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Mediesportens strukturer och betydelser
Ett forskningsfält under framväxt
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Någonting har hänt med medieklimatet under de
senaste c:a 15 åren. Vare sig vi vill det eller inte så
finns den runt omkring oss. Sporten. Den kommer-
siella tävlingsidrotten. I press och radio, på tv och
Internet, på kioskernas tidningshyllor och i video-
butikerna, bland dataspelen. Överallt och i de mest
mångskiftande former. Sport och massmedia har
blivit ett och införlivats i underhållningsindustrin.

Nu kan man förvisso säga att äktenskapet mel-
lan sporten och medierna är ett förbund som in-
gicks redan under slutet av1800-talet, när den orga-
niserade tävlingsidrotten växte fram, genom täck-
ningen av den i pressmediet. Under 1920-talet till-
kom radiomediet där direktsändningarna från
idrottsevenemang omedelbart avslöjade sin attrak-
tionskraft. Samtidigt fanns sedan sekelskiftet också
aktualitetsfilmen (journalfilm), vars huvudsakliga
avsättningsområde blev som förfilm på biogra-
ferna. Allt som oftast förekom sportinslag.

Under 1950-talet växte televisionsmediet fram
och år 1960 kom den första TV-olympiaden (Rom).
Hade det inte skett tidigare så gjorde nu kapitalet
sitt intrång i idrottsvärlden. På den medietekno-
logiska sidan gick dock utvecklingen ännu förhål-
landevis sakta. Exempelvis var det först vid is-
hockey-VM i Stockholm 1970 som man i Sverige
kunde reprisera händelser i s.k. slow motion. Det
var först mot slutet av 1970-talet som satellit-
tekniken började tas i bruk mer systematiskt.

Men sedan hände något. Med start under 1980-
talet och med tilltagande hastighet under 1990-talet
har utvecklingen av nya medie- och kommunika-
tionsteknologier fullständigt exploderat. Samtidigt
har vi fått vad som brukar kallas en global eko-
nomi, genom framväxten av världsomspännande

elektroniska nätverk. Under samma tid har sport i
allt högre grad kommit att genomsyra samhällslivet
genom att oavlåtligt exponeras i olika medier.
Sportvärldens stjärnor är högvilt i reklam- och eter-
mediesammanhang och i populärpressen spiller
händelser i sportens värld ständigt över sport-
sidornas breddar. På Internet finns hundratals nät-
platser enbart för fotboll och ishockey. Kort sagt:
sporten har under senare decennier fått en social
och en kulturell, en ekonomisk och en politisk-
ideologisk betydelse för samhällslivet som närmast
kan liknas vid den roll kyrkan spelade för det med-
eltida samhällslivet.

Med Michael Jordan till
mediesportens framtidsland
Vilka konkreta former integreringen på en global
nivå av sporten, medierna och kapitalet tagit sig
under de senaste två decennierna klargörs tydligt
och berättarmässigt levande av den amerikanske
historikern Walter LaFeber i hans studie av Mi-
chael Jordan and the New Global Capitalism
(1999).

Inget torde bättre klargöra USA:s kulturella ex-
pansion och makterövring efter det kalla krigets
slut i och med Berlin-murens fall 1989 än basket-
spelaren Michael Jordans karriär. Sporten har som
sagt under 1990-talet vuxit ut till en hörnpelare i
en världsomspännande underhållningsindustri, med
stor ekonomisk och symboliskt betydelse över hela
jordklotet. Jordan, född 1963, personifierar denna
utveckling; hans betydelse för den tilltagande ame-
rikaniseringen av den globala medieapparaten har
varit djupgående.

När Jordan 1984 påbörjade sin karriär som
proffsspelare i Chicago Bulls var det ett misskött
lag på nedgång, liksom den amerikanska basket-
ligan NBA i sin helhet, plågad som den var av
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drogskandaler, rasism och lönetvister. Få utanför
USA brydde sig och även den inhemska televisio-
nen började förlora intresset. Det är betecknande
att när tv-bolaget CBS sände finalrundan 1980 mel-
lan Los Angeles Lakers och Philadelphia så gjorde
man det i bandad version kring midnatt efter de lo-
kala nyheterna. Ligan hade förvisso sina stjärnor
som ”Magic” Johnson och Julius Erwing, men de
var inte speciellt kända utanför USA. I egenskap av
afro-amerikaner (”svarta”) var de heller inte speci-
ellt gångbara i reklamsammanhang.

Ett decennium senare hade allt förändrats. Fina-
len 1991 mellan Chicago Bulls och Lakers sändes i
över 70 länder. Michael Jordan var nu världens
bäst betalde idrottare och världens förmodligen
mest kända och populära person alla kategorier. I
Kina, exempelvis, rankade skolbarn honom som
1900-talets största tillsammans med Zhou Enlai.
Den sistnämnde hade möjliggjort den kommunis-
tiska revolutionen. Jordan hade de lärt känna som
stjärnan i det amerikanska basketlandslaget,
”Dream Team”, som var den största attraktionen
vid de olympiska sommarspelen i Barcelona 1992
(det beräknades att runt 600 miljoner människor i
193 länder följde deras finalmatch). Men de kine-
siska barnen hade också lärt känna honom – och
amerikansk basket – genom den reklamfilm där
han med hjälp av Nikes skor frigör sig från jordens
gravitationsfält och graciöst som en ängel lyfter
mot basketkorgen för att med den rättfärdiga
skoningslösheten hos en korsriddare dunka bollen i
korgen.

”Just do it!” är följdriktigt det otvetydiga slag-
ord som vidhänger Nike-reklam, liksom Swoosh-
symbolen, utformad som ett mellanting mellan en
bumerang, en skära och en fartrand i en serieruta.
Vid mitten av 1990-talet var Swoosh ett av värl-
dens mest kända varumärken. Det budskap som
spreds över jorden var, givetvis, att även Du kan bli
framgångsrik med ett par Air Jordan (med luftficka
i innersulan) på fötterna: tveka inte, ”Bara gör
det!”. Ett tilltalande budskap för dagens unga, kan
tyckas.

Vad var det då som möjliggjorde denna utveck-
ling och ”His Airness” stora berömmelse? Hur
kunde en ”färgad” plötsligt bli världens mest att-
raktiva annonspelare och en i symbolisk bemär-
kelse samlande figur för ungdomar och idrotts-
älskare världen över? En grundförutsättning var gi-
vetvis hans extrema talang och bollbegåvning. En
annan att han är en politisk ”oskuld” (till skillnad
från exempelvis 1960- och 1970-talens kontroversi-
ellt frispråkige Mohammed Ali, idag en högt aktad
person).

Jordans globala berömmelse och symbolvärde
hade emellertid inte varit möjlig utan den medie-
teknologiska revolution som sköt fart i början av
1980-talet, dvs. precis vid den tidpunkt då han
själv blev proffs. Genom ny, digital distributions-
teknik i form av satellitteknik för direktmottagning
och kabelnät baserat på fiberoptik började världen
att kulturellt och tidsmässigt knytas samman. En
hel flora av kommersiella tv-kanaler växte fram för
tittarna att välja och vraka bland – ett valutrymme
som möjliggjordes genom avregleringar på medie-
marknaden, som den i Sverige för c:a tio år sedan.

Snabbt visade sig sport vara den program-
kategori som mer än andra hade förmågan att skapa
en global publik. Sportsändningar var också billiga
att producera och lämpade sig därför också som
kanalutfyllnad, varför en mängd nya, mer eller
mindre spekulativt tv-vänliga sporter började växa
fram. Till detta kom att antalet tv-apparater i hela
världen per hundra innevånare mellan 1981 och
1997 fördubblades till 23,4, vilket innebar att
”konsumentexponeringen” för reklam och mark-
naden för betal-tv:s tillhandahållande av olika
idrottshändelser ökade markant.

En som tidigt förstod att dra fördel av den nya
situationen var David Stern. Han blev 1983 ny chef
för NBA, och rensade genast upp i röran genom att
bland annat skapa ett nytt löneavtal mellan spelare
och ägare som höll nere lönerna och lösgjorde
pengar till de mindre lagen, vanligtvis hemmahö-
rande på ”svaga” tv-marknader så att de kunde
köpa bättre spelare och därmed bli mer konkur-
renskraftigare – och ligan i sin helhet mer publik-
vänligt dramatisk. Sterns avtal har sedan kommit
att ange starten för underhållningsrevolutionen
(”entertainment marketing revolution”, Wenner
(red.) s. 82). Att det lyckades visar vinstökningen
mellan 1983 och 1993 på, från 140 miljoner dollar
till 1,1 miljard, till följd framför allt av lukrativa
tv-avtal.

Den nya, vittförgrenade kanalstrukturen gjorde
att reklamen kunde anpassas till och spridas ut
över kanaler med olika innehåll och publikinrikt-
ning. Just därför var reklamfilmen för Air Jordan-
skorna när den lanserades 1986 helt i avsaknad av
en förklarande röst. Ljudackompanjemanget bestod
istället av The Beatles furiösa (och samtidigt nos-
talgiskt generationsupproriska och anti-kommu-
nistsekteristiska) ”Revolution”. Air Jordan-rekla-
men kunde därmed göra sig lika bra i ungdoms-
kanalen MTV som i sportkanaler som Eurosport
och amerikanska ESPN – för övrigt ägarmässigt
sammanlinkade med varandra via bl.a. Rupert
Murdochs världsomspännande medieimperium.
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Air Jordan var alltså inte bara en sportsko, med
rent praktisk betydelse. Det var också en livsstils-
markör, en ledande symboldetalj i det nya, sport-
baserade modet.

En stor del i att sporten kommit att diktera även
modet under 1980- och 1990-talen har Phil Knight.
Det var han som på 1960-talet startade Nike och
med draghjälp av Michael Jordan och banbrytande
reklam i olika tv-kanaler utvecklade företaget till
världens ledande tillverkare av sportskor (Nike var
segergudinnan i den grekiska mytologin och tjänar
alltså ännu idag som en allegorisk personifiering av
segern, om än nu i kommersiella termer). Genom
att satsa mellan 60 och 100 miljoner dollar var på
reklam i Europa kunde Nike och den amerikanske
konkurrenten Reebok utmana europeiska Adidas
och Puma och utöka sina marknadsandelar från 5
procent 1983 till 50 procent 1993. Därigenom kom
de också att påverka och definiera stilideal inom
modet.

Det var Nike som gick segrande ur striden. Vid
mitten av 1990-talet var företaget värt 9 miljarder
dollar och hade halva sin marknad utanför USA.
Det är talande att Nike spenderade c:a 50 miljoner
dollar på forskning och produktutveckling och mer
än 500 miljoner dollar på reklam och marknadsfö-
ring världen över, skyhögt mer än värsta konkur-
renterna Reebok, Adidas och Puma. Själva skorna
tillverkades billigt i låglöneländer i Asien, vilket
vändes till ett problem när en stark och kritisk opi-
nion väcktes mot löneslaveriet och den stora dis-
krepansen mellan skornas tillverkningskostnad och
butikspris. Plötsligt drogs den glamourösa slöjan
av den råa, kapitalistiska verkligheten. Men Mi-
chael Jordan, han tog inte ställning vare sig i denna
eller andra politiskt (och etniskt) laddade frågor
och problem, som det faktum att amerikanska skol-
ungdomar på sina håll började råna och mörda var-
andra för att komma över ett par Air Jordan. För
det var han alltför mån om sitt marknadsvärde i en
kommersiell djungel av varumärken.

Just denna skenhelighet har skapat sitt givna ut-
rymme för reklampelare med motsatta symbol-
värden (rebell) i förhållande till Jordan (hellylle-
kille och familjefar), som den ständigt skandal-
omsusade Dennis Rodman, även han NBA-stjärna,
med piercing och transvestism som marknads-
föringstrick (se Wenner (red.) s. 146). Sports go
Rock’n’Roll. Ty sådan är logiken i det avtraditio-
naliserade – somliga skulle säga postmoderna –
mediesamhället, där hungern efter samlande sym-
boler och rollmodeller bara växer och växer, där
avvikelsen blivit norm(alitetens riktmärke) och där
den kommersiella konkurrensen om olika mål-

grupper ständigt föder sina spekulativt konträra
bilder.

Vertikal och horisontell integration
LaFebers bok är användbar inte minst för att den
enkelt och koncist beskriver ett annars svåröver-
skådligt skeende, nämligen utvecklingen de senaste
15 åren av en ny mediestruktur och dess samman-
smältning med sportvärlden, vilket skapat en lika
attraktiv som lukrativ underhållningsmarknad:
mediesport. LeFeber registrerar känsligt tidens
trender och hans framställning bygger på solid, ve-
tenskapligt marxistisk grund genom att kritiskt fo-
kusera på mediesportens ”politiska ekonomi”.

Två andra och mer ämnesspecifika böcker som
tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas
våldsamma utvidgning av mediesportens domäner
är den digra antologin MediaSport, redigerad av
Lawrence A. Wenner (1998), samt David Rowes
egna Sport, Culture and the Media (1999).

Ett genomgående tema i alla tre böckerna är den
snabba tillväxten av olika former av betal-tv och
den med denna förbundna vertikala och horison-
tella integrationen mellan medieföretag, idrotts-
klubbar och diverse varumärken. Horisontell inte-
gration innebär att medieföretag går samman till
allt större konglomerat, som Disney och ABC, och
som när Turner gick upp i Time-Warner Commun-
ications (som gav Ted Turner nätta 7,5 miljarder
dollar). Vertikal integration innebär samgående
mellan hård- och mjukvaruproducenter, som
massmediala distributionskanaler respektive sport-
företag (i form av idrottslag, klädesfabrikanter
etc.).

Bredvid sport tillhör (arkiv av) spelfilmer (och
förvisso även prat- och bekännelseprogram) de
kommersiella tv-kanalernas stora publikdragare.
Sålunda är det i kommersiell bemärkelse helt ända-
målsenligt att Disney år 1992 producerade en
familjefilm som handlade om ett ishockeylags, The
Mighty Ducks, öden och äventyr. I samband med
detta köpte man också upp ett existerande NHL-lag
och döpte om det till Anaheim Mighty Ducks och
som debuterade i NHL-ligan säsongen 1993/94.
Strax fick filmen The Mighty Ducks sina uppföljare
i D2: The Mighty Ducks (1994) och D3: The
Mighty Ducks (1996), samt därtill i en tecknad
(animerad) version, Mighty Ducks The Movie: The
Face Off (1997). Dessutom gjordes en tv-serie,
Mighty Ducks (1996). Fråga: vad är på riktigt och
vad är på låtsas, vad är fakta och vad är fiktion?

Numera kan man förresten också fondspara i
Disney, Microsoft och Sony Playstation med flera
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medieföretag. Eller som det står att läsa i en
(mycket tidstypisk) bilaga om aktier och sparande i
den svenska tabloidtidningen Expressen den 25 no-
vember 1999: ”Time fonder är för dig som tror att
teknik och underhållning är framtiden. Time är
finansvärldens hetaste modeord. Det står för bran-
scherna telekom, information, media och under-
hållning (entertainment). En snabbväxande och
lönsam sektor.” I USA räknas ”time”-sektorn tydli-
gen som den tredje största i ekonomin och i novem-
ber 1999 startade exempelvis brittiska fondför-
valtaren Key sina Media & Communications Fund,
en succé som drog in 8 miljoner dollar vid starten.
Under år 2000 är det meningen att fonden skall
presenteras i Sverige.

Det är mot bakgrund av detta inte en tillfällig-
het att även Michael Jordan år 1995 gjorde en spel-
film, Space Jam, där han spelade sig själv mot po-
puläre filmaktören Bill Murray och den mycket
välkände tecknade figuren Bugs Bunny. Filmen,
som tjänade in 230 miljoner dollar vid biokassorna
och 200 miljoner dollar på köp- och hyrvideo-
marknaden, var i sin tur en vidareexploatering av
den uppmärksammade reklamfilm med Jordan och
Bugs Bunny som hade lanserats vid USA:s största
årliga profana högtid, Super Bowl, finalen i den
amerikanska ”fotbolls”-ligan NFL och som också
kommit att bli det ledande forat för premiärvisning
av nya reklamfilmer (där tävlandet dem emellan
om största genomslag blivit till en sport i sig).

Vid pass 1997 hade Jordan en årlig intäkt på
över 100 miljoner dollar. Möjligheterna syntes änd-
lösa. Förutom sin spelarlön och reklamkontrakten
med – bland annat – Nike, McDonalds (som däri-
genom kunde lansera den nya hamburgaren
McJordan), Oakley Sunglasses, Gatorade (sport-
dryck) och Rayovac Batteries kunde han profitera
på Space Jam, CBS-Fox Home Videos (Murdoch-
bolag), WorldCom och CBS SportsLine – alla pro-
dukter av den nya ”informations”-teknologin, eller
”the post-1970s technology” som LaFeber benäm-
ner fenomenet. Avtalet med CBS SportsLine gällde
en tioårig exponering av Jordan på World Wide
Web för besvarande av e-post, matchanalyser och –
naturligtvis – reklamexponering. Bara detta avtal
gav Jordan 10 miljoner dollar.

Penningstarka och marknadsdominerande kong-
lomerat köper numera både upp och skapar egna
idrottsklubbar, som nämnda Disney’s ishockeylag
Anaheim Mighty Ducks i NHL. Även Cablevision
och Turner/Time-Warner äger idrottslag i de le-
dande amerikanska ligorna. Rupert Murdochs olika
mediebolag äger också lag i bl.a. Australien men
när han 1998 sökte köpa upp världens rikaste och

mest berömda fotbollslag, Manchester United,
stoppades affären av Tony Blairs labourregering.
Man tillskansar sig naturligtvis också sändnings-
rätten till olika evenemang och ligor; ja, startar till
och med egna ligor (framför allt i USA och Austra-
lien). Allt givetvis för att erövra nya marknads-
andelar och säkerställa produktavsättning i olika
led.

Exempelvis har Phil Knight’s Nike lagt ner
enorma summor på att kontraktera inte bara världs-
stjärnor som Jordan, tennisspelaren Pete Sampras
och golfesset Tiger Woods, utan också köpt upp
college- och universitetslag – som har sina egna för
lokal-TV-stationer attraktiva ligor – runt hela USA
för att försäkra sig om att de använder, och gör re-
klam för, Nikes produkter. Företag med starka
varumärken köper också upp eller döper om tv-att-
raktiva idrottsklubbars arenor, eller bygger nya (ex-
empelvis vrållyxiga ishockey- och basketarenan
Pepsi Center i Denver, Colorado), för att kunna
ladda dem med ”zapp-säker” reklam (du kan inte
undgå reklamen om du vill se matchen).

Det är i ljuset av denna utveckling inte orimligt
tänka sig att globalt verkande idrottsorganisationer
som Internationella Fotbollförbundet i framtiden
etablerar egna betal-tv-kanaler. Å andra sidan är
framväxten av betal-tv ett hot mot sådana jätte-
förbund eftersom det skapar mindre publiker (ute-
stänger stora grupper). För att värna sina intressen
(marknadsandelar) på lång sikt kan man i stället
strategiskt sälja tv-rättigheterna något billigare till
en ”public service”-organisation som EBU så att
”alla” kan se exempelvis stundande EM i fotboll i
Belgien/Holland sommaren 2000.

Mediesport som forskningsområde
Lawrence A. Wenner, som för tio år sedan, 1989,
gav ut den till viss del banbrytande antologin Me-
dia, Sports, & Society (Sage), gör i sin inledande
text i antologin MediaSport den reflektionen, att
sport så sent som för 15 år var ett mycket margi-
nellt område inom medieforskningen. Media,
Sports, & Society utgjorde därvidlag ett av de tidi-
gaste försöken att uppsummera de få forsknings-
ansatser som trots allt existerade. Utvecklingen av
mediesport som kommersiellt fenomen har alltså
sin parallell i framväxten av mediesport som del-
fält inom medieforskningen: ”allt” har hänt under
de senaste 15 åren c:a, och med tilltagande hastig-
het.

Denna sportens länge obemärkta tillvaro inom
medievetenskapen kan delvis förklaras av att disci-
plinen i sig då var relativt ung och sprungen ur en



55

rad samhällsvetenskapliga discipliner, som socio-
logi, psykologi och statsvetenskap, från vilka man
hämtade metoder och teoretiska modeller för att i
första hand studera opinionsbildande effekter av
politisk och propagandamässig kommunikation
vid t.ex. valkampanjer, av tradition ett högstatus-
område och som därmed gav akademisk legitimitet
åt det nya ämnet. Sport som forskningsområde hade
därvidlag sin – i kultursociologisk bemärkelse –
givna nackdel i det att det är en verksamhet som ut-
går från rent fysiska betingelser: sport fokuserar på
kroppen, inte intellektet. Sport hade helt enkelt
ingen självklar hemhörighet inom den sofistikerade
(”seriösa”) elitkulturen (idag ser det dock annor-
lunda ut ...). Därigenom har också de som sysslat
med sport i press, radio och TV länge kommit att
yrkesmässigt nedvärderas – inte av ”folket” men av
det akademiska samhället och dessvärre också
inom medievetenskapen och journalistutbildningar-
na. Sport har inte varit ”viktigt” eller att betrakta
som ”seriös” journalistik.

Att mediesporten nu börjar accepterats som
forskningsområde beror i hög grad på inflytandet
från teoribildningar inom s.k. cultural studies och
från etnografisk forskning, vilka bidrog till den
”kritiska vändningen” inom medieforskningen på
1980-talet. En perspektivomvändning kom därige-
nom till stånd, från frågan ”vad gör medierna med
människorna” till frågan ”vad gör människor med
medierna”. Det förde i sin tur med sig en ökad fo-
kusering på såväl sportjournalistikens betydelse-
skapande berättardimensioner – dess melodrama-
tiska och mytiska laddningar – som på dess sociala
och kulturella försänkningar bland sportens publik
och producenter.

Studier av mediesportens olika publiker är
emellertid fortfarande det mest eftersatta del-
området; undersökningar som sträcker sig längre än
politiskt korrekta skrivbordstolkningar av ”subjekt-
positioner” i olika textsammanhang. En publikun-
dersökning bland gifta par som redovisas i Media-
Sport visar exempelvis att myten om ”fotbolls-
änkan” och den ölpimplande manlige TV-sport-
fånen snabbt kommer på skam.

Garry Whannel påpekar i sin artikel att Stuart
Halls inkodning/avkodning-modell passar sämre
för en analys av mediesport än av nyheter, sam-
hällsprogram och andra mer kognitivt orienterade
programkategorier där budskap och betydelse lig-
ger i mer öppen dager i förhållande till sporten, där
de affektiva upplevelsedimensionerna är mer cen-
trala. För att komma åt hela det register av sinnes-
rörelser, lustkänslor och aggressioner som sporten
(liksom annan utpräglad populärkultur) genererar

hos sin publik krävs delvis andra metoder och teo-
retiska modeller. Alltså, hur komma åt och defi-
niera den ”pleasure” som mediesporten genererar?
Vi måste också noga fråga oss vad vi i epistemolo-
gisk bemärkelse menar när vi talar om sportens
publik(er).

I MediaSport fokuserar vidare flera texter på
frågor som rör könsmässig representation och dis-
kriminering i olika former och som (ibland litet
väl) programmatiskt sätts i relation till den ”mas-
kulina hegemonin”. Även etnisk, rasmässig och
sexuell representation – eller strukturella frånvaro
– i mediesporten analyseras. Därigenom belyses
hur ekonomiska och organisatoriska maktstrukturer
underbyggs av textuella (över)representationer och
fördelaktiga framställningar av vita, heterosexuella
män.

Dock tenderar dessa ideologikritiska analyser
att ibland kasta ut barnet med badvattnet, det vill
säga man ser idrottsvärlden som så konspiratoriskt
genomsyrad av den vite, västerländske mannens in-
tressen, av etnocentrism, att inget annat återstår än
att revolutionera eller ensidigt fördöma den. Visst
genomsyras mediesporten liksom andra stora sam-
hällsapparater av maktstrukturer, och frågor om
maktrelationer på såväl makro- som mikronivå
ställs genomgående i både MediaSport och Sport,
Culture and the Media, men de är för den skull inte
allenarådande och heller inte enbart av ondo.

När exempelvis Mary Jo Kane & Helen Jeffer-
son Lenskyj beklagar sig över att sportvärldens
kvinnor sätter liberala feministiska principer (lika
tillträde på lika villkor) framför radikalt omstör-
tande sådana genom att inte öppet arbeta för eller
eljest stödja en de lesbiska idrottarnas egen, skyd-
dade enklav inom det etablerade idrottssamhället
så blir det väl enögt: då är man okunnig om, alter-
nativt väljer att blunda för, tävlingsidrottens genu-
int borgerliga ursprung och grundmurat liberala
program; då blir det mer av politisk pamflett med
på förhand givna tolkningar än av förutsättningslös
vetenskap. Deras text exemplifierar således faran
med att dra ”cultural studies” maktkritiska och fri-
görande intentioner för långt eftersom det tenderar
sätta verklighetens realiteter och historiska om-
ständigheter ur spel för att istället mer handla om
hur det (enligt det subkulturella intresset) borde
vara än hur det faktiskt förhåller sig därute i verk-
ligheten, bland ”vanligt folk”.

Mer givande är det då enligt min mening att ta
del av Margaret Carlisle Duncan & Michael A.
Messners analys av hur medierna konstruerar bil-
der av mäns sport och manliga idrottare och av
kvinnors sport och kvinnliga idrottare. Författarna
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analyserar ett givet urval sportsändningar utifrån
de fyra kategorierna framställning (”production”),
idrottsliga tillskrivningar eller kännetecken
(”athletic attributions”), former för uteslutning
(”formulae of exclusions”), samt symbolisk domi-
nans (”symbolic dominance”). Var och en av dessa
skärskådas i sin tur utifrån egna underkategorier.
Genom denna välfunna metod kan de övertygande
påvisa könsmässiga obalanser och inkonsekvenser,
som till exempel hur kommentatorer inte sällan ge-
nom vissa språkliga manövrar lyckas förvandla
manliga idrottares misstag och tillkortakommanden
till en framgång, medan det för kvinnor mer ofta
och öppet ses som utslag av ren inkompetens. Ana-
lysen omfattar också en jämförelse över tid, vilket
påvisar en viss och glädjande utveckling till det
bättre, mot mer balanserade mediala skildringar av
manliga och kvinnliga idrottare. Även andra texter
i MediaSport kan påvisa sådana positiva föränd-
ringar över tid.

I Sport, Culture and the Media ägnar David
Rowe halva framställningen åt att skärskåda de
yrkesideologier, organisatoriska strukturer och till-
komstprocesser som styr utformningen av medie-
sportens texter, varefter han i andra halvan av bo-
ken analyserar olika typer av sporttexter utifrån
semiotiska, narrativa, ideologikritiska och andra
perspektiv för att pröva och påvisa olika möjliga
läsarter hos en tänkt publik. Rowe tar sig an såväl
direktreferatet och den skrivna artikeln som
tidningsfotografiet och spelfilmer om sport. Han
har ett kulturanalytiskt perspektiv och betonar ge-
nomgående mediesportens symboliska dimensioner
och innebörder, men hela tiden mot bakgrund av
dess industriella och kommersiella betingelser.
Liksom LaFeber förlorar Rowe aldrig mediesport-
ens politiska ekonomi ur sikte.

Som med alla fenomen eller rörelser som blir
kulturellt dominerande har det även inom sport-
journalistiken och bland sportpubliken utvecklats
motströmmar som med ironin, parodin och vanlig,
sund skepsis som vapen söker avdramatisera dess
betydelse och ta ner kolossen på jorden, påpekar
Rowe i syfte att slå hål på fördomarna om den lika
fanatiske som okritiske sportälskaren. Svenska ex-
empel på det är Expressens sportkrönikor Mats
Olsson och Aftonbladets dito Lasse Anrell. I den
senares spalt återfinns sedan några år ”Floskel-
toppen”, där sportkommentatorers och intervjuoff-
ers mest stupida meningslösheter och självmot-
sägelser den gångna veckan ställs ut till allmän be-
skådan. Anrell har också gett ut två böcker med så-
dana ”sportgrodor” och som båda sålt slut på uppla-
gan på 80 000 ex., enligt uppgift i Café Sport (nr 6,

1999, s. 50); en tidskrift som i sig är ett barn av sin
sportindränkta tid.

Tillsammans med andra samtida (och dåtida)
tidskrifter om sport förtjänar Café Sport ett eget
studium: journalistik om sport återfinns sannerli-
gen inte bara i dagspress och etermedier, vilket ofta
glöms bort. En titt på tidskrifthyllorna i en välsor-
terad butik ger också för handen den enorma flora
av sportorienterade tidskrifter som växt fram under
senare år. Nyligen fann jag inte mindre än sex (6)
konkurrerande magasin bara om golfsport i en ordi-
när norsk tågstationsbutik, bredvid tidskrifter om
andra idrotter som fotboll, Formula 1 och en hel
hoper andra motorsporter – för att inte tala om alla
dessa tidskrifter som handlar om hälsa, motion,
kroppsbygge, skönhet och välbefinnande i mer ge-
nerell bemärkelse. Få studieobjekt torde i själva
verket vara mer tacksamma än sådana special-
tidskrifter för den som är på jakt efter att kartlägga
tidsandan och mediesportens betydelse för denna.

På senare år har ju också Internet tillkommit.
Följaktligen avslutas både Sport, Culture and The
Media och MediaSport med kapitel där det fun-
deras kring mediesportens framtid på det s.k. nätet,
i ”cyberymden”. Hur kommer Internet att påverka
de traditionella mediernas roll och förhållandet
mellan den breda publiken, fan-kulturerna och
idrottsklubbarnas olika verksamheter?

David Rowes Sport, Culture and the Media
torde vara den hittills bästa och mest heltäckande
framställningen av mediesport och en given ut-
gångspunkt för alla hugade forskare och allmän-
intresserade. Ska man använda sig av blott en kurs-
bok i ämnet så är det den. Men också den av Wen-
ner redigerade MediaSport är mycket användbar.
De båda böckerna tillhandahåller såväl en bred
orientering som avancerade tolkningsverktyg och
formar sammantaget bilden av ett forskningsom-
råde och teoretiskt fält, mediesport, som börjar nå
sin mognad. Säger börjar, för ännu saknas som sagt
större användarstudier – och ännu lyser radio-
mediet i stort sett med sin frånvaro, åtminstone i de
tre böcker som här behandlas.

Avslutning
I sitt inledningsanförande vid den nyligen (1999)
timade 14:e nordiska konferensen för medie- och
kommunikationsforskning i Kungälv, Sverige, på-
pekade chefen för EU:s generaldirektorat för
konkurrensfrågor, Anne-Margrete Wachtmeister,
att EU:s konkurrenslagstiftning på medieområdet
och frågor om kartellbildning, monopol, konkur-
rens och marknad är ett område som på senare år
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exploderat. Vad är det då som orsakat denna ut-
veckling? Det är konkurrensen om sändnings-
rättigheterna till stora sportevenamang.

Kommer därför de stora fotbollsturneringarna
att påverka medieforskningen, särskilt tv-forsk-
ningen, framöver, frågar sig Wachtmeister något re-
toriskt: ”Fotboll kan kanske låta ointressant för
medieforskare, men det sätt på vilket rättigheterna
till de stora sportevenemangen säljs, påverkar di-
rekt möjligheterna för nya och små TV-kanaler.
Ingen klarar sig utan rätten till sportsändningar.”
Men varför skulle fotboll vara mindre intressant för
medieforskare än något annat, speciellt med tanke
på att fotboll är så oerhört populärt i samhället i
övrigt, inom de breda folklagren? Gör detta förhål-
lande fotboll/sport mindre angelägen för medie-
forskningen? På vilka (köns- och klassmässiga)
värderingar grundar sig ett sådant antagande? Är
det fortfarande den gamla dikotomin kropp (=anti-
intellekt) v/s ”ande” (=intellekt) som spökar?

I själva verket är det ju faktiskt så att få andra
samhällsföreteelser under 1900-talet har ägt en så-
dan kulturell tyngd som sporten, genom dess starka
genomslag i massmedierna. Ändå har sporten – lik-

som många andra former av verkligt populär kultur
– till för bara c:a ett halvtannat decennium sedan
negligerats av medievetenskapen som varande i
bästa fall trivialt, en form av bröd och skådespel
för folket och som sådan bokstavligen betydelselös.
Det är en inställning som dock säger mer om me-
dieforskarsamhällets värderingssystem och forsk-
ningspolitiska grundvalar än om sportens – och den
övriga populära (dvs. inte politiskt eller kulturellt
helt korrekta) mediekulturens – breda och djupa
samhällsförankringar och mångfasetterade bety-
delsefullhet.

Mediesporten borde alltså sedan länge ha ut-
gjort ett lika viktigt område som någonting annat
inom medievetenskapen. Men bättre sent än aldrig.
Det är därför tacksamt att Anne-Margrete Wacht-
meister1 och andra forskningsvärldens makthavare
med möjlighet att ekonomiskt och på andra sätt ini-
tiera och stödja forskning om medier och sport upp-
märksammar området.

Det är dags för journalistik- och medieforsk-
ningen att ta sporten på samma fulla allvar som den
breda publiken gör.

Not

1. Wachtmeisters anförande finns sammanfattat i lördags-
utgåvan av konferensens informationsblad, varifrån ci-
taten är hämtade.
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