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David Cardell

Pop-sportens fält1

Sport är populärt. Så varför utveckla ett begrepp som pop-sport? Denna artikel argu-
menterar för att vi behöver förflytta fokus från etablerade modeller av bredd-, elit- och 
åskådarbaserad underhållningsidrott för att synliggöra en separat spelplan av delta-
garorienterad underhållningskultur, till vilken alla ges tillträde som konsumenter. Fäl-
tet är producerat enligt en populärkulturell logik av nöje under trendernas ordning. 
Artikeln visar hur pop-sport rationaliserar bland annat idrottens etablerade resurser, 
som ett verktyg för branding. Pop-sport liknar på några sätt idrott, men är samtidigt 
kulturindustriellt konstituerad, för andra syften än idrottens fortlöpande prestations-
utveckling och stabila intressegemenskap.

Pop-sport är ett spretigt fenomen som finns i allt från LAN-partyn som Dream-
hack (företaget Finax ”utmaning” Basket Challenge) till festivaler och varuhusmiljöer. 
Därutöver behöver fenomenet i någon mening kontrasteras mot idrott, som i sig är ett 
svårdefinierbart begrepp (Andersson & Gustavsson 1985; Jönsson 2008). Jag ska ge-
nom några exempel belysa vad det nya fältet handlar om. Pop-sport kan inledningsvis 
sägas vara förflyttningen från idrottsliga processer till ett kontrollerat och avgränsat 
ramverk (jfr Jarvie & Maguire 2000: 29-44).2 Om idrott är formad och standardise-
rad genom en dialektisk historisk process så är pop-sport ett industriellt kontrollerat 
format – skapat genom expertsystem med en grundläggande utgångspunkt i verksam-
heters ekonomiska potential. Pop-sport är en form av industriell hybrid, producerad 
av olika komponenter inom idrott och populärkultur (jfr O’Dell 2002). Begreppsfor-
muleringen uppmärksammar förflyttningen från folkrörelsens idrott till en organisa-
toriskt sluten industri med ett folkligt tilltal riktat mot konsumenter.

Vi kan se pop-sport som ett svar på industrins önskemål om kontroll över sina pro-
dukter och över kunder. Idrott har varit ett forum för industrin att ”klistra” symbo-
ler på, att sponsra och, relativt sätt, låta leva sitt eget liv. Pop-sport är etableringen av 
ett fält utanför den nordiska idrottsmodellens organisering och dess ”stabila gemen-
skap” (jfr Lundberg 2005). Genom att pop-sport bygger på evenemangsorientering 
är fältet inte direkt konkurrerande med idrotten som rörelse. Pop-sport tar i sina si-
tuationer kontroll över konsumenterna i utbyte mot en stund av nöje och glädje. Pop-
sport simulerar i viss mening idrott (för igenkänning och popularitet), men på andra 

1 Tack Susanna Hedenborg, Lars Lagergren och Simon Lindgren för kommentarer av tidigare 
utkast. Tack även till finansiären av min tjänst, Sparbanksstiftelsen Skåne. 
2 Ett exempel i på detta är Zlatan Camp, som ”designats” till vad som tycks vara innehållsmäs-
sig perfektion: ” ... övningarna har Zlatan själv varit med och tagit fram. – Zlatan har godkänt 
och beskrivit varenda övning, säger [Tomas] Antonelius”, som är Nikes fotbollsansvarige till 
Fotbollsexpressen.



premisser än inom idrottsrörelsen. På detta sätt skapas en inte nödvändigtvis urskilj-
bar arena som dock har en kvalitativ distans till idrotten. Då idrott i regel kräver att 
du tränar och söker progression så säger pop-sporten istället att det handlar om nöje, 
glädje och liknande – tävlingen kan rentav opereras bort.3 Detta formar regelverk för 
konsumenters situationella nöje, snarare än deras engagemang för ett visst problem 
över tid. Pop-sport kan skådas i McDonalds ”löparfest” Happy Mil där tävlingsmo-
mentet avskaffats till förmån för festen (Brembeck 2007). På detta sätt undviks den 
individuella och gruppbaserade konflikten som idrott som tävlingsfenomen baseras 
på (Jarvie & Maguire 2000: 36). Idrotten har utsatts för kirurgi – dess konfliktfo-
kus är borta till förmån för marknadsorienteringens konsensuskultur. Klaus Webers 
(2005) begrepp kulturell resurs (idrott) och kulturellt verktyg (pop-sport) bidrar till att 
förstå rörelse kontra produkt. Pop-sporten är en trendens verktyg för att locka till det 
för stunden aktuella konsumtionserbjudandet, som ligger utanför idrottens intressen 
(jfr Eco 1987, om trenders flyktighet som problem). Syftet i idrott kan inte återfinnas 
i pop-sport, där kontinuitet av träning/tävling/engagemang överges till förmån för 
en sprallig rolighet och glädje-i-separata-moment (jfr Lindfelt 2006). Detta formule-
rar pop-sportens unika bricolage för allas konsumtion – även de som inte gillar idrott 
uppskattar kanske barnens lek/populärkultur/öl/varumärkets identitet. 

Per Nilsson (2000) menar att föreningsidrottens tillrättalagda ordning alltmer 
ifrågasätts i senmoderniteten. Vi vill ha det subjektivt önskvärda, inte vad föreningar 
tillhandahåller. Pop-sport är genom marknadsundersökningar och PR-konsulter med 
i anpasslighetens process. Det är ett trendens forum, anpassat efter individer och deras 
konsumtionsmönster. Vi går från en idrottsrörelse med mål till en situationellt upp-
fyllande kultur. Pop-sport produceras för flera forum, i en tid av konsumtionsorien-
terad upplevelsekultur, där vi kan fantisera om konsumtionshandlingens uppfyllande 
av vår subjektivitet, som föreställs vara ständigt behövande och därmed ofullständig 
(Baudrillard 2005; Koch 2007). Pop-sport sammanför livsstilskomponenter från oli-
ka fält och skapar rum där vi kan känna igen oss och förverkliga oss själva i linje med 
en konceptualiserad livsstil. Fältet spelar på behov av upplevelser och överraskningar 
där vi kan tänka oss att köpa dem – i köpcentrum, parker och på internet. Vi kan ta 
exemplet med Football Freestyle SM by Stadium. Det är en i huvudsak köpcentrumba-
serad tävlingsliknande form för ”dig som älskar att trixa”. Du kan även skicka in fil-
mer via webben på ditt ”trixande” för att tävla – medier och verklighet flyter samman 
i genren. Även om alla inte ges förstapris i pop-sportens värld så prisas alla liksom i 
Idol med potentialen till en kvarts kändisskap, en ”fri” lunch och kanske en medalj. 
På detta sätt utmanas underhållningsidrottens uppdelning av utövare och åskådare.

I Happy Mil får alla förstapris i form av medalj och produkter, åtminstone de som 
tar sig runt banan. Konsumtionen blir en ironisk kritik av idrottens prestationsfo-
kus där ”The Winner Takes It All”. På detta sätt realiserar pop-sport Bertell Oll-
mans (2005) karikatyr av idrotten som i behov av en totaliserad ekonomisering, i linje 

3 ”En nyckelsymbol i idrottens ideologi är tävlingen” (Andersson & Gustavsson, 1985: 201; 
min kursiv)
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med samhället i övrigt. Pop-sport nyttjar inte alltid konsumtionen som betalnings-
form, utan använder även betalning ”in-natura”. Happy Mil är ett uppvisningsevene-
mang där deltagarna visas upp, förutom att betala de 50 kronorna i anmälningsavgift 
(Brembeck 2007). Vi kan i senare skeden se deltagarna i marknadsföringsmaterial. 
Vid ett evenemang som jag studerar har fotodokumentationen genom avtal med del-
tagares föräldrar reglerats till att ägas av arrangörerna, för uttalad användning i mark-
nadsföringssyften. Pop-sportens sammanhang betalas och tillskapas genom privatise-
ringen av dess symbolvärld.

Konceptet Guldkontraktet kan genom sin ironiserande och omvandlande form 
betraktas som en del pop-sportens värld. Det är en tävling (om vad är oklart) där 
herrar inom Korpens fotbollsseriesystem etablerat en marknadsföringsrelation med 
Norrlands Guld. Företaget tar över dessa fotbollsälskande lag. Lagen får matchställ av 
fräscht snitt som påminner oss om ölmärket och de Allsvenska moderklubbarna som 
lagen kopplas till. De tilldelas VIP-platser på Allsvenskans arenor, där de är ålagda 
att befinna sig som ett förkroppsligande av fotbollens folklighet-deluxe. Deras roll är 
även som spelare i förmatcher till Allsvenskan. Amatörerna hamnar i strålkastarljuset 
som en del av pop-sportens löfte om att alla kan lyckas, på olika sätt. Konceptet låter 
strålande säger då säkert både korpspelare som gillar öl (som undertecknad) och nä-
ringslivets strateger! Det är en win-to-win-situation där alla får något. Men, alla ger 
också något – genom att ta på sig den delvis osynliga varumärkesmasken, som synlig-
görs i skedet av distribution av bilder och re-mediering. Korpspelaren blir här en ar-
betare med, oavlönade, roliga uppgifter (Arvidsson 2005). Happy Mil och Guldkon-
traktet är målgruppsorienterade och utvecklar på detta sätt strategier för att göra vissa 
konsumenter till råmaterial för reklam. Evenemangskulturens populism är på detta 
sätt riktad mot grupper av särskilt intresse, som kan användas för att manifestera bud-
skap på ett trovärdigt sätt mot en större marknad. 

På McDonalds webb kan vi läsa om behov av balans mellan kost och rörelse. På 
Svenskafans webb som marknadsför Guldkontraktet länkas till ett alkoholtest, med 
frågan om du dricker för mycket. Jag nämnde ovan att det inte handlar så mycket om 
mätbarhet i pop-sportens aktiviteter, med det innebär inte att kvantitetens tankefigur 
är frånvarande utan att den uttrycks på andra sätt. Det talas om att må bra, och på 
detta sätt ringas många värden av ”balans” in. Vad balansen består i är svårt att ge ett 
svar på, men det skulle kunna liknas vid vad Caroline Fusco (2007) omtalar som den 
nyliberala konsumtionsordningens syn på kroppen. Det är en ordning som betonar 
kroppslig balans och processer för individuell fullkomlighet (dit du förstås aldrig når, 
då vore ju branschen utan kunder). Pop-sport säger sig därmed bidra till den balans 
som saknas både hos de överviktiga snabbmatskonsumenterna och hos de alltför hårt 
satsande idrottsaktiva. Pop-sport är en ”balansens” genre, som hänvisar dekadens och 
övernitiskhet till ytterlighetens område. Pop-sport kan vara terapeutiska moment som 
tillhandahålls balanssträvande konsumenter i ett ”normalt” segment som gillar lite av 
varje (jfr Tesfahuney & Dahlstedt 2008). Kroppen ska vara normal, varken mer eller 
mindre – och kulturen ska vara folklig – enligt industrins recept. Denna normord-
ning definieras av pop-sportens outtalade men ständigt påminda syftesformulering 



om ständig jakt efter upplevelse(konsumtion). Normal blir du genom att göra vad du 
önskar genom att söka efter det ”goda livet” (externt tillhandahållen i evenemangsfor-
mat). Ett sådant liv består inte endast av idrott eller endast av något annat enskilt in-
tresse, som en producent av pop-sport-verksamhet säger till mig: ”[det handlar om en 
mix] så man får ett naturligt beteende, kan balansera, det handlar nog väldigt mycket 
om balans.”4. Projektet lockar barn, och de blir i balansens rike vår projektionsyta för 
det goda livet, i nuet och för framtiden, som vi tillhandahålls i evenemang och ge-
nom promotion. Då vi som vuxna och föräldrar söker aktivera barnen är den både bil-
liga och relativt tillgängliga pop-sporten ett gott alternativ. Idrottsföreningar kräver 
ofta engagemang genom Bingolottförsäljning. Pop-sportens fält ställer inte dessa krav 
utan ger istället individen möjligheter av frihet från krav – genom att vi delar med oss 
av barnens leenden till mediebyråns bildbank. Pop-sport är med detta ett svar på en 
samhällsutveckling, där flyktighetens kultur och snabbhetens behov omformulerar 
vårt engagemang. Vi kan gå från stabilt engagemang till lediga gemenskaper (Lund-
berg 2005). Vi kan lämna ansvarets krävande kollektiva arena för att bli atomiserade 
subjekt, formade av synkroniseringar med kulturindustrins situationer.

Då pop-sport blir en färgklick att ersätta idrott med kan vi fråga oss vart målen 
tog vägen – både som politiskt projekt och som individuellt syfte i den dominerande 
idrottsliga kroppskulturen? Om målet under socialdemokratins folkrörelser varit det 
fungerande samhället som provisorisk utopi så har det nu under den borgerliga atomi-
seringen blivit till ett individernas örike (jfr Eagleton 1992; Tilton 1979). Denna pro-
cess leds inte främst av Ideologer och agitatorer utan av mer svårfångade pragmatiska 
entreprenörer inom näringsliv och kommuner (likaledes ideologiska), där de senare 
ser behov av att attrahera individer i stadsförnyelseprocesser (Zukin 1997). Pop-sport 
är ett skyltfönster för företag, kommuner och även för ideella föreningars konsulter 
– samtidigt som det är ett multifunktionellt sammanhang för konsumenter och med-
borgare, var de senare i egenskap av skattebetalare ibland finansierar jippot. 

Referenser
Andersson, J. & Gustavsson, K. (1985). Har idrotten någon mening? En kritisk gransk-

ning. Örebro: Högskolan. Institutionen för sociologi. 
Arvidsson, A. (2005) ”Brands. A critical perspective”, ur Journal of Consumer Culture, 

Vol. 5(2): 235–258.
Baudrillard, J. (2005) The system of objects. London: Verso. 
Brembeck, H. (2007) Hem till McDonald’s. Stockholm: Carlsson. 
Eagleton, T. (1992) “The ideology of the aesthetic”, ur Regan, S. (red.). The politics of 

pleasure: aesthetics and cultural theory. Milton Keynes: Open University Press.
Eco, U. (1987) Vad kostar ett mästerverk? Stockholm: Bromberg. 
Fusco, C. (2007) “Healthification’ and the Promises of Urban Space: A Textual Anal-

ysis of Place, Activity, Youth (PLAY-ing) in the City”, ur International Review for 

4 Intervju med projektledare inom näringslivsbaserad evenemangsverksamhet, Sverige, 2007-
06.

 AnföRAndE 79



80 SOciOlOgiSk fORSkning 2008

the Sociology of Sport, 42; 43.
Jarvie, G. & Maguire, J. (1994) Sport and leisure in social thought. London: Routled-

ge. 
Jönsson, K. (2008) Idrottsfilosofiska introduktioner : nio kapitel om idrott och sport, mo-

ral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi. 
Malmö: idrottsforum.org, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 

Koch, D. (2007) Structuring fashion: department stores as situating spatial practice. 
Stockholm: Axl Books.

Lindfelt, M. (2006) Meningsskapande idrott: livsåskådningsrelevanta perspektiv och em-
piriska kontraster. Nora: Nya Doxa.

Lundberg, A. P. (2005) Om gemenskap: en sociologisk betraktelse. Diss. Lund: Lunds 
universitet, 2005.

Nilsson, P. (2000) ”Idrott och modernisering”, ur Berggren, L. (red.) Fritidskulturer. 
Lund: Studentlitteratur. 

O´Dell, T. (2002) ”Upplevelsens lockelser, tingens dynamik”, ur O´Dell, T. (red.) 
Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur.

Ollman, B. (2005) “The Philosophy of Basketball (and its Relation to Capitalism, 
Democracy and Socialism)”, ur Logos. A Journal of Modern Society & Culture, Vol. 
4(1).

Tesfahuney, M. & Dahlstedt, M. (2008) ”Tärningen är kastad!”, ur Tesfahuney, M. 
& Dahlstedt, M. (red.) Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid. 
Stockholm: Tankekraft förlag.

Tilton, T.A. (1979) “A Swedish Road to Socialism: Ernst Wigforss and the Ideologi-
cal Foundations of Swedish Social Democracy”, ur The American Political Science 
Review, Vol. 73(2).

Weber, K. (2005) “A toolkit for analyzing corporate cultural toolkits”, ur Poetics, Vol. 
33, 227–252.

Zukin, S. (1997) “Cultural strategies and urban identities: Remaking public space in 
New York”, ur Källtorp, O. et al (red.) Cities in Transformation – Transformation in 
Cities. Aldershot: Ashgate.

övriga källor
Football Freestyle SM by Stadium [www] www.footballfreestylesm.se, hämtad 080506.
Fotbollsexpressen ’”Jag brinner för kidsen”’ [www] http://www.fotbollsexpressen.se/Nyhe-

ter/1.1105660/jag-brinner-for-kidsen, hämtad 080506.
Happy Mil [www] http://www.mcworld.mcdonalds.se/mcx/happymil/index.asp, hämtad 

080506.
Projektledare inom näringslivsbaseras evenemangsverksamhet, 2007-06
Spendrups ’Norrlands Guld och Svenska Fans signerar guldkontrakt med korplag’ [www] 

http://www.newsdesk.se/pressroom/spendrups/pressrelease/view/norrlands-guld-
och-svenska-fans-signerar-guldkontrakt-med-korplag-199406.

Svenskafans ’GULDKONTRAKT’ [www] http://www.svenskafans.com/Grusplan/de-
fault.asp?siteid=9910.


