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FORORD 
Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling 2006-2010 "Med fokus på køn er målet et 
ligestillet samfund” ønsker blandt andet at sætte problemstillinger på dagsorden indenfor området ”køn, 
kultur og kommunikation”. Ministerrådet for ligestilling og det norske ordførerskab (BLD) har givet NIKK-
Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning den opgave at komme med indspil til dette satsningsområde 
og særligt fokusere på unge. NIKK har valgt at afdække nordisk forskning på området ”Unge, køn, sport og 
medier”. 
 
I de seneste år er sport og idræt blevet sat på dagsorden indenfor nordisk kønsforskning. Sport og idræt 
er magtfulde symbolske og sociale institutioner, der reflekterer og er med til at konstruere den kønnede 
kultur vi lever i. På forskellige måder udfordrer og bekræfter sport og idræt kønnede strukturer i vores 
samfund – ikke mindst for unge, der i de nordiske lande deltager særdeles aktivt i sports- og 
idrætsaktiviteter.  
 
Medierne spiller en betydningsfuld rolle i fremstillingen af drenge og piger i sport. Tillige ser vi en massiv 
udbredelse og dækning af sport og idræt i massemedierne – en eksponering der intensiveres i lyset af 
sportens stadigt gradvise kommercialisering. 
 
Forskning der analyserer, hvordan unge drenge og piger fremstilles i medierne er vigtig for vores forståelse 
af hinanden og vores kultur. Analyser af mediefremstillinger afdækker bekræftelser og manifestationer af 
forskellige fællesskaber, der konstrueres på baggrund af fx køn, alder, etnicitet og nationalitet.  
 
Ved at præsentere udvalgte og bearbejdede dele af vores sociale virkelighed har medierne således stor 
indflydelse på vores holdninger til og normer for, hvad det vil sige at være henholdsvis ’ung pige’ og ’ung 
dreng’ indenfor sports- og idrætskulturen. Fremstillinger af unge i sport og idræt i medierne sætter således 
flere væsentlige perspektiver på dagsorden i relation til køn og ligestilling. 
 
For at bidrage til at skabe opmærksomhed om nordisk forskning på dette område har NIKK – ved forsker 
Jan Wickman fra Sociologiska enheten ved Åbo Akademi – udarbejdet en kundskabsoversigt med titlen Kön 
och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker. Kundskabsoversigten sammenstiller viden om 
unge, køn, sport og medier og vurderer og peger på fremtidige kundskabsbehov inden for området. 
Oversigten indeholder en tematisk gennemgang af nyere nordisk forskning på området og en bibliografi 
fordelt på de enkelte nordiske lande.  
 
Oversigten kan bestilles ved henvendelse til: 
NIKK-Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning 
Postboks 1156 Blindern 
NO-0317 Oslo 
Tlf.: +47 22 85 89 21 
E-mail: nikk@nikk.uio.no 
Rapporten kan også hentes på: www.nikk.uio.no 
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Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker 
 

En  forskn ingsövers ik t  

Utgångspunkter  
Sporten utgör en viktig institution i dagens västerländska samhällen. Idrott och fysisk aktivitet betraktas 
vanligen som fördelaktigt inte bara ur hälsoskäl utan organiserad idrottsverksamhet anses även ha stor 
social betydelse, särskilt för ungdomar. Aktivitet i idrottsföreningar skapar samhörighet och viktiga 
upplevelser av gemenskap, men anses också utveckla, utöver kroppskontroll, även självförtroende, 
kognitiva resurser, sociala färdigheter och ledarskapsförmåga (t.ex. Engström 1999; Apelmo 2005). 
 
Idrotten har också stor offentlig betydelse. Sporten och idrottstjärnor får mycket medieuppmärksamhet. De 
flesta massmedier bevakar regelbundet idrottsevenemang och –resultat samt förmedlar andra 
idrottsrelaterade nyheter. Mediasporten har stor betydelse som symbolisk konstruktion, bekräftelse och 
manifestation av nationell samhörighetskänsla och andra former av gemenskap. Framgångsrika 
idrottsstjärnor har betraktats som viktiga identifikationsobjekt och rollmodeller för ungdomen. Eftersom 
medierna spelar en betydande roll i skapandet av bilder av män och kvinnor, pojkar och flickor är analysen 
av könade1 medierepresentationer viktig, inte minst på sportens område.  
 
Idrottsstjärnor som medieförmedlade idoler är ett mycket genusspecifikt fenomen. En tysk undersökning 
(Biskup & Pfister 1999) visade att sportstjärnor var förebilder närmast för en del av pojkarna, medan 
flickorna sökte sina idoler i andra fält i offentligheten. En undersökning om kulturuttrycken i ungdomars rum 
i Sverige, Norge och Danmark (Aagre 2000) antyder att situationen i Norden är liknande. 37,5 av killarna 
och bara 7,6 av tjejerna hade planscher/plakat med sportmotiv på väggen. De andra kategorierna – musik, 
film och modell – fördelade sig mera jämnt mellan könen (medan bara killar [24%] hade plakat i kategorin 
”motor”) (Aagre 2000, 16-18).  
 
Sporten är överhuvudtaget en av de starkast könssegregerade livssfärerna i vårt samhälle. Män och 
kvinnor utövar vanligen (tävlings)sport skilt för sig. Såväl den organiserade idrotten som 
idrottsoffentligheten är starkt mans- och manlighetsdominerade sfärer. I flera nordiska länder har forskarna 
till exempel uppmärksammat det problematiska faktum att ledarskapspositioner öppnar sig för kvinnor ännu 
långsammare i idrottsvärlden än inom många andra sfärer i samhället samtidigt som idrottens institutioner 
och organisationer ofta genomsyras av en särskilt konservativ kultur präglad av traditionell maskulinitet 
(t.ex. Fasting 1993; 2005; Fasting & Skou 1994; Hovden 2000a; 2000b; 2003a; 2003b; 2006; Skou 
1990; Laine 1996; Pfister 2006; Tiihonen 2002, 281-324).  
 
Den tvärvetenskapliga idrottsforskningen är etablerad i de nordiska länderna med institutioner såsom 
Idrottsvetenskapliga institutionen vid Jyväskylä universitet i Finland, Idrottsvetenskapen vid Malmö Högskola 
i Sverige som upprätthåller den omfattande internettidningen idrottsforum.org och Institut for Idræt vid 
Köpenhamns universitet,  och Dansk Idrætshistorisk Forening i Danmark. I Norge är idrottsforskningen 
ännu mera institutionaliserad. Idrott är ett eget politikområde, och idrottspolitik är ett livaktigt politologiskt 
forskningsfält, med betydande resurser (Bergsgard & Rommetvedt 2006). Norges Idrottshøgskole i Oslo 

                                                
1 T.ex. Fagrell (2000) använder termen ”genusifierad” som översättning av ”gendered”. Strikt taget skulle ”genusifierad” säker 
vara mera korrekt term än ”könad”, men den känns  
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utgör ett centrum men livlig forskningverksamhet bedrivs även på andra orter, särskilt vid Universitetet i 
Bergen. Forskningen om kön, media och ungdom utgör dock en begränsad del av hela 
sportforskningsfältet, kanske livligast i Sverige och Norge. Genusfrågor i sporten behandlas ofta av forskare 
som utgår från kvinno- och könsforskningsfältet.  
 
Denna översikt över den nordiska sportrelaterade forskningen om media, kön och ungdom, visar att de 
enskilda studierna tenderar att fokusera antingen på könsrepresentationerna i sportmedian eller på 
ungdomars idrottsaktivitet och -deltagande. Båda dessa teman utgör relativt begränsade delområden inom 
de bredare forskningsområdena kön & media, kön & sport, sport & media eller media & ungdom. Forskning 
som skulle knyta ihop produktionen och konsumtionen av mediasporten och analysera sambanden och 
relationerna mellan innehållet i sportmedierna och ungdomarnas erfarenheter och praktiker inom idrotten 
förekommer sällan. I många studier om sportmedian betonas visserligen ämnets vikt genom att hänvisa till 
medierepresentationernas betydelse som förebilder och rollmönster för ungdomar. Dock har de betydelser 
som ungdomar tillskriver de könade medieframställningarna av sporten och hur sportmedian vänder sig 
specifikt till ungdomen sällan varit i fokus för undersökning. (Se dock Dahlén 2000.) Eftersom forskningen 
är på detta sätt tudelad presenteras nedan först nordiska studier om sport, kön och media. Efter det 
diskuteras forskningen om sport, kön och ungdom.  Till slut diskuteras de problem som bristen på analys 
av kopplingen mellan dessa två fält kan medföra. 
 
Upplägget av denna översikt är organiserad enligt de mest centrala frågor och teman som behandlats i 
forskningen i Norden som helhet. Enbart mindre uppmärksamhet fästs vid de nationella särdragen i de 
olika nordiska ländernas forskning på området. Den skilda bibliografi över nordisk genusforskning om 
sport, media och ungdom som har uppgjorts under denna kartläggning är däremot upplagd så att 
tyngdpunktsområdena i forskningen i de olika nordiska länderna framgår. (Se http://www.nikk.uio.no/) 
 

Spor t ,  kön och med ia 
Sporten får allt mera utrymme i media och idrottsstoff betraktas som ett lukrativt sätt att öka tidningars 
upplagor och TV-kanalers åskådarantal. I de flesta medier finns numera särskilt utrymme för sport i 
sportprogram, sportsidor eller -spalter. Idrottens status avspeglas i att resultat från sporttävlingar 
rapporteras i median i nära anknytning till viktiga nyheter om ekonomi och politik.  
 
Idrotten har under de senaste årtiondena kommersialiserats och medialiserats. Särskilt TV-mediet har blivit 
avgörande för sportvärlden. Arrangemangen för de stora idrottsevenemangen utformas på de stora TV-
kanalernas och inflytelserika sponsorernas villkor. Inte bara evenemangens tidpunkter utan till och med 
reglerna för vissa lagsporter har justerats för att anpassa dem till TV-publikernas krav. Det har uppstått en 
symbios mellan media och sport som flera forskare benämner ”mediasport” (t.ex. Kinnunen 2003, 17). 
 
Det har gjorts en del forskning i de nordiska länderna om könsaspekterna i medians bevakning av sport 
men litteraturen är inte omfattande. (Se bibliografi.) En stor majoritet av studierna handlar om TV och 
pressen. Analysen av tryckmedia är dessutom oftast fokuserad på dagstidningarna som ju i de flesta fallen 
innehåller regelbunden sportbevakning på särskilda sportsidor, ofta till och med sportbilagor. Mera sällan 
har man granskat veckotidningars representationer av idrottsmän och -kvinnor som celebriteter (men se 
t.ex. Pirinen 1993; 1997). Radio och Internet har tillsvidare i detta sammanhang väckt föga 
forskningsintresse i Norden. (Se dock Dahlén 1999.) Man kan dock konstatera att TV-bolagen har blivit 
ledande producenter av sportinnehåll på även Internet (Pujk 2004). För att kunna fokusera sin analys på 
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de medier som har största betydelsen för ungdomen Det är viktigt att forskarna är väl informerade och 
medvetna vilka medier ungdomarna egentligen följer med och i vilka medier de följer med olika teman 
såsom just sport. Det kunde vara ändamålsenligt att etablera en Nordisk ungdomens mediebarometer som 
skulle ha mera detaljerade uppgifter om till exempel ungdomens ökande bruk av Internet än vad de olika 
nationella mera allmänna mediebarometrarna innehåller (t.ex. Vaage 2004, 60-63, Vaage 2006, 60-63, 
Carlsson 2004). 
 
Genusanalyser av innehållet i medians sportbevakning ger vid handen att manliga och kvinnliga idrottare 
får både kvalitativt och kvantitativt olika medieuppmärksamhet. Kvinnosporten marginaliseras och 
trivialiseras på olika sätt.  
 
Den kvantitativa marg inal iser ingen av kv innosport  är den första och mest uppenbara iakttagelsen 
man gör om kön i sportmedian. Det internationellt uppmärksammade faktum att mäns idrott får överlägset 
mera medieuppmärksamhet än kvinnornas har i skilda undersökningar konstaterats gälla även i de 
Nordiska länder (Messner, Duncan & Cooky 2003; Koivula 1999; Pirinen 2006, 37-41). Kvinnor måste i 
regel nå den internationella toppen för att bli uppmärksammade medan inhemska tävlingar mellan män 
rapporteras till och med då inte ens nationella mästerskap står på spel. Detta avspeglar den allmänna 
dominansen av män över det offentliga rummet men i fråga om idrott är könsskillnaden dramatisk. 
(Ólafsson et al 2006.) 
 
I olika undersökningar under perioden 1991-2001 på Island var andelen av sportrapportering i olika 
medier som fokuserade på män mellan 72-87%, medan 6-17% av bevakningen handlade om både män 
och kvinnor och andelen inslag som fokuserar huvudsakligen på kvinnor var mellan 7-10% (Ólafsson et al 
2006, 13-14). I Norge har motsvarande siffror varit 80% för män, 9% för båda könen och 11% för kvinnor 
(Flekke 2001; Ólafsson et al 2006, 121).  I Koivulas svenska studie om televisionen handlade ca 86,7% av 
sportrapporteringen om män; 1,7% handlade om både män och kvinnor (eller en sportgren eller -
evenemang i allmänhet), medan 11,7% handlade om kvinnosport (Koivula 1999, 594).  
 
Marginaliseringen av kvinnosporten accentueras ytterligare av att kvinnors prestationer även mera sällan 
läggs fram på de mest synliga och prestigefyllda platserna i medierna såsom första sidan av tidningen eller 
sportbilagan (Pirinen 2006, 38). Män intervjuas också oftare som experter i sportsändningar vilket 
understryker deras auktoritetsstatus (Ólafsson et al 2006). 
 
Utöver den kvalitativa och kvantitativa marginaliseringen av kvinnosport förekommer en t r iv ia l iser ing  av  
kv inn l iga id ro ttare  och deras prestationer i media. Nordiska kvinnoforskare har observerat samma 
trivialiseringssätt som den internationella feministiska forskningen har påtalat (Koivula 1999; Pirinen 2006, 
41-43). Man kan använda underskattande (t.ex. genom jämförelse med mäns prestationer) eller 
nedlåtande uttryck i rapportering av kvinnors idrottsprestationer. Dessa får kvinnligt idrottsutövande att 
verka komiskt eller icke-seriöst. Orden ”flicka” eller ”tjej” används ofta för att beteckna kvinnliga idrottare 
medan idrottsmän benämns som ”män” även då det inte föreligger någon väsentlig åldersskillnad mellan 
idrottare av olika kön. Agergaard (2004) iakttar hur det danska handbollslandslagets spelare beskrivs som 
kompetenta kvinnor efter de framgångsrika mästerskapstävlingarna medan ordet ”jente” tas i bruk efter 
nederlag för att signalera inkompetens som antas bero på oerfarenhet. I dessa sammanhang förknippas 
alltså (kvinnlig) ungdomlighet med något negativt, vilket kontrasterar starkt mot den allmänna 
uppfattningen om att ungdomsdyrkan dominerar den nutida västerländska kroppskulturen. Denna 
konstruktion av ungdomlighet som inkompetens skiljer sig starkt även från den ideala ungdomlighet, 
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förknippad med frihet, som beskrivs i Åsa Bäckströms (2004) studie om de nya subkulturpräglade skate- 
och snowboard-sporterna som utövas av unga män. Det kunde finnas anledning att studera den unga 
ålderns och ungdomlighetens könade betydelser i nutida sportkulturer. 
 
Den finländska forskaren Riitta Pirinen (2006, 41-43) betraktar även fokusering på kvinnliga idrottares 
misslyckanden som en praktik som trivialiserar idrottarkvinnornas prestationer. Den internationella 
forskargruppen i projektet ”Sports, Media and Stereotypes” (Ólafsson et al 2006) observerar dock att 
idrottsmän oftare än kvinnor utsätts för negativ medieuppmärksamhet. Forskarna tolkar detta som ett 
tecken på mansidrottens högre status. För det första tas manlig sport mera på allvar. Misslyckanden 
frambringar därför skarpare kritik (vilken ofta innebär ett ifrågasättande av idrottsmännens maskulinitet). 
För det andra idrottsmän når oftare statusen som stor kändis. Denna leder till uppmärksamhet på deras 
person även utanför sportsammanhanget och i den tabloiserade medieexponeringen av privata 
angelägenheter tenderar negativa nyheter att uppfattas som mera intressanta än positiva. Män får alltså 
betala priset för ryktbarhet. 
 
Fokus på de kvinnliga atleternas utseende på idrottsarenan har också betraktats som en tendens eller 
rentav strategi som i median trivialiserar deras prestationer (Pirinen 2006, 41-43). Flera forskare har 
diskuterat sexualiseringen av kvinnliga idrottare som en praktik som får dem att framstå som oseriösa 
(Lippe 2003; Pfister 2004). Denna kommodifiering av idrottarkroppen har ökat drastiskt och anknyter till 
den tilltagande kommersialiseringen av sportfältet.  
 
Id ro ttsmän och sexua l i teten.  Finska forskare har lyft fram en ändring i den offentliga bilden av 
manliga sportstjärnor mot ökad betoning av utseendet och sexualiteten. Arto Tiihonen (1994; 2002, 259-
266) beskriver en utveckling av den dominerande typen av manlig idrottare i finska sportoffentligheten. 
Den så kallade prestationsidrottsmannen, som bedömdes enbart utgående från egenskaper och 
färdigheter som anknyter till idrottsprestationen, har fått ge vika för medieidrottsmannen som även har 
kommunikativ skicklighet som han använder för att skapa en positiv och representabel mediegestalt som är 
viktig i sponsoreringens tidevarv. Taina Kinnunen (2003) anser att utvecklingen lett vidare till den estetiske 
idrottaren som ny manlig idrottartyp. För den estetiske idrottaren utgör ett bra utseende och dess visuella 
presentation i media en allt viktigare del av den representabla mediegestalten. Man kan tala om estetiskt 
eller visuellt kroppsligt kapital. Wickman (2006) betonar vidare att de visuella medierepresentationerna har 
fått en allt mera markant och oblygt sexuell laddning under de senaste 20 åren.  
 
Ökningen av den manliga kroppens sexualisering i den visuella kulturen har väckt uppmärksamhet eftersom 
fenomenet är nytt och utvecklingen har varit snabb. Trots detta är givetvis kommodifieringen av 
kvinnokroppen ett mera omfattande fenomen som har fortsatt med större styrka en längre tid. I 
sportvärlden verkar denna kvantitativa skillnad inte längre lika uppenbar. Fabio Cannavaro, Freddie 
Ljungberg, David Beckham och andra idrottsmän poserar lika väl i utmanande bilder som Anna Kournikova 
och hennes kolleger. Det är dock av betydelse att kvinnor sexualiseras ofta i själva sportsammanhanget, på 
idrottsarenan, medan motsvarande behandling av män är ofta mycket mera ovanligare och mera subtil än 
när det gäller kvinnor. Sexualiserande medierepresentationer av idrottsmän tenderar att vara anknutna i 
huvudsak till reklam och personporträtt i veckotidningar. Därför blir sexualiseringen av kvinnliga 
idrottskroppar mera genomträngande. (Jämför Lippe 2003, Pfister 2004 och Wickman 2006.) Det bör dock 
konstateras att forskningen av det här fenomenet i huvudsak består av mycket begränsade case-
undersökningar. Analys på bredare material låter vänta sig, men skulle behövas.  
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Den estetiserade och ibland sexualiserade kroppsliga framtoningen (ofta beskriven med begreppet 
metrosexualitet) som ofta förknippas med just idrottsmän, särskilt den brittiske fotbollspelaren David 
Beckham har uppenbarligen gjort intryck på och varit mönsterbildande för bl.a. de fotbollsspelande pojkar 
som Jesper Fundberg (2003) studerade. Intresset för kroppen, utseendet och andras blickar tog uttryck 
även under turneringsresa (Fundberg 2003, 127-).  Samma sociala miljö präglas likaväl av en traditionell 
dominant, tuff och homofobisk maskulinitet. Nya kroppsliga och utseendemässiga attribut vilka bär på 
symboliska betydelser som traditionellt inte förknippas med traditionell, hegemonisk maskulinitet, behöver 
alltså inte vara anknuten till uppluckring av konservativa hållningar gällande kön och sexualitet.  
 
Att bli påsedd och uppmärksammad för ens utseende kan alltså inte längre betraktas som en entydigt 
passiv underordnad position. Nyare litteratur inom forskningen av visuell kultur har redan en längre tid 
inbegripit denna insikt (t.ex. Vänskä 2006). Det skulle vara viktigt att även inom studier om kön i 
sportmedian att följa med i denna utveckling av teorin om blicken. Vidare kan det konstateras att det sida 
vid sida med de marginaliserande och trivialiserande medierepresentationerna av kvinnosport givetvis finns 
många positiva framställningar där framgångsrika idrottarkvinnor representeras som kompetenta i sin sport 
och beundras (Pirinen 2006, 43-45). Det skulle behövas flera mera omfattande studier som skulle belysa 
växelverkan mellan olika typer av inslag i medierepresentationen av idrottsmän och -kvinnor.  
 
Könsspec i f ika sporter .  Den uppmärksamhet som kvinnor får i sportmedian koncentreras mera på 
individuella sporter än lagsporter (Koivula 1999, Ólafsson et al 2006). Således tenderar uppmärksamheten 
på kvinnliga idrottare att öka något under stora evenemang där individuella sporterna är framstående, 
särskilt under Olympiska spelen (Ólafsson et al 2006, 38, Pirinen 2006, 39-40). I Nathalie Koivulas (1995) 
undersökning där respondenterna skulle ange om de uppfattade olika sporter som maskulina, feminina 
eller genusneutrala, kategoriserades lagsporter huvudsakligen som maskulina. Både män och kvinnor 
representeras i median huvudsakligen i samband med sporter som betraktas som lämpliga för deras kön. 
Detta mönster som förstärker genusstereotypier, tillspetsas ytterligare av vissa tendenser i de få TV-
reportager som handlar om män eller kvinnor som utövar en sport som inte betraktas som typisk eller 
konventionellt lämplig för deras kön. I sådana fall tenderar intervjuer med idrottaren att uppta en större 
andel av reportaget än vid reportage om personer i en könstypisk sport. Således har publiken ytterst få 
möjligheter att se män och särskilt kvinnor faktiskt utöva de könsotypiska sporterna (Koivula 1999).2  
 
Könad nat ional ism.  Mediesporten och idrottarna har starka nationalistiska konnotationer. Även dessa 
betydelser är starkt könade. Nationalismen byggs vanligen upp i media genom att anknyta nationalistisk 
symbolik och diskurser till rapportering om just de manliga idrottarnas bragder (Kinnunen 2003). Forskare 
i Norge och Finland (bl.a. Dahlén 2003; Tiihonen 2002) har ansett den nationella självbilden och 
självkänslan i dessa länder särskilt starkt har byggts genom idrottsmytologi som skapats och förmedlats i 
media. Veijo Hietala (2003) gör den intressanta iakttagelsen att den dominerande typen/representationen 
av manliga idrottare har under olika decennier fungerat som perfekta allegorier för den finska nationens 
kollektiva självbild under den tidpunkten samt nationens relationer till andra länder. De mest framstående 
kvinnliga idrottarna med betydande internationell framgång kan dock nå en position som nationens 
galjonsfigurer, särskilt i tider då nationen lider brist på manliga idrottares internationella framgångar. 
Pirinen (1999) visar dock att man tenderar att starkare anknyta nationalistiska konnotationer till mäns än 
till kvinnors internationella framgångar av samma nivå (utöver att manliga idrottares prestationer får mera 
medieuppmärksamhet). 

                                                
2 Det bör konstateras att sådana kategoriseringar som Koivula undersökte år 1995 är i ständig rörelse. Till exempel i kapitlet 
Sport, kön och ungdom nedan kommer vi att se exempel på föränderliga praktiker gällande ”flick- och pojksporter.” 
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Även i egenskap av nationens hjältar uppträder kvinnor oftare i individuella än i lagsporter. Endast 
undantagsvis konstrueras nationella identiteter med hjälp av ett kvinnolags kollektiva prestationer. Detta 
har dock skett på 1990-talet och början av 2000-talet med handbollslandslagen i Danmark och Norge. 
Flera forskare (Lippe 2002, Bach 2002 och Agergaard 2004) understryker att detta kan ske bara under 
särskilda förutsättningar. För det första måste sporten i fråga ha ”nationell betydelse” i form av en 
konstruerad lysande historia inom landet. Helt nya sporter fungerar dåligt som byggstenar för nationell 
identitet. För det andra måste sporten uppfattas som passande för kvinnor. Könsöverskridande beteende 
kan uppenbarligen inte utgöra ett medel för social konstruktion av nationalkänsla. För det tredje måste 
idrottarna och deras kroppar dock förmedlas som tuffa, starka, icke-sköra och aggressiva. Med andra ord: i 
en känslig balansgång tillskrivs kvinnorna traditionellt maskulina dygder i en sådan utsträckning att 
könsgränserna förblir ohotade. Detta har inom litteraturen tolkats både optimistiskt som en möjlighet att 
bredda kvinnobilden/rollen med inslag av styrka (Bach 2002) och negativt som ett uttryck för att bara en 
kombination av framgång och maskulina egenskaper kan göra kvinnor beundransvärda i sportmedian, 
medan nederlag omedelbart beskrivs i termer av feminint kodad svaghet och emotionalitet (Agergaard 
2004). Denna diskussion om kvinnosportens gränsbrytande potential förs även i relation till kvinnors och 
flickors vardagliga idrottsutövande (inte i media). Till exempel Scraton et al (1999) vill se positivt på den 
uppluckring av könsstereotypier som kvinnors och flickors praktiserarande av traditionellt manligt kodade 
sporter såsom fotboll kunde utgöra.  Dock anser de inte att denna verksamhet utgör utmanar den 
existerande könsordningen. (Fasting et al 2004.) 
 

Spor t,  kön och ungdom 
Sport  och kv inn l ighet .  Sporten har traditionellt betraktats som en huvudsakligen manlig sfär. Kvinnors 
deltagande i tävlingsidrott accepterades allmänt först efter andra världskriget och länge har bara vissa 
sporter och aktiviteter som kunde betraktas som estetiska ansetts vara passande för kvinnor (Lippe 1997). 
Associationen av kvinnoidrotten med estetik har inte försvunnit i allmänna attityder även om det estetiska 
kravet inte längre är så absolut och strängt som förut (Koivula 2001).  Under de senaste årtiondena har 
dock kvinnors och flickors deltagande i organiserad sport ökat betydligt såväl i Norden som i andra 
västerländer. Könsskillanderna har emellertid inte försvunnit och utecklingen går inte heller entydigt mot 
ständigt minskande könsskillander. Vissa stora och populära sporter, särskilt lagsporter såsom ishockey 
ses fortfarande i många sammanhang nästan uteslutande som manliga domäner. (Strandbu & Hegna 
2006, 14-15.) Det bör dock uppmärksammas att genuskategoriseringarna av olika sporter är föränderliga. 
Till exempel fotboll behandlas i forskningslitteraturen ofta som en maskulint kodad sport. Samtidigt är 
fotboll till exempel i Norge den mest populära sporten bland flickor och den kvantitativa skillnaden mellan 
flickors och pojkars organiserade fotbollspelande har minskat under 2000-talet. (Se Skille 2006). 
 
Kvinnors idrottsverksamhet har betraktats som viktigt ur jämställdhetssynpunkt (Bl.a. Bach 2002; Larsson 
2001; Trangbæk 2005). En betydande del av forskningen har således fokuserat på kvinnors möjligheter 
och delaktighet i sporten ( t.ex. Fasting & Skou 1994, Olofsson 1989). Man har fokuserat på hinder (bl.a. 
inom sportvärldens kultur och värderingar) för kvinnors deltagande i organiserad idrott. I forskningen om 
de unga tjejernas och killarnas idrottsverksamhet är just denna fråga om villkoren och eventuella hindren 
för flickors deltagande framträdande. Man har ofta närmat sig frågan genom att studera de flickor som 
trots allt utövar något av de manligt kodade lagsporterna. I Sverige har särskilt de flickor och kvinnor som 
spelar fotboll väckt betydande intresse (Andreasson 2005; Apelmo 2005; Franzén & Peterson 2006; Fur 
2005; Hjelm 2002; 2004; Hjelm & Olofsson 2003). I vissa inlägg i debatten har dock fokusen på kvinnors 
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möjlighet att delta (vilken betecknas som liberal-feministisk) betrakats som otillräcklig för feministisk analys 
(t.ex. Scraton et al 1999). 
 
Deltagande i kulturellt manligt kodade (lag)sporter kan innebära att en flickas eller kvinnas kvinnlighet 
ifrågasätts. Könssystemet i de västerländska samhällena präglas av att kön, genus och sexualitet 
sammanfaller eller förväntas vara kongruenta i en heterosexuell matris där maskulinitet och femininitet 
antas följa av biologiskt kön och förknippas med sexuellt begär till det motsatta könet (Kessler och 
Mckenna 1979; Butler 1990). I denna könskultur uttrycks reaktioner till en kvinnas genus som upplevs som 
otydlig eller misstänklig, ofta som ett ifrågasättande av kvinnans sexuella läggning (Fundberg 2003). Bl.a. 
Scraton et al (1999) och Andreasson (2005) diskuterar spänningar mellan fysisk aktivitet och vad som 
uppfattas som trygg heterosexuell kvinnlighet. Lippe (2003) å sin sida beskriver hur öppen lesbiskhet och 
icke-stereotypisk kvinnlig habitus kan bidra till att försämra en idrottarkvinnas position i mediedebatter 
kring henne själv. För att motverka den spänningen engageras idrottarkvinnor ofta i en extra betoning av 
sin femininitet med stereotypa medel. Homofobiska attityder inom sporten förorsakar således särskilda 
spänningar för idrottsmän och -kvinnor som har en icke-heteronormativ identitet eller habitus (t.ex. Eng 
2004; 2006). 
 
Undersökningar har visat att många tjejer i tonåren ofta slutar med organiserad sport medan killar oftare 
fortsätter till över 18-årsålder (t.ex. Skille 2006, 2-3). Olofsson et al (2006) betonar att detta kan förklaras 
med bristen på kvinnliga förebilder inom idrotten i och med att kvinnosporten är i skymundan i medierna. 
Franzén och Petersons (2006) studie om olika värderingar bland fotbollsspelande killar och tjejer i åldern 
13-15 år pekar dock på fenomen inom idrottsverksamheten som även delvis kan bidra till flickornas 
bortfall. Flickor tenderar att uppskatta ”participatory values” och ”fair play” mera än pojkarna som 
betraktar tävling och segrar som mera viktiga. (Se även Thiborg 2005, 8). När idrottsutövandet fortsätter 
och spelarna blir äldre tilltar den maskulina doxans dvs. de maskulina konkurrensvärderingarnas hegemoni 
i verksamheten (och de flickor som stannar i sporten anpassar sig till dem). Det är alltså möjligt att en del 
tjejer lämnar sporten eftersom verksamheten allt mindre motsvarar de värderingar som utgör deras 
motivation att delta. Apelmo (2005) visar att ”tjejvärderingarna” ingalunda är ”naturliga” eller självskrivna 
utan flickornas relationsinriktning konstrueras och inlärs inom fotbollsverksamheten genom tränarbeteende 
som skiljer från pojklagstränarens. 
 
Man har iakttagit att kvinnor har en starkare position och större inflytande inom icke-tävlingsinriktad 
idrottsverksamhet utanför, till exempel inom fitness-industrin, än inom de traditionella 
idrottsorganisationerna som är inriktade på tävlingssport (Bl.a. Trangbæk 2005). Detta stöder eventuellt 
den ovannämnda hypotesen om värdekonflikt och dess samband med motivation som orsak till att flickor 
mera sällan än pojkar stannar kvar i idrottsföreningarna fram till vuxenålder. Bristen på kvinnligt intresse för 
traditionell föreningssport är kanske alltså mera ett problem om kvinnornas delaktighet i den offentligt 
uppmärksammade och uppskattade tävlingssporten som blir symboliskt dominerande, än om kvinnornas 
idrottsaktivitet överlag. (Dock bör konstateras att dylik könssegregering till olika sektorer av 
idrottsverksamheten kan vara lika skadlig och skapa ojämlikhet på samma sätt som könssegregering på 
andra fält i samhället, såsom arbetsmarknaden.)  
 
Forskningen om intersektionaliteten av kön, ålder och etnicitet lyfter upp liknande frågeställningar om hur 
det uppmärksammade icke-deltagandet i sport bland flickor och kvinnor handlar specifikt om 
föreningsidrotten. Särskilt i den nyaste norska forskningen har man uppmärksammat det påfallande låga 
deltagandet i föreningsidrott bland unga tjejer med invandrarbakgrund. Detta har betraktats som ett 
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delaktighetsproblem och fenomenets bakgrunder har analyserats i konflikter mellan invandrarnas kultur och 
majoritetskulturen (Skille 2006; Strandbu 2005a; 2005b; 2006; Walseth 2006; Walseth & Fasting 2003). I 
Sverige har något liknande frågeställningar forskats av Trondman och Dovborn (2006). Kulturella orsaker 
kan på flera sätt motverka deltagandet i traditionell föreningsidrott bland tonårstjejer med icke-västerländsk 
invandrarbakgrund. I vissa miljöer deltar flickorna i hemarbetet och stannar hemma till den grad att de inte 
kan delta i organiserad idrott. Vissa flickors val av deltagande i organiserad idrott påverkas av att det inte 
anses passande med sådana övningar i åsyn av män. Då kan strängt könssegregerad organiserad idrott 
vara en önskvärd lösning. I en del muslimska miljöer är fysisk aktivitet inte lätt förenligt med de 
förväntningar som ställs på en kvinna. Andra tolkningar av islam kan dock leda till en betoning av vikten att 
sköta om kroppen genom fysisk övning.  
 
Po jkarna och masku l in i te ten. Forskningen om pojkars aktivitet inom idrotten har fokuserat på hurdan 
maskulinitet och mansbild som konstrueras i idrottsmiljöerna. Michael Messners (1988, 1990) iakttagelse 
att sporten fungerar som en initiation för unga pojkar till en särdeles konservativ typ av maskulinitet som 
präglas av våldsam konkurrensmentalitet, tuffhet, uthållighet, en acceptans smärta och ett 
avståndstagande från kvinnlighet, återspeglas även i resultaten av flera nordiska mansforskare. Fundberg 
(2003) hävdar att maskuliniteten utgör en så självklar norm inom pojkidrotten att den inte ens behöver 
uttalas utan identiteten byggs genom negation, i motsats till de egenskaper en man inte ska ha. Detta sker 
genom avståndstagande från tre negativt laddade ord/gestalter: kärringen, bögen och invandraren. 
Kvinnligheten och homosexualiteten representerar brist på maskulinitet, medan den etniska andre 
representerar en ambiguös kombination av överdriven maskulinitet och brist på förmåga att möta 
motgångar och misslyckanden ”som en man”. Kön, sexualitet och etnicitet bildar alltså tillsammans en 
övergripande maktordning som legitimerar manlig dominans (Fundberg 2003). 
 
Idrotten kan vara en frizon för reproduktion av traditionell hegemonisk maskulinitet i ett samhälle som i 
övrigt påverkas starkt av jämställdhetsideal (Tiihonen 2002, 287-294, 302-303; Fundberg 2003).3 
Sporten kan således bidra till det fortsatta inflytandet av traditionella former av hegemonisk maskulinitet i 
samhället. De (föråldrade) manlighetsmodeller som erbjuds inom sporten är tydligare och därför lättare att 
ta till sig och tillämpa än de motstridiga maskulinitetsdiskurser som förekommer i resten av dagens 
samhälle. (Dowling Næss 2001.) 
 
Nya sporter såsom snowboard har uppstått som gräsrotsrörelser och ungdomliga subkulturer som ställt sig 
kritiska till de etablerade sporternas kommersialism och konkurrensinriktning (Bäckström 2004). Detta har 
väckt spekulationer om att det inom dessa sporter kunde uppstå även nya idrottsmaskuliniteter. Det har 
dock visat sig att de nya sporterna ofta snabbt institutionaliseras, kommersialiseras och blir lika 
mansdominerade som de tidigare etablerade idrottsgrenarna. (Sisjord 2005.) 

                                                
3 Det finns dock en teoretisk spänning i både Tiihonens och Fundbergs arbete. Båda beskriver den traditionella maskulinitet som 
är hegemonisk inom idrottsvärlden som dominerande även i resten av samhället. Tiihonen (2002, 255) menar till exempel att 
”riktig manlighet [i Finland] är lika med riktig sportlighet”. Samtidigt ger författarna det intrycket att idrottsvärlden är en enklav 
för en maskulinitet som i övrigt har blivit omodern. Se Dahlén 2004.  
 



Slutsatser: tyngdpunktsområden för fortsatt forskning 

9 

S lutsa tser :  tyngdpunktsområden för  for tsatt f o rskn ing 
 
Växelverkan mel lan  massmed ierepresen tat ionerna och den unga pub l iken. Det är väldigt 
sällan som forskningen har korsbelyst sport, kön, ungdom (ålder) och representation i massmedia. Medan 
litteraturen som rapporterar studier om medierepresentationer av sport, idrottsmän och -kvinnor ofta 
nämner betydelsen av dessa framställningar för unga pojkar och flickor som en väsentlig aspekt av ämnets 
samhälleliga relevans, fokuserar få Nordiska studier på mottagandet bland ungdomarna av dessa 
medierepresentationer. (Överhuvudtaget vet man ganska lite om mediesportens publik och konsumenter i 
Norden utöver att män som varit aktiva inom “sportrörelsen” alltså idrottat i föreningar är de som mest 
följer med mediesporten [Abalo Caldera & Danielsson 2006, jämför Heinonen 2002]). Analyserna av 
medieframställningar inkorporerar heller sällan ett ungdomssociologiskt perspektiv. I sin case-undersökning 
om pojkarna i ett fotbollslag gör Jasper Fundberg (2003) ett undantag genom att ta upp 
medierepresentationernas betydelse i de unga fotbollspelarnas ageranden och praktiker till relativt grundlig 
behandling. Han beskriver en kunskapskonkurrens mellan fotbollsgrabbarna om vem som vet och inte vet, 
t.ex. vem som har sett senaste matcher och specialprogram på exklusiva kabelkanaler. Och 
fotbollsstjärnorna fungerar uppenbarligen som förebilder för killarna.  
 
Sportst järnornas status . Det behövs mera Nordisk forskning om de könade 
sportmedierepresentationerna, men framför allt just om länken mellan medieframställningarna och 
ungdomarna; deras tolkning av sportmedierepresentationerna. Det kan vara ett misstag att anta att 
ungdomarna okritiskt beundrar alla idrottscelebriteter. I den nyare internationella litteraturen framstår 
idolers roll som rollmodeller i allmänhet som mycket tvetydig i det nutida allt mera komplexa och 
differentierade samhälle och likaså är idrottstjärnors betydelse för ungdomens deltagande i sport oklar 
(Biskup & Pfister 1999). Det finns alltså antydningar att idrottsstjärnornas position som idoler kan ha 
ändrats. Till exempel Garry Whannel (2002) anser att idrottsmän inte längre kan fungera som förebilder 
och ’moraliska auktoriteter’ på samma sätt som förut eftersom det är praktiskt taget omöjligt att 
upprätthålla koherenta och exemplariska offentliga images i dagens enorma flöde av motstridiga 
mediebilder. I forskningsprojektet ”Sports, Media and Stereotypes” konstaterades att manliga idrottare 
oftare än kvinnliga blev föremål för negativ medieuppmärksamhet (Ólofsson et al 2006, 47-49). Detta 
förklarades med mansidrottens högre status och den högre intensitet i mediebevakningen som följer därav. 
Denna tar formen av bland annat skandallysten övervakning av de manliga idrottscelebriteternas privatliv. 
Det bör vidare uppmärksammas att denna situation inte är statisk. Under de senaste 20 åren har det skett 
en märkbar ökning av mediebevakning som fokuserar på idrottsmännens liv utanför själva sportarenorna 
(Wickman 2006). Frågan uppstår: hur har detta påverkat idrottsmännens status som förebilder? Därför är 
det viktigt att få ökad kunskap om a) hur idrottsstjärnornas mediebilder har förändrats över tid 
(longitudinala studier) och b) hur ungdomarna ser på idrottsstjärnorna. (T.ex. innebär stor 
medieexponering automatiskt stor popularitet?)  
 
Projektet ”Sports, Media and Stereotypes” var ett samarbete mellan forskare i fem Europeiska länder 
(Norge, Island, Litauen, Österrike och Italien). Projektet hade en tudelad målsättning. För det första skulle 
man producera ny information om reproduktionen av könsstereotypier i mediebevakningen av sport. 
Rapporten fokuserade på bristen av kvinnorepresentation i median i den betydelsen att kvinnor inte finns 
med i mediabevakningen, men diskuterade även representationen av kvinnor som en fråga om hur kvinnor 
framställdes i pressen och TV. För det andra producerade man ett multimedia-material riktat till journalister 
för att öka deras medvetenhet om bristen på kvinnorepresentationer och den snedvridna 



Slutsatser: tyngdpunktsområden för fortsatt forskning 

10 

könsstereotypiseringen i mediesporten samt för att bidra till förbättrade journalistiska praktiker som skulle 
öka könsbalansen. Den här typen av pragmatisk och omedelbart samhälleligt engagerad forskning bör 
givetvis utvecklas. All forskning visar ju att kvinnors idrottsverksamhet är dramatiskt underrepresenterat i 
sportmedian. Det är dock också ytterst viktigt att samtidigt analysera andra variabler såsom just ändringar i 
idrottsstjärnornas status som förebilder för ungdomen. Annars finns det en risk att resurser satsas på 
arbete på ett område vars kulturella och social betydelse kanske håller på att minska. Vi borde undvika en 
situation där jämställdhetspolicyn släpar efter den sociala och kulturella utvecklingen. Det kan leda till 
ineffektiva och betydelselösa satsningar.  
 
 
I forskningen som fokuserar rent på massmedierepresentationer av idrottsmän- och kvinnor saknas mera 
övergripande analyser. Hur växelverkar olika fenomen i medieframställningarna? För närvarande är 
forskningen fragmentarisk och helhetsbilden blir splittrad då man i forskningen ofta ställer väldigt smala 
frågor till materialet. Till exempel longitudinala studier som fångar ändringar över tid, skulle ge 
referensramar för djupare analys av massmediematerial.  
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Kön och spor t i  nord iska massmed ier  och ungdomars prakt iker  

B ib l iograf i   
 

 
Denna bibliografi innefattar litteratur från de fem nordiska länderna, böcker och vetenskapliga artiklar, som 
rapporterar eller för en vetenskaplig diskussion om forskning kring media, sport, kön och ungdom. Det 
finns några få böcker i vilka alla fyra teman tas upp, än färre i vilka man analyserar interrelationerna mellan 
dem alla. En stor del av forskningen har publicerats i artikelform. Denna bibliografi innehåller litteratur som 
diskuterar det ena av klustren sport, kön och media eller sport, kön och ungdom. Således har litteratur om 
t.ex. kön och media utan en fokus på ungdom huvudsakligen uteslutits.  
 
Som nordisk forskning har räknats forskning som har utförts av forskare från de nordiska länderna eller 
utländska forskare som varit anknutna till en forskningsenhet i ett nordiskt land, forskning som har 
publicerats i nordiska vetenskapliga tidskrifter samt forskning som handlar om något av de nordiska 
länderna, inklusive internationella projekt där något eller några av dessa länder ingår.  
 
Under båda rubrikerna, Sport, kön och media samt Sport, kön och ungdom, har litteraturen ordnats enligt 
land. Denna indelning är på många punkter något godtycklig. Många forskare har arbetat vid 
forskningsinstitutioner i de andra nordiska länderna och publicerat i tidskrifter i tvärs igenom Norden. Jag 
har gjort beslut från fall till fall för vilket land som jag uppfattat att en publikation är mest relevant. Det 
primära kriteriet har varit vilket land undersökningarna har handlat om.  
 
Särskilt mediasportens könsaspekter har varit ett relativt populärt tema för studenters seminarieuppsatser 
och avhandlingar för magisters- eller kandidatgrad. På denna nivå strävar bibliografin inte att vara 
täckande. Några sådana lärdomsprov har dock inkluderats här om de är av särskilt intresse. En del av 
dessa handlar om ämnen som kompletterar på ett bra sätt den professionellt publicerade forskningen och 
finns lätt tillgängliga på Internet. Andra rapporterar första skeden i en forskning som kommer att utvecklas 
vidare i och med att studenterna har inlett vidare forskarstudier och presenterat sitt arbete på 
vetenskapliga konferenser. 
 
Opublicerade konferenspapers har inkluderats enbart då de rapporterar den alldeles nyaste forskning som 
inte ännu blivit publicerad.  
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