kan hänga ihop med att börjar lämna barndomsåren bakom sig och fundera över tidigare 

erfarenheter som fotbollsspelare. De uppmärksammar fotboll på TV på nya sätt som kan 

tolkas som ett uttryck för den mognadsprocess som de just nu befinner sig i. För den här 

gruppen av tjejer spelar det ingen roll att det är herrfotbollsmatcher de i första hand tittar på 

när de detaljstuderar spelteknik. Det är ju också männens fotboll som anger normerna för hur 

spelet ska föras på ett korrekt sätt, så då ser man på de fotbollslag som värderas högst för att 

lära sig att bli bättre själv som fotbollsspelare. Men för Cissi är det också viktigt att det är 

damfotbollsspelare om hon ska titta på en TV-sänd fotbollsmatch. Tjejer och killar spelar 

fotboll annorlunda säger ju flera av tjejerna, och för dem är det därför också viktigt att de 

känner igen sig som fotbollsspelare om fotboll på TV ska vara intressant för dem att titta på. 

För dessa tjejer har de specifika dragen som skiljer damfotbollen från herrfotboll stor 

betydelse när de relaterar till sig själva som fotbollsspelare.    

 
- Dom visar ju inte särskilt mycket damfotboll på TV och dom skriver inte heller särskilt mycket 

om det i tidningen och så, säger Cissi. 

 

- Det verkar som det blivit bättre men ofta nämns inte ens resultatet i viktiga damallsvenska 

matcher och damfotboll visas väldigt sällan, säger Kickan 

 

- Jag satt och väntade på att de skulle nämna resultatet sist de spelade, men det dök aldrig upp, 

suckar Linda G. Det gör en så besviken.  
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Sport är viktigt och flera av dem vill se mer sport som handlar om tjejer på TV. Nilla och 

Cissi ser inte särskilt mycket på fotboll på TV, men säger att om man ska titta på fotboll på 

TV då ska det vara tjejer som spelar. Linda G som också tittar ofta på sportnyheterna 

uppfattar att damfotbollen negligeras i sportrapporteringen. När inte ens damernas resultat 

från matcher som Linda G tycker är viktiga nämns blir också sportarenans genusdiskurs om 

fotboll bekräftad. Om damfotbollen inte uppmärksammas i medierna lika ofta som 

herrfotbollen saknas också den bekräftelse som tjejerna kanske behöver för att fortsätta med 

att utöva sin idrott. När den omvärld som representeras i medierna värderar damfotbollen 

annorlunda i jämförelse med herrfotbollen uppfattar tjejer som spelar fotboll också att deras 

idrottande inte räknas och att de avviker från sin sports normativa värden.  

 

Både sportnyheterna och den övriga TV-sporten följer de stereotypa uppfattningar om genus 

som finns i samhället och som delar in idrotter efter vilka feminina och maskulina egenskaper 

som styr fotbollsdiskursen. På TV koncentreras fotboll till berättelser om herrfotboll som en 

del av tjejerna visar att de inte tilltalas av. Dessa berättelser bekräftar genusordningens 

normativa värden om fotboll där den maskulina hegemoniska positionen styr över den 

feminina positionen inom fotbollsdiskursen. Tjejernas egna erfarenheter som fotbollsspelare 

gör att de inte tolkar TVs sportrapportering från fotbollsmatcher efter de ideala 

tolkningspositioner som erbjuds. Istället gör de motläsningar av mediernas ideologiska 

budskap efter sitt eget sociala sammanhang när de protesterar mot de maskulina ideal som 

betonas och framhävs. Med Halls ord förstår de den dominerande positionen som TV-sporten 

förmedlar, men de gör en motläsning av innehållet efter sina egna kulturella preferenser.     

 

77..44  TTVV--ssppoorrtt  fföörr  uunnggddoommaarr  

Det är flera av tjejerna som vill se mer fotboll på TV, men det behöver inte nödvändigtvis 

handla om bara tjejer menar de. Många av dem vill också att sport kunde presenteras på andra 

sätt som tilltalar dem mer.  

 
 – Det skulle finnas ett program som är mer ungdomsanpassat, säger Cissi.  

 

– Nåt som är mellan Lilla Sportspegeln och den andra sporten och som handlar om att upptäcka 

nya talanger och visa hur det är att vara ung idrottstalang, håller Nilla med.  

 

Att tjejerna inte känner igen sig i TV-sporten kan ha flera förklaringar. Genusskillnaderna är 

naturligtvis något som de lägger märke till av svaren att döma, men de saknar också möjlighet 

att känna igen sig som tonåringar i TV-sportens representationer av sportkulturen. Cissi och 

Nilla vill ha ett ungdomsanpassat sportprogram och menar att de saknas något på TV om sport 

för deras generation. Marina har också liknande tankar och menar att det saknas ett 

sportprogram för ungdomar. ”Det skulle handla om nyheter som vi är intresserade av” säger 

hon. Cissi och de andra tjejerna tycker alltså att TV-sporten även borde visa hur idrottsaktiva 

ungdomar lever i vardagen eftersom det skiljer sig från hur vuxna med idrottsintresse eller 

professionella elitidrottare har det i vardagen. Tjejerna känner inte känner igen sig i TV-

sporten som i stor utsträckning kan anklagas för att vara konstruerad för att i första hand 

tilltala medelålders män. Andra mediegenrer som riktas mot ungdomskulturernas skilda 

livsstilar tilltalar ungdomar som aktiva TV-tittare som förväntas interagera med medierna, 

men den motsvarigheten saknas i TV-sporten. Populära ungdomsprogram som dokusåpor och 

musikprogram uppmanar publiken genom direkta tilltal att skicka sms via sin mobiltelefon 

eller delta i chattforum i anslutning till programmet, medan TV-sporten fortsätter att 

reproducera skilda genus- och generationsmönster i programutbud och tilltal. Lilla 

Sportspegeln framhålls av Nilla som ett bra exempel på ett sportprogram anpassat till en 

annan generationsgrupp, men det är också det enda programmet om sport som barn och 
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ungdomar kan tilltalas från mer jämlika positioner än av TV-sportens övriga utbud. Med 

hennes tidigare erfarenheter som TV-tittare under barndomsåren, menar hon med 

utgångspunkt i barnprogrammet att ett liknande program borde finnas för hennes åldersgrupp. 

I TV-sporten ställs barn- och ungdomsidrott mot vuxnas elitidrotter. TV visar inte särskilt 

mycket om vardagsidrottande för någon generationsgrupp, utan det mesta handlar om 

elitidrott. Sporten på TV värderar således inte bara idrottsaktiviteter efter genus utan även 

efter generation. Det är i första hand de maskulina idrotterna som har störst utrymme i TV-

sporten och de presenteras på ett sätt som tilltalar vuxna män. De ideologiska 

maktstrukturerna i samhället och i medierna visar vilka idrottsegenskaper som värderas högst 

och kvinnor och ungdomar tillhör inte de kategorierna.  

 
– Man skulle visa lite mindre om de här stora lagen och mer om dom lagen som är i skuggan och 

inte syns så mycket i TV, funderar Britta och fortsätter. Lag som har potential men inte riktigt är 

så stort ännu. Sen lite mer om damfotboll för det är inte så mycket dom visar av det faktiskt. Och 

det skulle nog inte bara handla om fotboll. Det skulle vara om andra idrotter också.  

 

– Det ska vara om sporter man inte ser så mycket av, tycker Nille. Det skulle definitivt inte vara 

om handboll och fotboll i alla fall, tycker Nille 

 

– Nej men såna här udda sporter som ändå är kul att kolla på, instämmer Elina K. Det händer ju så 

lite i vissa sporter, som typ basket och fotboll. Det är ju jättelänge och det ska vara mer 

aktion. 

 

Britta vill gärna se fler program om fotboll, men hon vill att de ska vara annorlunda och inte 

bara berätta om elitlagen. Det är vad man skulle kunna kalla berättelsen om den mödosamma 

vägen till framgång som Britta efterlyser. Anja har liknande tankar när hon menar att det 

saknas program som handlar om det man i vanliga fall inte lägger märke till på fotbollsplanen, 

”visa lite mer om hur det är och vad som händer utanför planen” säger hon. Det som tjejerna 

saknar är mer vardagsförankrade berättelser om sport som är mer lika deras egen sociala 

situation, än hur de framgångsrika fotbollsspelarna har det. Mediernas berättelser om det 

glamourösa livet som fotbollsproffs och topplagens matcher på kända arenor skulle alltså 

behöva balanseras mot berättelser om hur vardagen är för fotbollsspelande ungdomar. Men 

deras vana vid andra genrer som serier och dokusåpor kan också förklara vilken typ av 

verklighetsförankring de refererar till. I de andra genrerna presenteras berättelser med anspråk 

på en realism som om de vore tagna ur vardagslivet. Nille och Elina K anser däremot att det 

räcker med bollsporter i TV och de vill ha program om ovanliga och snabba sporter. De av 

tjejerna som söker sig till andra idrotter än fotboll när de tittar på TV, vill snarare ha 

omväxling som bryter mot deras vardagsrutiner som fotbollsspelande tjejer.    

 

En ny generation fotbollskvinnor har uttalat sig om fotboll och övrig sport på TV. Ibland 

håller några av dem håller fast vid traditionella genusmönster om hur sport representeras i 

medierna. De vill helst fortsätta se kvinnliga elitidrottare i de estetiskt tilltalande sporter som 

räknas till de feminina. Samtidigt formulerar flera av tjejerna ändå krav på att damfotbollen 

måste få mer utrymme i TV-sporten. En del av dem tappar till och med intresset för att se 

fotboll på TV när nästan allt som sänds är från herrarnas fotbollsmatcher i olika serier och 

ligor. De flesta av tjejerna utgår från sportarenans genusdiskurs när de förhåller sig till TV-

sporten och ibland intar de en dominerande feminin idealposition i förhållande till den 

överordnade maskulina idealpositionen. Samtidigt visar tjejerna i sina svar att de approprierar 

medieinnehållet genom att bearbeta sina erfarenheter och kunskaper i vardagen när de tittar på 

TV. Tolkningsprocesserna fortsätter sedan utanför själva receptionskontexten och de fortsätter 

prata med varandra och sina föräldrar, syskon och coacher.  
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Sporten i medierna behöver förändras och med ledning av vad Lindorna, Pernillorna, Bella 

och alla de andra tjejerna i F15laget själva gett utryck för här så skulle de intressera sig mer 

för att titta på TV-sport om mediernas rapportering handlade mer om vardagen för kvinnliga 

fotbollsspelare. Mediernas presentationsstil när det gäller traditionellt manliga sporter är 

kanske fortfarande präglat av ett maskulint språk som exkluderar unga kvinnor. När medierna 

inte lyckas presentera fotboll på ett intressant sätt för kvinnliga TV-tittare söker sig tjejerna 

till andra medierade sporter eller andra mediegenrer för att få bekräftelse på att de trots allt 

har värdefulla egenskaper även om de skiljer sig från den manliga normen. Tjejerna kan sägas 

positionera sig på flera sätt positionera sig mot mediernas maskulint hegemoniska 

sportframställningar. De ifrågasätter, förhandlar och opponerar mot de manliga strukturerna 

och normerna som nedvärderar deras kvinnliga egenskaper i fotbollssammanhang. De söker 

förändra genusordningen genom att inte acceptera att dam- och flickfotboll definieras och 

inordnas i en traditionell genusordning. Tjejerna visar också att sporten i medierna kanske 

behöver förändras, framför allt om TV som medium inte ska förlora en generation tittare i 

konkurrensen med Internets webbplatser som lockar fler ungdomsgrupper till sig. Det handlar 

inte enbart om att visa mer kvinnoidrott, enligt tjejerna i F15-laget utan de vill även att TV 

visar mer ungdomsidrott inom sportgenren som också är tilltalar och representerar deras 

vardag.    
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88  SSPPOORRTT  II  MMEEDDIIAA  ––  EENN  AARREENNAA  FFÖÖRR  GGEENNUUSS  OOCCHH  LLIIVVSSSSTTIILL  
 

Den här kulturstudien har undersökt hur unga kvinnor uppfattar och gör mening av TV-sport och hur medier 

ingår i unga idrottsaktiva kvinnors vardag. Jag har försökt beskriva hur genusidentiteter konstrueras i medier 

och av de unga kvinnorna själva genom att använda olika teoretiska perspektiv. Det är genom tre områden i 

de unga kvinnornas vardag som dessa meningsskapande processer har studerats: i fotbollsklubben; i populära 

mediegenrer och i TV-sport.  I det avslutande kapitlet används dessa tre områden som utgångspunkt för en 

sammanfattande analys. 

 

I den här studien har idrott betraktats som en symbolskapande arena där delar av samhällets, 

idrottsrörelsen och mediernas värderingar om sport och genus cirkulerar. För unga kvinnor 

som aktivt spelar fotboll har såväl fotbollsföreningen som medierna betydelse för hur de 

skapar mening om sig själva, sin identitet och om sin kultur. 

 

Fotbollsföreningen Lyrans FF har en inklusiv och välkomnande ideologisk struktur som 

betonar en kollektiv jämlikhet som behandlar alla spelare lika oavsett ålder eller position i 

laget. Den positiva miljön i den här delkulturen stärker de unga kvinnornas självförtroende 

genom lagidrotten och de tränas upp i att ta ansvar, fatta beslut och utvecklas till självständiga 

individer. Den sociala gemenskapen betonas och ingår i de processer som skapar en kollektiv 

genusidentitet för klubbens lag och enskilda spelare. De unga kvinnorna i F15laget får också 

mycket stöd och uppmuntran från sina familjer, sina coacher och sina lagkamrater. Deras 

gemensamma kollektiva identitet stärker också deras självkänsla som grupp och som individer. 

Genom att spela fotboll tillsammans utvecklar de en kollektiv genusspecifik kunskap som ingår i 

de gemensamma identitetsprocesserna som formulerar vad dam- och flickfotboll är. Som grupp 

är fotbollsspelande unga kvinnor i en privilegierad situation i förhållande till andra grupper av 

tjejer som inte har samma kunskaper om spelets praktik, regler och normer. Den kunskap som de 

unga kvinnorna erövrar tillsammans ingår också som en viktig del i hur kulturen utvecklar 

gemensamma genuserfarenheter. När de uppfattar sig själva som seriöst satsande 

fotbollsspelare utgår de från sina egna idrottsprestationer som både förankras i en personlig 

och en kollektiv genusidentitet. Den personliga identiteten hämtar stöd från den kollektiva 

identiteten och de gemensamma erfarenheter de unga kvinnorna delar som lag. På ytan finns 

alltså den kollektiva jämlika ideologin som uppmuntrar flickor och kvinnor att spela fotboll 

efter egna förutsättningar utan krav på anpassning till en manlig norm. Den officiella 

uppfattningen är att flickor och kvinnor spelar fotboll på ett annorlunda sätt än pojkar och 

män, som fungerar som en positiv ideologisk norm i kulturen.  

 

Under ytan finns däremot en målinriktad fotbollskultur som genom olika 

uteslutningsmekanismer exkluderar spelare när de blir äldre och ska flyttas upp i damlagen. 

Särskilt tydligt blir den dolda ideologin för de unga kvinnorna i F15laget. Ju äldre de blir ju 

mer betonas deras individuella egenskaper hos varje spelare i laget. Den kollektiva 

kunskapsförmedlingen utvecklas vidare och ställs mot en individuell kunskapsförmedling som 

specialiserar spelarnas olika roller i laget.  Den kunskapsförmedling som fotbollskulturen ger 

uttryck för innehåller också en målmedveten fostran som föreskriver hur fotboll ska uppfattas 

i en vidare samhällskontext. Fotbollskulturens ideologiska värden förändras och anpassas till 

de generella normer och regler som anger hur fotboll ska spelas, vilka nu utgår från en 

maskulin hegemoni som bedömer såväl kvinnor som mäns prestationer. Kvinnor som befinner 

sig inom maskulint dominerade områden måste ofta bevisa sina kompetenser och detta gäller i 

synnerhet fotboll där feminina egenskaper bedöms efter manliga normer och värderingar. För 

unga kvinnor som spelar fotboll innebär det att de på olika sätt måste lära sig att hantera och 

agera efter de nya förväntningar som kopplas till fotbollsdiskursens genusordning för de äldre 

flicklagen och damlagen. De ideologiska värdena framhåller individernas möjligheter att 
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utveckla sin egen talang inom idrotten och något som höjer de unga kvinnornas 

självförtroende som individer. Detta leder till att de unga kvinnorna distanserar sig från en 

kollektiv genusgemenskap i fotboll när de talar om fotboll och kvinnor i allmänhet. För några 

av dem innebär det också att damfotbollen inte tilltalar dem och de har inte kvinnliga 

fotbollsspelare som förebilder. De ideologiska maktstrukturerna i kulturen och i medierna tas 

för givna och det blir svårare för dem att ta sin egen idrott på allvar.  

 

Fotbollskulturens ideologiska strukturer kan emellertid förändras av hur människor handlar 

och agerar över tid. Den oro som fanns hos de unga kvinnorna i F15laget kring att de skulle 

splittras som lag var till slut något som blev uppenbart för alla inblandade parter. När jag 

lämnade fotbollsklubben hösten 2004 hade klubben fattat beslut om att bilda ett 

utvecklingslag för tjejer mellan 15 och 19 år istället för att splittra F15laget mellan de olika 

damlagen. Samtliga spelare följde med till den nya nivån och F16laget som det då kallades. 

Flera samverkande processer låg bakom detta beslut: de unga kvinnornas oro, föräldrarnas 

engagemang och coachernas inställning. Fotbollsföreningen hade resurser att omvärdera de 

organisatoriska principerna som hittills hade styrt över hur övergången från flicklag till 

damlag skulle genomföras. Genom att två av coacherna fortsatte som lagledare och tränare för 

F15laget fanns utrymme i den ideella föreningen att även lägga till ett utvecklingslag som alla 

parter kunde dra nytta av. De unga kvinnorna fick fortsätta några år till och utvecklas i en 

trygg gemenskap utan att konkurrera om platser i damlagen och klubben fick möjligheter att 

behålla flera spelare som så småningom med all säkerhet i framtiden skulle fortsätta spela i 

något av damlagen. Om jag själv haft del i förändringen kan jag med säkerhet inte veta, även 

om jag i mina samtal med de unga kvinnorna, coacherna och några av föräldrarna la märke till 

att diskussioner fördes om detta. Jag ställde ju också frågor om övergången till damlagen med 

anledning av de unga kvinnornas oro. Även om flera samverkande processer ledde till en 

positiv fortsättning för F15laget, så var nog den största vinsten att de unga kvinnorna själva 

visade att de kunde påverka klubbens inställning här, som ledde till att deras självförtroende 

som kvinnliga fotbollsspelare växte när de fick bekräftat att deras erfarenheter och kvaliteter 

togs på allvar av klubbledningen, coacherna och föräldrarna. Det innebar också att de som lag 

stärkte sin gruppidentitet på ett positivt sätt eftersom de gemensamt arbetade för att fortsätta 

tillsammans som lag.          

    

MMeeddiieerruumm  oocchh  ggeennuussiiddeennttiitteetteerr  

I det moderna samhället formas kollektiva identiteter på varierande sätt i kulturellt komplexa 

sammanhang. Medier som en del av populärkulturen har en särskilt viktig roll i hur identiteter 

och livsstilar formas och uttrycks. Å ena sidan får vi genom massmedierna tillgång till en 

mängd möjliga identiteter som vi fritt kan välja mellan och anpassa efter våra individuella 

behov i en social kontext utanför medieinnehållets ramar. Å andra sidan är vi också som 

moderna människor beroende av mediernas makrostrukturer som styr hur medieinnehållet 

produceras och presenteras, vilket även får betydelse för hur medierade symboliska former 

anpassas till en social kontext av meningsskapande människor i kulturen. Identitetsbegreppet 

inrymmer också olika betydelsenivåer. Jag har rört mig mellan en individuell och en kollektiv 

nivå. I det första fallet innebär begreppet att individens egna erfarna kunskaper och sätt att 

använda dem praktiskt blir en del av det som formar identiteten på en individuell nivå. I det 

andra fallet på en kollektiv nivå är det gruppens gemensamma erfarenheter och kunskaper som 

omsätts till en kollektiv identitet.  

De unga kvinnornas generella medievanor och mediepreferenser i deras vardag visar hur 

mediernas innehåll på olika sätt har betydelse för hur genusidentiteter förstås och ges mening.   

Mediernas innehåll hjälper oss att konkretisera verkligheten genom att förenkla den samtidigt 
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som de olika perspektiv på verkligheten som medierna erbjuder är mer komplex och kan ge 

utrymme till att reflektera över genusidentiteter på olika sätt. Mediegenrerna är ofta 

fördefinierade enligt vissa generations- och genusstrukturer som gör att unga kvinnor tilltalas 

på speciella sätt och presenteras för en viss typ av genusideal som beskriver feminina 

egenskaper på helt andra sätt än hur det presenteras för en i huvudsak manlig publikgrupp. De 

mediegenrer som i första hand tilltalar de unga kvinnorna är serier, komedier, romantiska 

filmer, realityserier och dokusåpor. Genom dessa medierum med klara genus- och 

generationsgränser finner de unga kvinnorna en balans mot fotbollskulturens sportdiskurser. 

De västerländska feminina idealpositionerna kan användas som en trygg förankringspunkt när 

de navigerar mellan olika sociala sammanhang i medierna och i kulturen. All 

medieanvändning står också i relation till den sociala och kulturella nivån och de unga 

kvinnorna diskuterar medieinnehållet med varandra och med sin familj. De föreslagna 

genuspositionerna i de populära genrerna är snarare en utgångspunkt för hur de själva 

förhandlar, anpassar eller förkastar genusidealen. De unga kvinnorna ser ofta sina 

favoritprogram som ren underhållning, vilket i sig inte innebär att de ideologiska budskapen 

inte kan uppfattas som naturliga. Till viss del är de unga kvinnorna konservativa i sitt sätt att 

uppträda feminint och genom den feminina mediediskursens ramar finns också de 

motverkande krafterna som bekräftar dem som kvinnliga subjekt, trots att de är verksamma i 

ett maskulint dominerat område. Samtidigt finns det ändå utrymme för dem i det feminint 

konstruerade medierummet att testa var genusgränserna går och om de kan förändras. De 

unga kvinnorna visar också att de använder mediegenrerna för att bearbeta genusidentiteten 

och att de inte är helt okritiska mot medieinnehållet.  

TV-sporten i vardagen får också en särskild betydelse för hur de unga kvinnorna gör mening 

av medierad sport och genus. De unga kvinnorna utgår från maskulina normer när de bedömer 

fotboll på TV. När de inte hittar damfotboll på TV så begränsas urvalet till den traditionellt 

manliga fotbollen för fotbollstjejer, vilket delvis är en förklaring till varför maskulina normer 

i fotbollen även förs över och gäller för damfotboll och varför kvinnliga elitfotbollsspelare 

försvinner som alternativ till de manliga förebilderna som ständigt återkommer i medierna. 

Trots att utbudet av TV-sända fotbollsmatcher har ökat främst genom de kommersiella 

sportkanalerna, så begränsas ökningen nästan enbart till fler herrfotbollsmatcher. 

Mediegenrens stereotypa diskurser delar in medierad sport efter traditionella köns- och 

åldersmönster som bevarar genus- och generationsskillnader genom att hänvisa 

sportintresserade till olika medierum beroende på om vi är unga, medelålders eller gamla och 

beroende på vilka genuspositioner vi kan identifiera oss med. De unga kvinnorna i 

fotbollslaget är medvetna om att damfotboll och deras egen fotbollspraktik är något kvalitativt 

annorlunda, vilket de hänvisar när de förklarar varför det är mer herrfotboll i medierna än 

damfotboll. De unga kvinnorna anpassar sina värderingar efter ett existerande TV-utbud av 

sport som leder till att de internaliserar omgivningens värden och normer om vad som är 

maskulina sporter och vad som är feminina sporter. Några av dem är emellertid kritiska till 

detta och anser att damfotboll borde få mer utrymme i TV. 

När damfotboll inte syns på TV eller ges marginellt utrymme försvinner de också som 

alternativ till herrfotboll. Om mediernas uppmärksammar damfotbollen på sätt som skiljer sig 

alltför mycket från hur herrfotboll presenteras och uppmärksammas, så tappar också tittarna 

intresset. Det är genom de värderingar om sport och idrott som cirkulerar i samhället som 

unga kvinnor (och män) lär sig den heteronormativa värderingsprincipen, som låter män 

fortsätta ha övertaget inom fotbollskulturen och över den medierad sporten. Medierna är 

viktiga socialisationsfaktorer som förmedlar och reproducerar kulturella betydelser om sport i 

samhället som bevarar uppfattningar om maskulint och feminint, manligt och kvinnligt, män 
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och kvinnor. Samtidigt visar de unga kvinnorna att de också hämtar inspiration till andra 

alternativa genusidentiteter genom att ingå i ett socialt sammanhang där vardagslivets 

erfarenhet kombineras med annat medieinnehåll.  

De unga kvinnorna i den här studien växlar mellan traditionellt konservativa genuspositioner 

som ryms inom den dominerande femininiteten, och radikalt gränsöverskridande 

genuspositioner som både kan uppfattas som egna varianter av den förhandlande positionen 

eller i opposition mot västerländska skönhetsideal och sportarenans kvinnoideal. De flyktiga 

och formbara identiteterna anpassas efter det moderna samhällets krav, samtidigt som de unga 

kvinnorna också visar att de fortfarande har behov av en fast förankring i tillvaron. Deras 

opposition och protest kan i så fall snarast uppfattas som något som ingår i en adolescent 

process som ifrågasätter och utmanar vuxnas makt och auktoritet i samhället i stort. Även om 

mediernas sega strukturer fortfarande envisas med att dela upp fotboll och övrig sport efter 

genusordningens principer, så har tjejerna ändå möjligheter att genom sin idrott förändra och 

påverka de traditionella gränserna i fotbollsdiskursens genusordning. De har också fått 

tillgång till en arena som tidigare var mycket tydligt avgränsad för män, där de som unga 

kvinnor tar intryck och inspireras av innehållet i medierna som de sedan kan relatera till när 

de spelar fotboll tillsammans. Med stöd av ideologiska genusperspektiv kan detta betraktas 

som internalisering av maskulina värderingar och anpassning till manliga normer för 

idrottspresstationer. Med andra ord dominerar fortfarande manliga strukturer över 

sportarenan. Men som de unga kvinnorna visar så förhandlar de med betydelser av 

medieinnehåll som de anpassar genom tolkningsprocesserna till sin egen kulturella vardag. 

Internetanvändningen möjliggör också för andra kommunikationsprocesser som kan stärka de 

unga kvinnornas självsäkerhet och självuppskattning. Genom datorn hittar de nya sätt att ingå 

i gruppgemenskaper där idrottsintresset ibland förenar dem med andra unga kvinnor, trots att 

de geografiska avstånden är stora. Dessa gemenskapskulturer uppstår i ett annorlunda 

medierum där de får möjlighet att prova andra vägar att uttrycka sin genusidentitet för andra 

ungdomar. Dessa medierum står också på helt andra sätt utanför de vuxnas kontroll, än vad 

TV-mediet gör. Till viss del skapar de unga kvinnorna egna medierum genom att utnyttja 

datorteknikens möjligheter till att konstruera och definiera medieinnehållet på 

ungdomschattarna när de deltar i kommunikationsprocesserna med andra ungdomar.   

För de unga kvinnorna i fotbollskulturen har mognadsprocesserna på vägen till deras vuxna 

identiteter just börjat. Olika mediegenrer har olika betydelser för dem och när de förklarar 

varför de väljer eller väljer bort TV-sportens medierade innehåll uttrycker dessa urval också 

något om deras personliga smak och individuella livsstil. De unga kvinnorna har olika 

uppfattningar om vilka mediegenrer som ger dem störst utbyte och medieinnehållet används 

för att markera identitet. Genom studien blir det också klart att olika TV-kanaler med olika 

medierum ingår i de unga kvinnornas vardag. De olika mediegenrer som de tar del av visar att 

de ibland positionerar sig inom en av många ungdomskulturer som finns representerade i 

olika medierum. Ibland positionerar de sig efter hela familjens mediepreferenser när det är 

TV-program som man gärna tittar på tillsammans. Ibland ger de uttryck för en kollektiv 

feminin genusidentitet när de tittar på vissa genrer tillsammans med kompisar eller sin syster 

eller sin mor. För TV-sporten är det emellertid nästan uteslutande en genus- och 

generationsöverskridande gemensam upplevelse som de unga kvinnorna delar med sina fäder. 

TV-sport är också den enda genre som har uttalade kollektiva tittarmönster. De unga 

kvinnorna ser nästan aldrig på sport ensamma, utan det är alltid tillsammans med familjen 

eller med sina fäder.  
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Vilket medierum som har störst betydelse för hur genusidentiteter konstrueras är en fråga som 

kan besvaras på olika sätt. Den här studien tar sin utgångspunkt i ett västerländskt perspektiv 

på idrott, medier och konstruktioner av genusidentiteter, vilket innebär att kulturella skillnader 

som etniskt ursprung och geografiska skillnader inte tas upp. Förutsättningarna för andra 

kulturers kvinnor och män ser helt annorlunda ut när det gäller möjligheter att förändra sin 

situation och identitet genom medierad sport. Beroende på vilka ideologiska normer som 

gäller i en kultur och vilken geografisk hemvist man har så är möjligheterna och 

begränsningarna olika mellan olika världsdelar att utveckla en specifik livsstil eller identitet 

genom medierna. Även om TV-sport i allt större omfattning sprids globalt över hela jordklotet 

så kan den enskilde individen sakna tillgång till TV eller möjligheter att utöva vilka sporter 

som helst i sin geografiska miljö. Med detta sagt kan jag också konstatera genom de här unga 

kvinnornas fotbollskultur och medievanor, att medierna fyller olika behov hos oss. De unga 

kvinnorna besöker olika medierum med olika syften, ibland vill de bli underhållna, skratta 

eller bara koppla av från vardagen en stund. Andra gånger vill de ha information eller fakta 

som fördjupar deras kunskaper om olika fenomen. Här kan både nyheter, sport och övriga 

mediegenrer ingå. 

 

De medierum som har störst betydelse för de unga kvinnorna i den här fotbollskulturen är 

framför allt populära underhållningsgenrer och TV-sport, som ställts emot varandra för att 

förklara hur olika tilltal i medierna erbjuder skilda genuspositioner för kvinnor och män och 

för olika åldersgrupper. Varje enskilt TV-program kan i sig uppfattas reproducera en specifik 

genusordning. På en övergripande nivå har underhållningsgenrerna och sportgenren vissa 

gemensamma drag som utgår ifrån idealpositionerna i Halls receptionsmodell och Connells 

teori om hegemonisk maskulinitet. Sammantaget är de olika genusidealen närvarande på olika 

sätt i underhållningsgenrerna och i sportgenren. I underhållningsprogrammen är det de 

feminina genusidealen som erbjuder de kvinnliga tittarna ett gemensamt medierum. Här är 

kvinnan tydligt närvarande som en norm för hur social gemenskap och romantiska relationer 

bör hanteras av dagen moderna kvinnor. I sportgenren är det däremot de maskulina 

genusidealen som i första hand erbjuder de manliga tittarna ett gemensamt medierum. I TV-

sporten är mannen tydligt närvarande och det är den manliga sporthjältens duglighet som 

fotbollsspelare som dominerar över vilka egenskaper som dagens moderna män bör ha. De 

unga kvinnorna är dock tittare i båda medierummen och de har ett dubbelt förhållningssätt till 

detta. Å ena sidan får de sina feminina egenskaper bekräftade genom de tittarpositioner som 

erbjuds i de feminina medierummen, och å den andra sidan är de intresserade av sport och 

söker även bekräftelse på sina erfarenheter som kvinnliga fotbollsspelare genom TV-sporten.  

 

De unga kvinnorna träder in i sportens medierum och en del av dem accepterar de maskulina 

värderingsnormerna som råder inom TV-sporten och på fotbollsarenan. Det viktigaste för dem 

är att titta på bra fotboll och eftersom herrfotbollen hierarkiskt har den högsta positionen på 

sportarenan och i medierna, så vet de att männens sätt att spela fotboll är ”det rätta sättet”. De 

har inget behov av att förändra TV-sportens innehåll. På så sätt anpassar de unga kvinnorna 

sig till manliga värderingar som de också använder när de bedömer både sin egen och andras 

sätt att spela fotboll. De unga kvinnor i laget som är kritiska till hur TV-sportens medierum 

konstruerar och presenterar damfotboll som mindre värd än herrfotbollen, ställer inte upp på 

den dominerande sportideologin som TV-sporten förmedlar om fotboll. Genom att de har 

fostrats i en fotbollskultur som kollektivt värderar deras egenskaper, visserligen som 

annorlunda mot herrfotbollen, men som samtidigt har försett dem berättigat självförtroende 

som unga fotbollsspelande kvinnor.  
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Medierummens tilltal i relation till genusidentiteter kan därmed se olika ut på ett personligt 

plan när de unga kvinnorna approprierar TV-sport och övriga mediegenrer efter sina 

individuella förutsättningar. De förhåller sig inte heller bara genom sin genusidentitet när de 

träder in i en genres medierum. Jag har även visat hur generation både kan ha en förenande 

och en särskiljande funktion i medierna. Vissa mediegenrer tilltalar oss efter 

generationsgrupp, medan andra mediegenrer tilltalar oss efter genus, social klass, etnicitet 

eller andra gruppidentiteter som medierna konstruerar. För unga kvinnor kan det vara viktigt 

att både ingå i en kollektiv gruppgemenskap och att på egen han kunna utforska nya 

identiteter och livsstilar.  

 

Medierummen i TV-sporten upprätthåller sportarenans maskulina värderingar och normer om 

genus och identitetskonstruktioner inom olika idrotter. För de unga idrottsaktiva kvinnorna 

ingår TV-sportens medierum i hur de skapar mening och betydelser om sin vardagsverklighet 

och hur de själva förhåller sig till fotboll, medierad sport och genusidentiteter. Därför 

konstruerar dessa unga kvinnor till viss del sina genusidentiteter genom TV-sport som de 

väljer att se på.  

 

Sammanfattningsvis fungerar den medierad TV-sporten som ett redskap i den här kulturens 

betydelseskapande processer och ingår i vad som formar nya sociala mönster och relationer 

för de unga kvinnorna. Medierna är viktiga socialisationsfaktorer som förmedlar och 

reproducerar redan existerande föreställningar om sport i samhället som bevarar kulturella 

uppfattningar om maskulint och feminint, manligt och kvinnligt, män och kvinnor. De 

traditionella manliga sporterna utgör normen för seriös idrott, samtidigt som tjejerna är 

medvetna om att de tillsammans blir allt fler fotbollsspelande tjejer, som på sikt kan leda till 

att de som kvinnliga representanter för sin idrott också flyttar fram sina positioner på 

sportarenan. Lagidrottens kollektivism byggd på manliga ideal utmanas av en framväxande 

kvinnlig kollektivism som ifrågasätter de manliga strukturerna.  
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Abstract 

Britt-Marie Ringfjord 

Faculty of Social Science, Media and Communication Studies, Lund University 

“Fotboll är livet” – en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport 

“Football is the essence of life”  – a media ethnographic study on young female football players and 

TV-sport 
    

The main focus for this project was to investigate the relations and processes between Sport 

Media and the forms of collective gender identities in a specific cultural context of football- 

playing girls’ lived experiences, the interrelations with mass mediated sport and other media 

content that they take part of, and how this might interact with how they understand and 

express their own gender identities. To approach the football culture and gather data for this 

study I used a media ethnographic approach as I considered this to be the best way to 

understand people’s media use. During a 6-month period in 2004 I conducted my fieldwork in 

a team of fifteen-year-olds in a ladies football club situated in a community in the southern 

parts of Sweden. The collected data consists primarily of that gathered from observations, 

conversations and interviews with these girls, but in some extent the team’s coaches and the 

girls’ parents are included. The primary aim in this study was to contribute with some 

explanations on the relations between gender structures in society and appropriation of media 

content, by showing how teenaged girls make cultural meaning regarding gender and sport in 

their everyday lives by using newer media such as television, and Internet.   

 

My thesis combines sociological gender perspectives on identity and media theories on sport. 

The theoretical perspectives used here are Robert Connell’s concept of masculinities and 

Stuart Hall’s reception model of the process of encoding and decoding, where viewers use 

different meaning structures to approach the media. This model has been developed by 

feminist media studies as examples of power structures of gender discourses in production, 

content and reception. I used this model to analyse female positions as gender discourses in a 

football team. A brief conclusion of the study shows that when the mediated sport focuses on 

male players in media, the representations in some ways are built on an ideological 

understanding of football as a typical masculine field of action which clashes with the girls’ 

reality in a supportive sport culture. Against the superficial supportive atmosphere in this 

cultural context stand the demands on women (and men) to adjust to a society where football 

for men and women are considered as two separate spheres, concealed and supported by the 

global sport media content.  
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      Appendix 
 

De tio största tävlingsidrotterna*. Antal aktiva personer i åldern 7–70 år 
 

Idrott  Totalt  Andel kvinnor        Andel män 

 

Fotboll  651 000  191 000  460 000 
 

Golf  273 000   73 000  200 000 
 

Friidrott     265 000  121 000  144 000 
 

Innebandy     252 000  66 000  186 000 
 

Skytte  217 000   31 000  186 000 
 

Handboll  217 000  106 000  111 000 
 

Gymnastik  215 000  150 000  65 000 
 

Ishockey  190 000  21 000  169 000 
 

Kampsporter  180 000  54 000  126 000 
 

Ridning  174 000  135 000  39 000 

 
* Anm. Siffrorna baseras på tävlingsaktivitet och de tio största tävlingsidrotterna. Med tävling avses medverkan i 

någon form av organiserat seriesystem eller arrangerad individuell tävling.                      
Källa:Idrotten i siffror www.rf.se 040405 

 

Specialidrottsförbund med flest antal aktiva medlemmar 2003 i antal och % 
 

Idrott  Totalt  Andel kvinnor       Andel män 

 

Fotboll 1 005 692   20% 80% 

 

Golf    548 095   30% 70% 

 

Friidrott    322 056   65% 35% 

 

Gymnastik    212 747   83% 17% 

 

Skidor     197 505   40% 60% 

 

Ridsport    197 063   87% 13% 

 

Skolidrott    163 323   47% 53% 

 

Korpen    148 089   30% 70% 

 

Innebandy    142 014   28% 72% 

 

Handboll    110 000   40% 60% 

Totalt 47 % 53 % 

                                                                         Källa:Kvinnor och män inom idrotten www.rf.se 051129 

http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
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  TV-sänd idrott i Sveriges publikmässigt 5 största kanaler uppdelat efter antal  

timmar/år*: 
 

Idrottsgren  2002 2003 2004 

 
Fotboll  400 235 320 

 

Ishockey  220 170 190 

 

Friidrott   90  100 75 

 

Bilsport  100 120 70 

 

Längdskidor  60 70 53 

 

Alpint  45 80 51 

 

Handboll  50  48 46  

 

Hästhoppning  55  48 46 
 

Tennis  25  25 49 

 

Golf   90 120 43 

 

Simning  25  50 25 

 

*SVT(TV1 och TV2), TV3, TV4, kanal 5   

                              Källa: Idrotten i siffror www.rf.se 030721/040121/20051007 

 

  

TV-sänd damidrott i Sveriges publikmässigt 5 största kanaler i antal timmar/år* 

 

Damidrott i TV   1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 

SVT     99 90 103 149 126  79 

TV3      5,5 min    34 min      41 min    50 min     7     - 

TV4     8  6  20 24   35   32 

 

Totalt antal  

timmar    107 96 123 174 168 111 
 

*SVT(TV1 och TV2), TV3, TV4, kanal 5       

                                        Källa: Idrotten i siffror www.rf.se 030721/040121/20051007 

 

  

 

 

 

http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
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Specialidrottsförbund med flest antal aktiva medlemmar 2002 i antal och % 
 

Idrott Totalt  Andel kvinnor       Andel män 

 

Fotboll 1 005 692  20% 80% 

 

Golf    548 095  30% 70% 

 

Friidrott    322 056  65% 35% 

 

Gymnastik    212 747  83% 17% 

 

Ridsport    227 806  86% 14% 

 

Skidor     210 946  41% 59% 

 

Skolidrott    145 250  46% 54% 

 

Korpen    129 715  40% 60% 

 

Innebandy    115 261  27% 73% 

 

Simning    110 000  59% 41% 

Totalt 49 % 51% 

                    

                                                                         Källa:Kvinnor och män inom idrotten www.rf.se 040405 

 
 

http://www.rf.se/
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Samhällsvetenskapliga Institutionen 

  Växjö den 20 februari 2004 
 

TTIILLLL  FFÖÖRRÄÄLLDDRRAARR  MMEEDD  FFLLIICCKKOORR  SSOOMM  SSPPEELLAARR  

FFOOTTBBOOLLLL  II  LLYYRRAANNSS  FFFF::SS  FF1155--LLAAGG  
 

Jag heter Britt-Marie Ringfjord och är doktorand/adjunkt i Medie- och 

Kommunikationsvetenskap, vid Växjö Universitet och mitt forskningsområde är 

medier, sport och ungdomskultur. 

 

Forskningen kring idrott är något som intresserar många, men när det gäller 

studier om barns och ungas vardag som idrottsaktiva är det kanske i första hand 

pojkarnas lagidrotter som ges störst uppmärksamhet, vilket bl. a syns i 

mediernas bevakning kring olika sporter. När det gäller fotboll är det fortfarande 

så att press, radio och TV i första hand intresserar sig för männen och pojkarna, 

vilket kan betyda att unga flickor som spelar fotboll inte alls roas av 

sportrapporteringen på samma sätt som män och pojkar gör och kanske är det så 

att de tilltalas av helt annat medieinnehåll? Utgångspunkten är att studera hur 

medier används av unga idrottsaktiva tjejer i en fotbollsförening och vilken 

betydelse medierna har för dem i deras vardag. För mig är det viktigt att göra en 

studie om fotbollskultur som lyfter fram fotbollsspelande flickors perspektiv och 

gör deras röster hörda.  

 

Syftet med studien är att förstå hur medier kan ingå i idrottsaktiva flickors 

vardag. Vilka medier använder flickor i den här åldern och vilken funktion fyller 

medierna för att förstå sig själv som ung kvinna och fotbollsspelare? Jag kommer 

att delta i flicklagets verksamhet där er dotter är med, under träningar och 

matcher mellan mars och september 2004. Jag kommer att observera, samtala 

och intervjua flickorna i laget fortlöpande under den här perioden, om deras 

medieanvändning. Samtal och intervjuer bygger på frivilligt deltagande och här 

skulle jag vilja att ni som föräldrar skriftligt bekräftar att ni tagit del av den här 

informationen, samt att ni antingen samtycker till att er dotter deltar i samtal 

och intervjuer om medieanvändning, eller att ni begränsar er dotters deltagande 

i studien genom att inte samtycka till denna del av studien.   

 

Resultatet av den här studien kommer så småningom att sammanställas för att 

senare ingå i en rapport om fotbollstjejers vardag och medievanor. Alla namn i 

den färdiga rapporten kommer att anonymiseras och varje person kommer att få 

fingerade namn. Detta för att garantera fullständig anonymitet för i första hand 

tjejerna, men även ledare, övriga fotbollslag som laget kommer att träffa i olika 

sammanhang under den här perioden, samt föräldrar, syskon och kompisar.  

 

Bilaga 1 
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Är det något ni vill fråga mig om finns jag med på träningarna fr. o m den 2 

mars. Det går också bra att kontakta mig  på telefon eller via e-post. 

Mina telefonnr är : Hem xxxx – xxx xx 

  Arbetet xxxx – xx xx xx 

  Mobil xxx – xxx xx xx 

Min e-postadress är : Britt-Marie.Ringfjord@svi.vxu.se 

 

De 2 första veckorna i mars kommer jag att observera laget och då dokumenteras 

endast mina samtal med ledarna. Därefter börjar mina samtal med flickorna (fr. 

o m den 16 mars) och jag är tacksam om jag får tillbaka nedanstående 

bekräftelsen innan dess.  

 

Jag vill passa på och framföra mitt tack till ledarna för det varma välkomnandet 

och intresset som redan visats för mitt arbete. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
 
Britt-Marie(Bibi) Ringfjord 
 
 

 

Denna del lämnas till Bibi senast vecka 11-2004  
 

 

Min dotter heter :  

 

 
Välj ett av nedanstående alternativ genom att kryssa i en av rutorna : 

 

 

Ja, jag/vi samtycker till att min/vår dotter får delta i studiens samtal och 

intervjuer 

 

 

Nej, jag/vi ger inte vårt samtycke till att min/vår dotter deltar i studiens samtal 

och intervjuer.   

 

 

Jag/Vi bekräftar härmed att jag/vi tagit del av informationen om studien som 

genomförs i min/vår dotters fotbollslag 

 

 

 

 

 

Namn och datum    

mailto:Britt-Marie.Ringfjord@svi.vxu.se
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      Bilaga 2 
       

Annika vaknar till klockradions musik, sträcker på sig och hör mamma och 

lillebror prata i vardagsrummet. Hon stiger upp och går till badrummet för att 

duscha. Hon går genom köket där pappa sitter vid frukostbordet och läser 

morgontidningen. När Annika kommer tillbaka till köket äter hon frukost och 

tittar igenom glosläxan i engelskan samtidigt. Mamma kollar batteriet i sin 

mobiltelefon medan lillebror fortfarande sitter och tittar på Disneys 

frukostklubb på trean. Annika letar efter sin Walkman och stoppar 

engelskaboken i väskan innan är klar att hon att sticka till skolan.  
 
Genom en kort beskrivning av en familjs morgonrutiner får vi samtidigt många exempel på 

hur olika medier på ett naturligt sätt ingår i vår vardag. 

 

IINNSSTTRRUUKKTTIIOONNEERR  FFÖÖRR  MMEEDDIIEEDDAAGGBBOOKKEENN  
 

I den här mediedagboken skulle jag vilja att du skriver ner lite om ditt TV- och video/dvd-

tittande samt ditt dator- och Internetanvändande. Börja med att skriva ditt namn på första 

bladet.  

 

Frågor om   TV- och video/dvd-tittande: 

 När tittar du? (Ange tid) 
 

 Vad tittar du på? (Program- eller filmtitel, se i tidningstablåerna om du är 

osäker) 
 

 Tittar du ensam eller tillsammans med någon(hela familjen, syskon, 

kompisar) 
 

 Gör du något annat samtidigt som du tittar?(t ex äter, läser läxor, läser en 

tidning, pratar i telefon) 
 

Frågor om  Dator- och Internetanvändning: 

 När använder du datorn? (Ange tid) 
 

 Vad gör du på datorn?(Läxarbete, spelar spel, letar information, mailar, 

chattar) 
 

 Är du ensam vid datorn eller tillsammans med någon(föräldrar, syskon, 

kompisar) 
 

 Gör du något annat samtidigt som du använder data/Internet?(lyssnar på 

musik, antecknar, pratar med någon annan fysiskt närvarande 

person(föräldrar, andra vuxna, syskon, kompisar)    
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Försök att fylla i dagboken varje dag och använd exemplet här nedan som en mall för hur 

det skulle kunna se ut : 

 

Måndag den 5 april 

 

10.15 – 11.30 I skolan. Självständigt arbete i geografin. Vi var i 

datasalen och letade efter webbsidor om Peru. Malin, Åsa och jag i vår grupp 

letade tillsammans. Vi hittade mycket men det var svårt att välja, så vi bad 

Martin(vår lärare) om hjälp. Åsa antecknade och vi pratade ganska mycket 

om vilken text vi skulle välja. Till slut valde vi en om att barnarbete beror på 

landets geografiska skillnader mellan stad och landsort. 

 

15.40 – 16.30 Hemma från skolan. Tittade först på TV5 och såg lite på 

Fresh Prince in Bel Air, men bytte i reklamen till ettans Min galna familj och 

såg färdigt på den. Jag åt mackor och drack te och gjorde lite läxor samtidigt. 

 

18.30 –19.00 Efter kvällsmaten tittade vi på Lilla Sportspegeln. Pappa 

satt i soffan och läste någon datatidning, men min kompis Petra och jag 

tittade. Fredrik satt och väntade på Bo A Orm och mamma kom in från köket 

sen också. Tävlingen var kul att titta på och det var ett inslag om fotboll, som 

Petra och jag pratade om sedan när vi cyklade till fotbollsträningen.  

 
Favoritprogram eller favoritfilm och det bästa med data/Internet 
är … 
 

Skriv en liten uppsats om något favoritprogram du har följt eller följer på TV 

eller en favoritfilm som du kanske sett flera gånger och som gjort starkt intryck 

på dig. Skriv också lite om det som du tycker är bra med data/Internet. Den här 

uppgiften kan du välja att göra när som helst under de här två veckorna. 

 
Du är alltid välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter på den här uppgiften. Är 

det något som du tycker verkar konstigt med uppgiften eller undrar över något så är det bara 

att prata med mig på träning eller match. Du kan också ringa eller maila mig om det passar 

bättre.   

Mina telefonnr är : Hem xxxx – xxx xx 

  Arbetet xxxx - xxxxxx 

  Mobil xxx – xxx xx xx 

Min e-postadress är : Britt-Marie.Ringfjord@svi.vxu.se 
 

OBS! Mediedagböckerna samlas in på träningen den 22 april.   
 

Med vänlig hälsning     

 

Bibi 

mailto:Britt-Marie.Ringfjord@svi.vxu.se
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      Bilaga 3 

Allmänna Intervjufrågor : 

 

1. Hur länge har du spelat fotboll 

 

2. Hur kom det sig att du fastnade för fotboll 

 

3. Håller du på med flera sporter nu – eller har du gjort det tidigare?  

 

4. Vilka andra fritidsintressen har du förutom fotboll? 

 

5. Gillar du att titta på sport på TV? 

 

6. Vad tittar du på då? Vilken kanal? 

 

7. Om inte – vad tittar du på istället? Varför gillar du det? 

 

8. Kommer du ihåg någon sporthändelse du sett på TV? 

 

9. Vad hände och var det något ni pratade om? 

 

10. Tror du att det är någon skillnad mellan hur tjejer och killar tittar på 

sport? 

 

11. För vilka görs sporten på TV för? 

 

12. Om du själv fick göra ett program för TV  

 

- Hur skulle det se ut? 

- Vad skulle det handla om? 

 

13. Vad betyder ordet sporthjälte för dig? Beskriv hur en sporthjälte ska vara 

 

14. Har du några förebilder inom sport/fotboll? 

 

15. Känner du till några bra kvinnliga fotbollsspelare och hur följer du med i 

deras utveckling? 

 

16. Tror du att du kommer att fortsätta med fotbollen som aktiv i framtiden?  

 

17. Karriär eller andra fritidsintressen/sport eller inte sport? 
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Intervjuguide MEDIEVANOR 

 

 Hur mycket ser du/ni på TV? 

 Varför ser du/ni på TV?  

 Med vem ser du/ni på TV tillsammans med? 

 Är det någon som bestämmer hemma vad det är som ska tittas på? 

 Vad tittar du/ni helst på? Exempel att diskutera kring. De här programmen 

finns med i svaren, men vad känner man igen och hur mycket av varje 

område tittar man på? 

 

- Ungdomsserier – dream team, Buffy och vampyrerna, Dawson, 

Lizzie McGuire, Frech Prince in Bel Air 

- Dokusåpor – Farmen, Fame Factory, Paradise Hotel, Top Model, 

Miljonären, Big Brother 

- talkshows – dr Phil, Oprah, Ricki Lake, Jay Leno, David 

Letterman 

- serier/såpor – Melrose, Sex and the City, 24, På heder och 

samvete, Vänner, Skeppsholmen, Band of Brothers  

- filmer, drama, komedi, thriller, deckare, sci-fi, dokumentärt 

- humor – Hipp Hipp, kvarteret Skatan, Godafton Sverige, Curry, 

Pistvakt 

- Musik - Melodifestivalen 

- samhälle/debattprogram – Kalla fakta, Uppdrag granskning, 

Debatt, Efterlyst, Insider  

- natur/djurprogram – mitt i naturen, veterinärerna, djursjukhuset, 

däggdjurens liv 

- vetenskap – vetenskapsmagasinet, vetenskapens värld, 

hjärnkontoret 

- matlagning/heminredning, Fab5, Tina, Nakna kocken(Jamie 

Oliver), Ät, Surfa på menyn, Äntligen hemma, Room-service 

- frågesport/tävlingar – Jeopardy, Alla mot en, Bingolotto, 

Gladiatorerna, Megadrom, 

- sport – nyhet, matcher, tävlingar, galor etc. 

 

 Sport som TV-genre – för vem görs alla sportprogram på TV? 

 Är det viktigt att se på sport? 

 Upplever du/ni att det är någon skillnad mellan PS-kanalernas och andra 

kanalers sportprogram? 

 Vilka sportkanaler föredrar du/ni om du vill titta på sport? 

 

 Vad skulle få dig/er att se mer sport? Mer av andra sporter – mer om/av 

kvinnor? 
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 Hur ska en idrottshjälte vara? Beskriv vad som utmärker en idrottshjälte? 

 

  Brukar ni prata om vad du/ni sett på TV med andra/varandra? 

 

 Talar ni om sport du/ni sett på TV? 

 

DATA och INTERNET 

 

 Har du/ni dator hemma?  

- Egen,  

- delar med syskon eller  

- gemensam för familjen? 

 

 Hur ofta använder du dator? 

- varje dag/timmar 

- några gånger i veckan 

- några gånger i månaden 

- sällan, bara i skolan eller bara ibland hemma 

 

 Sitter du ensam vid datorn eller tillsammans med någon? 

 

 Vad använder du/ni datorn till? Hemma eller i skolan? Exempel:   

- Leta information,  *Vad söker ni efter?  

- Göra läxor,   * I vilka ämnen, skriva/rita? 

- Läsa tidningen,   * Vilka nyhetssajter? 

- Chatta,    * Vilka chattar? 

- Spela spel   * Vilka spel? 

- Annat   * Exempel på Internetplatser? 

 

 Gör du/ni flera saker på datorn samtidigt? (Musik och chatt/läxa/sajter) 

 

 Är det något du/ni tycker saknas på datorn? 

 

 Är det något du/ni tycker är svårt med datorer?  

 

 Tror du att tjejer och killar använder datorer till olika saker?   

 

 Presentation på msn/Lunar : - Hur beskriver man sig själv? 

                     - Hur väljer man och lägger in kort?

  
 
 


