Marit Nybelius:
Från Assars lada i vår fantasi till Hellnerbacken på våra näthinnor

Rubriken relaterar till två händelser i svensk idrottshistoria som har fått namn efter
skidstjärnor. Assars lada är från OS i Innsbruck 1964 då längdskidåkningen genomfördes i
orten Seefeld, och Assar Rönnlund hade slutsträckan på stafetten. Han hade gått ut samtidigt
som den finländske sistemannen och Sverige var drygt halvminuten efter Sovjet och cirka 13
sekunder efter Norge. Innan publik och kameror kunde se Assar Rönnlund igen hade han dock
ryckt och kommit förbi samtliga och var den första att komma förbi knuten på ladan på fältet
och byggnaden fick namnet Assars lada 1. Hellnerbacken är från världsmästerskapen(VM) i
nordiska skidgrenar 2011. Det är skid-VM i den nordiska skidåkningens vagga, Holmenkollen
utanför Oslo. De första längdåkningsmedaljerna ska delas ut. Det är i sprint. Nu är det inte en
ensam skidåkare som kommer åkandes ute på vidderna och i skogen. Nu är det en fullsatt
arena. Åkarna kör flera heat och varje heat är ca 1.5 kilometer. I medierna pågår sedan en
längre tid en strid mellan den svenska stjärnan Emil Jönsson och den norska stjärnan Petter
Northug. Vem som egentligen leder striden i media är diskuterbart. Är det åkarna själva eller
media som konstruerar en strid? De båda åkarna tar sig till final, men där finns även outsidern
Marcus Hellner, som egentligen är bättre på längre sträckor. Finalen börjar och alla blickar är
vända mot fighten mellan Jönsson och Northug, men precis vid backen in mot stadion hittar
Marcus Hellner extra kraft och åker förbi hela fältet. Han får en ledning på några meter som
han håller ända in i mål. Backen där Hellner rycker börjar snabbt att kallas Hellnerbacken av
SVT. Namnet sprider sig som en löpeld genom media. En svensk ger namn åt en backe på
nationalarenan i Norge 2.
Det finns klara likheter mellan dessa två platser, Assars lada och Hellnerbacken. Det finns
även skillnader. Medan Assar kunde rycka utan kamerornas närvaro så var det inte en
millimeter av Hellners lopp som inte följdes av kameror. Om du googlar Assars lada är det
mycket svårt att hitta en bild på ladan. Jag lyckades faktiskt inte alls. Men om du skriver
Hellnerbacken får du både rörliga bilder och andra reportage.
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Det är stor skillnad på idrottens förutsättningar då och nu och en anledning är media. Och det
viktigaste av allt i rapporteringen av idrott i media är bilden, framförallt den rörliga.
De två tävlingarna som återberättas är otroligt olika varandra på många sätt, men det är ändå,
enligt Internationella Skidförbundets(FIS) regler, samma idrott som det berättas om, nämligen
längdåkning.
1982 var den första världscupsäsongen i längdåkning 3, men långt innan dess fanns
internationella tävlingar på högsta nivå. På OS-programmet har grenen funnits för herrar
sedan 1924 4. Längdåkning har alltid varit en populär sport i de nordiska länderna och åkarna
har, när de har haft framgång, blivit framskrivna i media som hjältar för respektive nation 5.
Ett exempel var när Norges Oddvar Brå bröt staven under stafetten på VM i Oslo. En
händelse som har präglat många norrmän. Referensen är en artikel där de skriver om 30 årsjubileet av ”när Oddvar Brå bröt staven”. Det framgår också i artikeln att detta är en så pass
viktig händelse för norrmännen att alla som levde på den tiden känner till frågan: ”Var var du
när Oddvar Brå bröt staven?”6
Det är naturligtvis mycket som har hänt under 50 år. Samhällsutvecklingen har precis som
längdåkningsutvecklingen gått i rasande fart. Tekniken har utvecklats i ett otroligt tempo och
det som ibland kallas den tredje stasmakten, det vi kallar medierna, är en av de drivande
faktorerna i samhällsutvecklingen. Eftersom idrotten inte är isolerad från resten av världen har
naturligtvis även den följt med. Artikeln handlar om dessa områden, idrott och media.
Medialiseringen av olika delar av samhället är populära forskningsområden. Det har även
forskats en del kring idrott och medier. I den här artikeln ska diskuteras vad medialisering är
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och hur den har drivits fram av bland annat TV. Relationen kommer att diskuteras utifrån
idrottsforskarna Vowe och Dohles modell medialiseringstrappan. Genom medias utveckling
och framförallt den digitala utvecklingen blir bilden allt viktigare. Bilden är viktig för media
och bilden är viktig för idrotten. Idrotten är viktig för media och media är viktig för idrotten.
Syfte
Syftet med artikeln är att diskutera idrottens medialisering utifrån idrottsforskarnas Vowe och
Dohles modell (medialiseringstrappan). Modellen diskuterar all medialisering, men de
exempel jag fokuserar på är framförallt den rörliga bilden och i synnerhet TV. Syftet är inte
att genomföra någon bildanalys utan att diskutera modellen, därför finns det bara ett fåtal
bilder med.
Definitioner
Med idrott menar jag idrott i relation till idrottsorganisationen som har möjlighet att påverka
tävlingsidrotten. Med media menar jag i den här artikeln den redaktionella, offentliga och
professionella median, eventuella undantag från det perspektivet påpekas. Jag menar inte
media som produceras av privata, enskilda aktörer och/ eller utan redaktion. Med privat menar
jag enskilda personer, inte den privata marknaden.
Bakgrund
Idrottens medialisering är intressant eftersom den i så stor grad kan påverka viktiga delar av
vårt samhälle. Att en idrott medialiseras och ingår i en medialiseringsprocess kan tolkas som
passiviserande och idrottens möjligheter till påverkan på sin egen utveckling och även den
påverkansgrad idrotten har på medierna faller lätt bort. Dessutom är termerna känsliga då
tolkningarna av termerna är många. Mediatization är, per artikelns definition, att beskriva
samspelet mellan en social eller kulturell företeelse och media, det vill säga hur dessa
påverkar varandra och vilka eventuella effekter som kan avläsas inom respektive sfär. Idrott
är något som många antingen utövar och/ eller följer och då ofta via medierna. Idrotten är
prioriterad i medierna, vilket märks när TV-tablåer ändras för att det ska vara ett
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ställningstaganden. Till exempel kan vissa kanalers beroende av reklam påverka om de vill ha
idrott i TV och hur de skulle vilja att idrotten presenteras på olika sätt.
I förlängningen är idrotten och dess medialisering viktig för andra delar av samhället som till
exempel hälsa. Idrottsutövare blir idoler och förebilder och kan därigenom många gånger
påverka delar av bland annat den yngre befolkningen. Hela idrotter och idrottsutövare kan
inspirera barn och ungdomar och därigenom påverka dem på både gott och ont. För vart leder
medialiseringen av idrotten? Vad kan den leda till för utveckling av idrotten? Hur påverkar
det barn och ungdomars sätt att bedriva idrott och se på idrottsstjärnor och sist, men inte
minst; om idrotten bara medieanpassas finns det då i framtiden idrottsevenemang eller bara
medieevenemang? Ett idrottsevenemang bygger på idrottens principer och logiker medan ett
medieevenemang bygger på medias principer och logiker. Där emellan kan det vara enorma
skillnader.

Metod
Artikeln är i första hand en litteraturstudie, där aktuell forskning för ämnet har studerats och
relateras till exempel i den samtida median. Både böcker och forskningsartiklar. Detta ger en
överskådlig blick av det vetenskapliga området och begreppsdefinitioner. Därefter presenteras
en forskningsmodell för medialiseringsprocessen. Modellen är framtagen av de tyska
forskarna Dohle och Vowe och slutligen diskuteras modellen och medialiseringen i en
vetenskaplig och samhällelig kontext.

Teorier om medialisering
Termen medialisering är problematisk ur den synvinkeln att det finns flera olika tolkningar av
processen. Det finns även flera olika termer som tolkas på liknande sätt eller till och med på
samma sätt av olika forskare. Kent Asp forskare inom Medie- och kommunikationsvetenskap
lanserade begreppet medialisering i samband med sin avhandling 1986. Asp beskriver
begreppet på följande sätt i Slutrapporten för sparbankens jubileumsfond, forskarsymposium
Stockholm8-19 augusti 2011: ” Det var ett försök från min sida att hitta ett medieanpassat
begrepp där ordet självt skulle beskriva vad det handlande om; hur medierna förändrade
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politiken och samhället genom att politiker tenderade att anpassa sig till de villkor medierna
ställde upp; en anpassning som innebar en maktförskjutning, som i förlängningen ledde till
ett politiskt system som jag tillspetsat kallade för en mediekrati” 7.

När han ska förklara begreppets innebörd idag konstaterar han dock att begreppet är något
”lost in translation” och flera termer och flera tolkningar av de olika termerna är i omlopp 8.
Forskare använder sig av termerna medialisering, mediatization och mediation för att beskriva
hur en företeelse anpassar sig till mediernas logik. En del forskare menar dock att
medialiseringen är betydligt mer en symbiotisk process mellan företeelsen och medierna och
där de två påverkas av varandra. Det finns också exempel på forskare som i artiklar har valt
att inte använda termerna överhuvudtaget, trots att det är någon av tolkningarna av
mediatization som de faktiskt beskriver. En av dessa forskare är Knut Helland i artikeln
“Changing Sports, Changing Media Mass Appeal, the Sports/Media Complex and TV Sports
Rights” för Nordicom som beskriver processen utan att ettikettera den med en term 9.
Att forska på idrott har inte varit prioriterat inom Medie- och kommunikationsvetenskap.
Enligt Peter Dahlén är anledningen till att det inte har varit ett prioriterat område att idrott inte
har varit högt värderat inom Medie- och kommunikationssfären 10. Detta har dock börjat
ändras. Idrottens medialisering är ett område som har börjat intressera forskarna bland annat
för den betydelsen idrotten har för medierna. I den här artikeln kommer en modell av
forskarna Dohle och Vowe att diskuteras. Dr. Marco Dohle innehar en professur inom
Publizistik vid Johannes-Gutenberg Universität i Mainz. Han är lektor i Medie- och
kommunikationsvetenskap vid Heinrich-Heine Universität i Hannover 11. Dr. Vowe är doktor i
statvetenskap och är professor inom Medie- och kommunikationsvetenskap 12.

Enligt dessa två tyskar betyder begreppet medialisering i förhållande till idrott följande:
1. Förändringarna inom idrotten kan mer än någonsin relateras till media.
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2. Medias inflytande är större än någon annan drivkraft.
3. De här förändringarna har skett under en längre tid och kan inte avgränsas till ett land
eller vara en tillfällighet. 13

Vowes och Dohles medialiseringstrappa
Enligt Vowe och Dohle kan idrotten medialiseras på följande punkter:
REGLER:
När regler i en idrott ändras för att göra idrotten mer TV-vänlig.
RESURSER:
Kategorin är helt relaterad till Tv-rättigheterna.
AKTÖRER:
Aktörerna som finns inom idrotten och hur den utvecklas och genomförs i relation till media.
UPPLEVELSER:
Tv:s narration och upplägg av idrottssändningar.
ARENA:
När idrotten ändrar arenan för att den ska passa bättre till TV.
RYTMER/ PERIODER:
När idrottsorganisationen ändrar eller utökar tiden för sin idrott för att få mer mediautrymme.
ATTIRALJER:
När man har ändrat någon attiralj för att tydliggöra idrotten i TV, till exempel en regel. Det
kan vara att man i reprisen i en fotbollsmatch visar om en spelare har varit offside eller inte
med hjälp av grafisk teknik.
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VERSIONER:
När en idrott anpassar sig och utvecklas så pass mycket i relation till media att det till slut
utkristalliserar sig en ny version av idrotten. 14
____________________________
Vowe och Dohle kallar sin modell för ”medialiseringstrappan”. Det är en modell som de har
kommit fram till, dock utan att ha prövat den empiriskt. Jag anser att det finns en hel del
brister i trappan och framförallt att den kallas en trappa, även om Dohle och Vowe menar att
även om det är en trappa kan medialiseringsprocessen hoppa över något steg eller inte ta
stegen i ordning. Jag använder mig inte av trappstegsmodellen på grund av de brister jag anser
att den har, däremot är de olika kategorierna som finns med i trappan intressanta och ytterst
trovärdiga. Och utifrån de olika kategorierna diskuterar jag bildens roll i relation till idrottens
medialisering 15.

Fem olika medialiseringsprocesser
Utifrån de olika delar som Dohle och Vowe tar fram hävdar jag att man kan se att det finns
fem olika perspektiv på medialiseringsprocessen utifrån de aktörer som kan påverka den
processen.
1. När varken media eller idrott måste anpassa sig för att få en win-win situation
2. När idrotten arbetar för att anpassa sig till medierna.
3. När medierna medialiserar idrotten
4. När media anpassar sig till idrotten
5. När idrotten medialiserar idrotten
Det intressanta i den här uppdelningen är vem som är den aktiva parten. En kombination av de
fyra sista leder till en symbios mellan idrotten och medierna. Enligt en del forskare betyder
mediatization eller medialiseringen just symbiosen som uppstår mellan idrotten och media.
Just symbiosen diskuterar till exempel Wade Nelson i sin artikel om medialiseringen av
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cykelsporten BMX, där Wade Nelson menar att medierna var en stor anledning till sportens
framgång, men även en stor anledning till idrottens nedgång 16.
TV och bildens relation till idrottsmedialiseringen
Om man utgår från Dohle och Vowes kategoriseringar gällande idrottsmedialiseringen
utkristalliseras bildens och TV:s betydelse mycket klart. Kategorin versioner är helt relaterad
till TV:s inverkan på idrotten. Den nya versionen av idrotten beror helt och hållet på att en
idrott har anpassat sig till Tv-mediet och till slut ändrats så pass mycket att en ny version
uppstår. Vowe och Dohle tar idrotten Futsal som ett exempel 17. Futsal är en utveckling av
inomhusfotboll. Futsal som Dohle och Vowe menar har utgått från fotbollen som flyttats
inomhus och regler, arena med mera har ändrats tills det har blivit en självständig idrott. Jag
anser dock att man bör vara kritisk till den kategorin då det är ytterst svårt att undersöka om
det bara är på grund av medias inverkan som en ny idrott har uppstått. Det är en fråga jag går
in närmare på längre ner i diskussionen. En idrott som är ett rent mediefenomen och som är
sprungen från en annan idrott är wrestling. Wrestling kallas även amerikansk brottning och
utgår från brottningens dramaturgi, men har andra regler och principer. Wrestling är en show
där deltagarna redan innan vet vem som ska vinna eller förlora och som följer ett slags
manuskript 18.
En del frågar sig därför om wrestling överhuvudtaget är en idrott. Om Dohle och Vowe menar
att en idrott som helt har anpassat sig till mediernas logiker är den sista delen av
medialiseringsprocessen skulle jag föreslå att man kallar den kategorin för mediefenomen.
TV-rättigheterna. Tv-rättigheterna är naturligtvis relaterade till TV. Tv-rättigheterna är många
gånger en viktig inkomstkälla för en idrottsorganisation. Tv-rättigheterna blir även dyrare och
dyrare, vilket har lett till att det är svårt för många kanaler att köpa dem. I EU diskuteras
därför s.k. sportlistor. Sportlistor är olika sportevenemang som EU menar att alla invånare har
rätt att se och ska därför visas på nationella kanaler som alla har tillgång till. Frågan blev extra
aktuell när Tv-rättigheterna för OS 2014 och 2016 såldes och flera Public Service kanaler inte
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kunde köpa dem, till exempel SVT och NRK 19. Diskussionen som har uppstått i EU är också
en bekräftelse för hur viktig idrotten anses vara i samhället.
Aktörer är de som finns med inom idrotten. Det brukar främst vara utövarna själva, men kan
även vara tränare och andra aktörer som får plats på medias arena om de är mediala. I boken
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Idrottsmediastjärnor. Idrottsmediastjärnor är minst lika stora som idrottshjältarna, men de
behöver inte nödvändigtvis vara de bästa inom sin idrott, men de vet hur de ska få plats på
medias arena 20. Ett exempel som ofta brukar nämnas i sammanhanget är ryskan Anna
Kournikova som spelade tennis i damernas turnering WTA. Hon vann aldrig någon stor titel,
men fick enorm uppmärksamhet i medierna och det var inte nödvändigtvis hennes idrottsliga
insatser som hyllades utan det var minst lika ofta vad hon gjorde i privatlivet som till exempel
när hon blev tillsammans med sångaren Enrique Iglesias 21. Utseende är ofta viktigt och/ eller
uttalanden. Bilder är viktiga för idrottstjärnan och för medierna. Det syns om inte annat på
Kournikovas egen hemsida 22. Vem som konstruerar idrottsstjärnan kan dock skilja sig åt. Det
kan vara idrottaren själv som arbetar med sitt varumärke. Det kan vara idrottsstjärnan själv
eller dennes manager eller någon annan i stjärnans närhet som arbetar med att få fram stjärnan
och det kan även vara medierna som konstruerar en idrottsstjärna i syfte att få en bra
berättelse till medierna.
Kategorin Regler är intressant. En del regler är helt anpassade till medierna och framförallt
TV-bilden. Idrotten följer då mediernas logik och värderingar. Ett exempel är backhoppning.
Tidigare var antalet hoppare i första tävlingsomgången alla hoppare som var anmälda till
världscuptävlingen. Race directorn för backhoppning i Internationella skidförbundet(FIS),
Walter Hofer förklarar dock att han har genom att diskutera med medieexperter lärt sig att en
tävling aldrig ska pågå längre än 1 ½ timmar 23. Därför konstaterades det att det var för många
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hoppare i första omgången och nu för tiden finns det ett kval innan första tävlingsomgången
och till själva tävlingen kommer bara 50 hoppare. Tidigare var även pauserna mellan
omgångarna längre, men Hofer menar att det som händer efter pausen måste alltid vara längre
än själva pausen. Till andra omgången går 30 hoppare vidare. Det tar i genomsnitt ungefär 25
minuter att genomföra 30 hopp. Pauserna idag är därför mellan 15-20 minuter.
Upplevelser. Kategorin upplevelser är direktrelaterad till Tv-mediet. Ett idrottsevenemang
som till exempel en fotbollsmach kan ha publiksuccé genom att det finns 50 000 personer i
publiken. Om matchen TV-sänds är den siffran dock mycket, mycket liten i relation till
antalet tittare som kan följa matchen på TV. Om det är en internationell match kan antalet
TV-tittare vara många miljoner. Det är därför viktigt att upplevelsen blir bra för TV-tittarna.
Den upplevelsen kan stärkas genom sättet som programmet och matchen produceras. Det kan
till exempel finnas porträtt av spelarna i början av sändningarna för att tittarna ska ”komma
närmare” spelarna och identifiera sig med dem. Det finns många sätt som producenterna kan
förhöja upplevelsen för tittarna på. En annan viktig person i sammanhanget är kommentatorn
eller kommentatorerna som ska förmedla matchen till tittarna. Hur den kommenterar och
arbetar har stor betydelse för tittarnas upplevelse 24. Bild 1 är från världsmästerskapen i
nordiska skidgrenar i Oslo 2011. Några av dagarna var det en mycket tjock dimma som låg
över hela Holmenkollen (skidarenan) och det gäller då för kommentatorerna att ändå ge en
levande upplevelse och engagera. Under upplevelser kan man eventuellt även ta med sociala
medier och andra digitala medier där idrotter visas upp på olika sätt. Det är idag till exempel
populärt att låta idrottarna visa upp sig utanför idrottsarenan och visa vad som händer runt
om. Det kan till exempel vara från en träning eller visa upp de utrymmen som tv-tittarna och
publiken i normala fall inte har tillgång till.
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Bild 1: Dimma på Holmenkollen utmanar sportskommentatorernas tolkningsförmåga
Inge Bråthen(f.d. förbundskapten för Norge, Sverige och Kanada) och Per-Tore Svendsen,
Eurosport Norge. De kommenterade längdåkning under VM i Oslo 2011. Bilden är ett
exempel på hur kommentatorer måste arbeta för att stärka en upplevelse. Vid det här tillfället
var det en sådan tjock dimma att det var omöjligt att se åkarna eller spåren som låg precis
utanför fönstret. Fotograf Marit Nybelius.
Kategorin Attiraljer betyder de redskap som idrotten eller medierna använder sig av för att
tydliggöra ramarna för idrotten eller på arenan, till exempel att en regel ska förstås bättre eller
för att förstärka dramaturgin. I backhoppning finns det nu för tiden ett blått, digitalt streck i
TV-bilden som visar ungefär hur långt nästa hoppare måste hoppa för att gå upp i ledningen.
Inom fotbollen används också digital teknik ibland för att visa att det har varit en offside eller
att något eventuellt var felbedömt.
Rytmer och perioder. Idrotter förlänger sina säsonger för att kunna få mer mediautrymme. Till
exempel är VM i ishockey i maj. Tidigare var ishockey en självklar vinteridrott 25. Om en
idrott inte förlänger sin säsong kan den införa andra sorters tävlingar när det är lågsäsong eller
25

http://vmhockey.se/spelschema/ 17 juni 2013
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ingen säsong alls. Om vi tittar på skididrotten var det tidigare bara två idrotter som höll på
under jul- och

nyårsdagarna.

Det

var backhoppning och

nordisk

kombination.

Backhoppningen startar sin traditionella tysk- österrikiska backhopparvecka strax innan nyår
och håller på fram till den 5-6/1, lite beroende hur almanackan ser ut 26. Nordisk kombination
hade tidigare en turnering som startade precis innan nyår och pågick i en knapp vecka. Idag är
den turneringen nedlagd, men andra idrotter har tagit vid. Skidskyttet har en eventtävling i
samband med nyår och den alpina världscupen återupptar tävlandet innan nyår 27. Det finns
dessutom en eventtävling i slalom i storstaden München på en arena runt nyår 28. Det betyder
att den mediatid som tidigare var helt given backhoppning och nordisk kombination nu
fördelas mellan flera idrotter. Just dessa dagar har det funnits tid att ta upp för de andra
idrotterna. Det har alltså inte nödvändigtvis betytt att backhoppningen har fått mindre tid utan
att det har blivit mer idrott i realtid i TV under dessa dagar. I Sverige har SVT satsat på att
visa Juniorvärldsmästerskapen(JVM) i ishockey, vilket inte var brukligt tidigare. Svenska
ishockeyförbundet stod som värdar för JVM 2007. Arrangörer blev Leksands IF och Mora IF
i

samarbete

med

bland

annat

studenter

vid

Högskolan

Dalarna

(Mediekommunikationsprogrammet och Sport Managementprogrammet). Det året ses som ett
genombrottsår för JVM i ishockey i Sverige och intresset ökade bland annat hos SVT och det
intresset har fortsatt sedan dess 29.

26

http://vierschanzentournee.com/ 17 juni 2013

27

http://www.weltcup-termine.de/Jahre/weltcuptermine-aktuell.html 17 juni 2013

28

http://www.fisalpine.com/place/muenchen,33.html 17 juni 2013

29

Berättat av Mikael Haglund 18/3 2013, ledamot Svenska Ishockeyförbundets styrelse
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Bild 2 Rörliga bilder används också på idrottsarenan och i det här fallet är bilden mer klar än
det verkliga ljuset (Skid-VM i Oslo 2011) Foto: Marit Nybelius
Arenan är en av de viktigaste kategorierna för anpassningen till medierna. I formell1 kortade
man ner sträckorna med 5 km och gjorde dem likadana för igenkänningseffekten 30.
Idrottsorganisationer och eventorganisationer har ändrat arenan för att den lättare ska kunna
medialiseras. Inom längdåkningen och nordisk kombination kommer åkarna in flera gånger på
stadion för att varva, vilket de inte gjorde tidigare, för att TV ska kunna ge en bättre bild och
följa utövarna bättre. Dessutom finns det stora TV-skärmar inne på stadion den korta tid som
åkarna befinner sig utom synhåll för åskådarna på stadion (Bild 2). Ännu en funktion för den
rörliga bilden.

Diskussion: Tillägg till modellen
Under den gångna skidsäsongen(2012-2013) har jag konstaterat att det finns ytterligare en
kategori i modellen som Dohle och Vowe har tagit fram. Det är kringarrangemang av
arrangören som är relaterat till tävlingen. I individuella idrotter kan det till exempel vara att
30

Dohle, Vowe, 2006: 18-28
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det finns en show dagen innan då man delar ut nummerlapparna och som filmas. En företeelse
som är mycket vanlig inom skididrotterna. Liknande presentationer ser vi i samband med att
kända fotbollspelare eller ishockeyspelare byter klubb och de får sin matchtröja med nummer
på en presskonferens. Det finns också den del som berör sociala medier. Kan verkligen filmer
som läggs upp på sociala medier anses vara en del av upplevelsen eller behöver sociala
medier en egen kategori? De sociala och digitala medierna är dessutom speciella i
sammanhanget då de publiceras av både professionella och s k prod-user.
Prod-user är en term som Aage Radmann, lektor i idrottsvetenskap på Malmö Högskola har
lanserat. Det betyder att man är både användare och producent av medier. Idag ger tekniken
möjlighet för alla, som har det tekniska kunnandet och utrustningen, att kommunicera till en
masspublik. En arena som tidigare bara de så kallade offentliga och redaktionella medierna
hade tillgång till. De som publicerar på det här sättet blir prod-user. Den andra delen av ordet
syftar till den position som publiken till de offentliga, redaktionella medierna hade tidigare,
nämligen användare – User. Publiken kan vara både producenter och användare idag och man
kan vara både producent och användare samtidigt.
Medialiseringsprocessen påverkar hur idrotten kommuniceras i de publika medierna. Idag kan
idrottsorganisationerna och idrottsaktörerna bli prod- user till exempel via sociala medier,
men att kommunicera är svårt, vilket lätt bortses ifrån när man ser att det går att producera till
exempel filmer och andra rörliga bilder på egen hand. Hur påverkar det idrottens framtid? Hur
kommuniceras idrotten då? Idrotten står mitt uppe i en förvandlingsprocess i relation till
medierna och de enskilda idrotterna måste ta de rätta stegen i relation till media för att
bibehålla sin status och kanske för att överhuvudtaget existera i framtiden. För det krävs
kunskap. Att gå djupare in på hur privataktörerna, användandet av sociala medier och annan
digital teknik påverkar medialiseringsprocessen är uppslag för ytterligare förkovring i ämnet
idrottens medialisering.
Medialiseringstrappan igen
Medialiseringstrappan som Dohle och Vowe har tagit fram kom 2006. Det är inte oväntat att
den kommer vid den tiden. Den digitala utvecklingen på 90-talet var samhällsomvälvande.
Intresset för idrott och medier började tilldra sig ett allt större akademiskt intresse,
förmodligen relaterat till att det kommersiella intresset för idrott har ökat kraftigt och att
idrotten har blivit mer än en tävling eller en match utan påverkar samhället både ekonomiskt
och på andra sätt i hög grad. Det märks bland annat i intresset hos kommuner att arrangera
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tävlingsevenemang av olika slag, stötta sina framgångsrika klubbar som finns i de större
idrotterna och att kommunerna stöttar byggandet av arenor på olika sätt.
Kommersialiseringen av idrotten har lett till att medias roll på idrottsbanan har blivit mer
påtaglig. I slutet av 90-talet kom dessutom en stor våg av tekniska verktyg och möjligheter för
att publicera sig på internet. Idag är möjligheterna för klubbar och andra aktörer därmed
mycket stor. De kan sprida sitt budskap själva via olika mediala kanaler. Tidigare kunde de
mer eller mindre bara försöka påverka de professionella redaktionerna att publicera reportage
och andra publikationer som var till fördel för klubbarna, föreningarna etc. Den delen är
fortfarande viktig idag, men idrotten har möjlighet att sprida budskap på många andra sätt
också. Sponsorernas del i idrotten blir också viktigare och det krävs därför att idrotten syns i
media för att den ska få mesta möjliga sponsorbidrag. Ovanstående är en del av det
sammanhang där medialiseringstrappan har växt fram.
Modellen som Vowe och Dohle har tagit fram är intressant. Det måste dock poängteras det
som de själva tar upp i sin artikel, nämligen att modellen inte är empiriskt testad. Modellen
har efter 2006 använts i studentuppsatser i Tyskland och då väldigt bokstavstroget. Min
uppfattning är att modellen är en bra grund, men att den måste kompletteras och den måste
sättas i rätt perspektiv. Det är viktigt att den som använder modellen inte utgår från enbart ett
medieperspektiv eller bara ett idrottsperspektiv. Forskaren måste ha kunskap om båda fälten
för att kunna få ett trovärdigt resultat om hur långt medialiseringsprocessen i en idrott har
kommit. Användaren av modellen måste känna till medias och idrottens logiker, deras
organisationer, arbetsprocesser etc. Utvecklingsprocessen för en idrott är inte bara en medial
angelägenhet utan det pågår många processer när en idrott utvecklas och dessa får inte
förväxlas med medialiseringsprocessen eller ignoreras. Dock kan olika processer samverka.
Det är också viktigt att komplettera modellen för att möjliggöra forskning på de sociala
medierna och deras påverkan och relation till medialiseringsprocessen och idrottens
utveckling.
Popularisera eller medialisera?
Det som har skrivits hittills handlar bland annat om hur idrotterna anpassar sig till medias
logik för att medialiseras och TV:s särställning i frågan och diskussioner har förts om medias
anpassning och den växelverkande anpassningen mellan de två fälten. Det verkar ganska
enkelt att peka på olika faktorer som visar att idrotten har anpassat sig, men riktigt så enkelt är
det inte. Idrotten vill inte bara medialiseras utan den vill ofta popularisera sig. När den då
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genomför vissa ändringar är det lätt att tro att det är en del av medialiseringsprocessen. Men
ingår även populariseringsprocessen i medialiseringsprocessen? Om idrottsorganisationen
populariserar sin idrott är det media som anpassar sig efter idrotten eller är det idrotten som
har anpassat sig efter media? När till exempel orienteringen förlägger sina banor till centrala
stadsdelar och inför sprintdistanser. Är det då bara för att anpassa sig till media eller är det för
att popularisera sin idrott, vilket i sin tur råkar fungera väldigt bra för video-medier vilket kan
tolkas som en del av medialiseringsprocessen? Som forskare är det lätt att vilja verifiera det
man upptäcker med den hypotes som man har ställt upp. Ibland uppfattar jag att forskare och
andra aktörer ger media mer makt än vad media kanske har. Det är inte bara idrotten som är
beroende av media. Media är beroende av idrotten. Men vilka har den största makten och
vilken maktbalans måste uppstå för att båda ska gynnas? Det är den frågan som måste vara
utgångspunkten när idrotten och media möts i sitt arbete för att tillgodose sina egna behov.

Bild 3: Orientering är en idrott som har medieanpassat sig och populariserat sig, vilket kan
vara en anledning till den goda rekryteringen. Foto: Henrik Stub.
Uppmaningen att den som undersöker medialiseringsprocessen inte bara utgår från ett
medieperspektiv blir relevant när man tittar på det behov medierna har av idrotten och vilket
behov idrotten har av media. Det finns en kontinuerlig växelverkan mellan de två fälten.
Idrotten har behov av medierna framförallt för att optimera den externa kommunikationen och
synas av olika anledningar. TV-mediet och kanske framförallt TV-produktionen är dessutom
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samlande. Stora populationer får via TV-produktionen gemensamma bilder och även minnen
som kan vara olika inom gruppen, men som har samma ursprungskälla. Det vi också kan se är
behovet TV har av idrotten. Här ser det olika ut beroende på hur TV-företaget är uppbyggt
och på vad den grundar sitt innehåll, men framförallt sin policy och sin ekonomiska struktur
på. I Sverige har vi, kan man säga, tre sorters Tv-bolag med idrottsinnehåll. Det är Public
Service företaget SVT. Det är företag som MTG som har kanaler som till exempel TV3 VIA
SAT och flera sportkanaler som är direkta reklamkanaler. Sedan finns TV4 med sin speciella
ställning. Det är en marksänd kanal och har därmed Public Service regler att förhålla sig till,
men ekonomin bygger på reklamintäkter.
Eftersom sport är samlande och engagerande vill många kanaler ha idrottsevenemang. Det
kan ge många tittare som i sin tur kan ge ytterligare reklamintäkter. En hypotes skulle därför
vara att eftersom det är ekonomisk vinst företagen eftersträvar köper de in idrottsevenemang
för att få fler reklamintäkter. Detta skulle kunna vara anledningen till att reklamkanaler har
många idrottsevenemang. SVT har dock blivit utnämnd till världens nästbästa sportkanal efter
Eurosport. 31 SVT är en Public Service kanal som inte styrs av reklamintäkter. Då faller idén
att TV bara visar sport för att få in större reklamintäkter. Det är ju inte heller alla
idrottsevenemang som har en stor tittarskara utan bara en del. Konkurrensen om de större
evenemangen är därför mycket stor. På nationell nivå rör det sig om fotbollsallsvenskan och
SHL (f.d. elitserien i hockey) och på internationell nivå rör det sig om OS, fotbolls-VM, VM i
populära idrotter och vissa nationella ligor som till exempel engelska fotbollsligan. För att
kunna ha råd att köpa rättigheterna behöver företagen starka reklamintäkter. I SVT har man
delvis löst det med att hjälpa av s.k. matchsponsorer. Det är inte reklaminslag, men
sponsorernas märke och/eller logga visas i början och i slutet av sändningarna med en talad
text. Eftersom Public Service kanalerna måste följa vissa uppställda regler, till exempel får de
inte spendera hur stor del av budgeten som helst på till exempel sport. Vid stora
idrottsevenemang blir därför förhållandet det omvända. Eftersom man vill ha de stora
idrottsevenemangen måste TV-företagen få in stora reklamintäkter. Till skillnad mot att man
vill ha idrottsevenemang för att få fler reklamintäkter.
I de senaste diskussionerna i frågan har EU tagit ställning och kommit fram till att de stora
idrottsevenemangen är en nationell angelägenhet och ska därför visas på de nationella

31

http://www.svt.se/sport/svt-sport-nast-bast-i-varlden 17 juni 2013
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kanalerna som hela befolkningen har tillgång till. 323334Anledningen till att länder har krävt
dessa så kallade sportlistor är kostnaderna för TV-rättigheterna. Till exempel kunde inte
public service bolagen SVT eller NRK vara med och köpa rättigheterna till OS 2014 och OS
2016 35, vilket EU alltså ger förslag på att ändra i framtiden. Det är antalet tittare som TVföretagen slåss om och i det kriget blir TV-företagen beroende av idrotten och för att kunna
köpa idrotten måste de få de stora reklamintäkterna.
Att undersöka en idrotts medialiseringsprocess
Den här artikeln diskuterar i första hand medialiseringsprocessen och olika aspekter därikring.
För att undersöka en idrotts medialiseringsprocess och undersöka om det är idrotten eller
media som är maktfaktorn vid olika skeenden skulle man kunna använda sig av en modell där
de olika skeendena placerades i en värderingsmodell liknande den som visas i Bild 4.

32
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Utifrån olika faktorer värderas hur stor vikt media eller idrotten har för en viss del av
utvecklingen och placeras in i skalan. Om makten mellan idrotten och media är jämnt fördelad
placeras skeendet i mitten av skalan. Om ett skeende kan placeras i mittpunkten betyder det
att skeendet har framkommit i symbios mellan media och idrotten. Det skulle också gå att visa
resultat för utvecklingen över tid för en enskild idrott.

Idrottens och mediernas ansvar
Medialiseringsprocessen är mediernas och idrottens ansvar. Det är därför av yttersta vikt att
det finns kunskap i medierna hur idrott går till och vilka strukturer, policy och
19

organisationskulturer som återfinns inom idrottsrörelsen. Idrotten tampas med att försöka
kombinera det romantiska folkhemsidealet till den alltmer kommersialiserade marknaden som
idrotten befinner sig på. Det är minst lika viktigt att medierna förstår idrotten som att idrotten
måste förstå medierna. Idrotten måste ha goda kunskaper om mediernas logiker, struktur,
organisation, arbetsprocess och etiska regler. Det blir lätt kortsiktigt och stressigt när
idrottsaktörer vill hänga med och få mer mediatid. En del av mediatiden är reklamtiden. När
det kommer till reklam i samband med idrott har både TV och idrotten ett ansvar. För att få in
så mycket pengar som möjligt på reklam i samband med ett idrottsevenemang på TV kan
programmets narrativa egenskaper påverkas kraftigt och det har de senaste åren hörts många
kritiska röster från publiken om att reklamen tar för stor plats i samband med
idrottsevenemang36. Här måste TV hitta en balans mellan reklamintäkter och idrottens
dramaturgi och idrottsorganisationen måste ta ansvaret om TV-företag tillåter så pass mycket
reklam att det slår tillbaka negativt på idrotten. Om inte detta sker är det svårt att förutse vad
som kan hända med idrotten i framtiden och risken finns att en så pass hälsofrämjande aspekt
för samhället som idrott är kan förlora sin position och reduceras till ett mediefenomen.
Idrottsprofessorn Toomas Tipkii menar att ”…hälsa är inte längre ett relevant kvalitetsindex
för elitidrott”. Det stämmer förmodligen, men om man ser till idrotten i ett bredare perspektiv
finns det fortfarande påverkansmöjligheter för idrottsorganisationerna att påverka idrottens
utveckling 37.

Sammanfattning
Artikeln presenterar först kortfattat termen medialisering och diskuterar sedan forskarna
Dohle och Vowes medialiseringstrappan. Medialiseringstrappan går igenom olika kategorier
som förklaras närmare för att sedan utmynna i en diskussion om modellen och även vad
medialiseringsprocessen har för betydelse för forskning om idrott och media. Både idrotten
och media har ansvar för processen. I medialiseringstrappan finns inte en självklar plats för de
sociala medierna och andra kanaler som idrottsorganisationerna och privataktörer har tillgång
till, vilket kan bero att medialiseringstrappan presenterades 2006, men för framtida forskning
36

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/marcusleifby/article16755821.ab, 17 juni
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stadium%E2%80%9D/ 17 juni 2013
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är det viktigt att komplettera trappan för att forskningen ska kunna följa med samtiden och
framförallt den mediala utvecklingen. Idrotten och medierna har ett ansvar som även går
utanför själva medialiseringsprocessen, vilket också diskuteras i artikeln. De måste också vara
medvetna om vilka faktorer som påverkar medialiseringsprocessen, men som inte direkt ingår
i den som till exempel relationen mellan reklam och TV. För vad händer om/när
idrottsorganisationer tappar kontrollen över sin idrotts utveckling och helt medieanpassar sig.
Blir då idrottseventen i framtiden medieevent?
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