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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker könsmarkering i introduktionen av sportnyheter. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om och i vilken utsträckning könsmarkering med dam och herr 

används i introduktionen av sportnyheter, alltså om nyheten är tydlig med om det handlar om 

dam- respektive herrsport. Fokus kommer ligga på om, och i så fall hur, könsmarkering för 

kvinnor och män används i språket. Uppsatsen kommer även undersöka om det finns någon 

skillnad ur ett historiskt perspektiv samt om nyheten presenteras på TV eller på radio. Metoden 

för analys av det insamlade materialet har varit genom observation av sportnyheter på TV och 

radio där det har antecknats vad nyheten handlade om och dam eller herr eller ingen 

könsmarkering användes. Resultatet visar att den procentuella andel könsmarkering i 

damsportnyheter har varit väsentligt mycket högre än könsmarkering i herrsportnyheter 

historiskt men att det har minskat över tid. Idag sker könsmarkering främst i radio om 

damsportnyheter. 

 

Nyckelord: Könsmarkering, genussystemet, damsport, herrsport, sportnyheter, TV, radio, 

historiskt perspektiv 
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1. Inledning 

En allmän uppfattning om Sverige är att det är ett av världens mest jämställda länder, vilket är 

intressant att undersöka närmare. Det kan tänkas vara viktigt att ifrågasätta rådande normer i 

samhället och belysa maktfördelningen även om landet sägs vara ett av världens mest 

jämställda.  

Med tanke på det språkvetenskapliga program denna uppsats hör hemma i, kommer fokus 

ligga på hur språkmarkeringen om dam och herr ser ut i samhället. Det kan tänkas vara en 

aspekt för att ta reda på hur jämställt ett land verkligen är. Fokus kommer ligga på om, och i så 

fall hur, könsmarkering för kvinnor och män används i språket. Om könsmarkering används för 

ett specifikt kön men inte det andra kan det som ovan nämnts visa vad som är norm och vad 

som är avvikande i samhället. Det språkbruk som kommer undersökas i koppling till kvinnor 

och män är det språk som används i sportnyheter. Sportnyheters språkbruk är ett område som 

tidigare forskning har visat att det fortfarande råder ojämnställda förhållanden i. Den tidigare 

forskningen har bara använt sig av synkrona studier vilket medför en avsaknad av diakrona 

studier i ämnet, därav intresserar sig denna uppsats för ett historiskt perspektiv med en diakron 

undersökning. Genom att se hur kvinnor och män markeras i samhället, och närmare bestämt 

sportvärlden, kan det visa samhällets jämställdhet. Genom att se på detta diakront kan det vara 

möjligt att säga någonting om utvecklingen för jämställdhet i samhället. 

I sportens värld, som nästintill alltid varit mansdominerad, kan det finnas en norm om att det 

manliga är det normala medan det kvinnliga är det avvikande. Damsport har historiskt sett fått 

mindre utrymme i press och media, vilket kan ha berott på att det inte varit lika accepterat för 

kvinnor att idrotta eller att de inte har idrottat på ett lika organiserat sätt som män. I och med 

detta uppfattas fortfarande damidrott som ett nyare inslag i den svenska sportpaletten och därför 

kan det tänkas vara intressant att undersöka språket som används i sportnyheter. En 

undersökning av sportnyheter kan ge en fingervisning om vad som är norm i samhället. 

1.1 Syfte 

Någonting som är norm behövs sällan markeras i samma utsträckning som det som inte är norm. 

Med andra ord kan språket visa vilka rådande normer som finns. Hur det pratas om kvinnor och 

män kan på ett sätt visa jämställdheten i fråga beroende på vilket kön som anses som norm i 
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samhället. Att undersöka språket i ett land och hur det pratas om kön skulle alltså kunna vara 

ett sätt att belysa hur jämställt ett land är.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i vilken utsträckning, könsmarkering 

med dam och herr används i introduktionen av sportnyheter, alltså om det tydligt framkommer 

att det handlar om dam- respektive herrsport. Fokus kommer ligga på om, och i så fall hur, 

könsmarkering för kvinnor och män används i språket. Uppsatsen kommer även undersöka om 

det finns någon skillnad beroende på om nyheten presenteras på TV eller på radio samt om det 

finns skillnad mellan sportnyheter från olika årtal i historien. I och med att TV-sportnyheter har 

bild och filmreportage som hjälpmedel kan det tänkas vara intressant att undersöka om det finns 

en skillnad med radiosportnyheter som enbart har ljud, det mänskliga talet, som hjälpmedel. De 

frågeställningar som denna uppsats baseras på är följande: 

• Könsmarkeras introduktionen av sportnyheter genom användningen av dam och herr? 

• Är det någon skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med dam och herr 

i sportnyheter?  

• Är det någon skillnad i den procentuella andel av könsmarkering med dam och herr 

beroende på om sportnyheten presenteras på TV eller på radio? 

• Finns det en historisk skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med dam 

och herr mellan 1986, 1995, 2003 och 2018 års sportnyheter på TV och radio? 
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2. Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning om den språkliga könsmarkeringen om kvinnor och män samt 

tidigare forskning om representation av kön i nyhetsmedier. Likt denna uppsats har tidigare 

forsknings insamling av material skett genom observation av medier som sedan antecknats för 

att slutligen ha analyserats.  

Studier om språklig könsmarkering i sportnyheter har, till skillnad från denna uppsats, endast 

undersökt specifika tillfällen i historien. Omfattningen har varit varierande där Koivula (1999) 

undersökte svenska sportnyheter under ett år medan Messner m.fl. (1993) undersökte 

sändningen av sex basketmatcher och elva tennismatcher i USA. Den valda 

forskningsöversikten om mediers representation av kön är både från svenska och utländska 

studier. Edström (2006) undersöker olika typer av program på tre svenska TV-kanaler och 

Edström och Jacobssons (2015) rapport skriver om kvinnor och män i både utländska och 

svenska nyhetsmedier. 

2.1. Språklig markering av kön 

Koivula (1999) undersökte SVT och TV4:s sportnyheter under ett år mellan 1995–1996 och 

under fyra veckor under 1998. Under 1995–1996 såg hon två avsnitt i veckan, ett under 

vardagarna och ett under helgen (vilka var slumpmässigt valda). Totalt blev materialet 1 998 

minuter TV-sända sportnyheter. Koivula (1999) undersökte materialet både kvantitativt och 

kvalitativt. Den kvantitativa analysen fokuserade bland annat på den procentuella tiden för dam- 

respektive herraktiva, om sporten kategoriserades som manlig, kvinnlig eller neutral och om 

det förekom en verbal eller synlig könsmarkering. Den kvalitativa analysen fokuserade på 

allmänna kommentarer, nyhetens struktur, den visuella aspekten som kameravinklar och även 

typen av intervjufrågor och dess innehåll. Av de ungefär 1 470 minuterna som samlades in 

under året mellan 1995–1996 handlade 76,9 % om sport och aktiva varav 86,7 % handlade om 

män och 11,7 % om kvinnor (Koivula, 1999:594). Under 1998 insamlades 483 minuter som 

handlade om sport och aktiva, där 84,1 % handlade om män och 12,8 % om kvinnor (Koivula, 

1999:595). 

Den tidigare forskningen av Koivula (1999) tog även reda på det denna uppsats handlar om, 

vilket är användningen av markering av kön vid sportnyheter. Resultatet visar att den totala 

procenten av att markera herraktiva förekommer i 5,2 % av manliga sportnyheter medan det är 

60,9 % för markering av dam i kvinnliga sportnyheter (Koivula, 1999:596). Koivula (1999) tog 
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även hänsyn till om nyheten handlade om typiskt kvinnliga, typiskt manliga eller könsneutrala 

sporter. I den delen förekommer markering av kvinnligt kön i kvinnliga sportnyheter, som anses 

som manliga sporter, 87,8 % (Koivula, 1999:596). Det framträder inte tydligt om insamlandet 

sker i introduktionen av sportnyheten eller under hela sportnyheten. 

Messner m.fl. (1993) undersökte TV-sändningarna för 1989 års collegebasketsemifinaler 

och finaler för kvinnor och män i USA och slutspelet i tennisturneringen US Open samma år 

där fokus var kvinnor och mäns singelmatcher, kvinnor och mäns dubbelmatcher och 

mixdubbelmatcher (Messner m.fl. 1993:124). Detta resulterade i tre matcher för varje kön i 

basketmatcherna inklusive introduktioner, inledningar och halvtidsshower (ibid.). Gällande 

tennismatcherna användes fyra herrsingelmatcher, tre damsingelmatcher, en herrdubbelmatch, 

två damdubbelmatcher och en mixdubbelmatch (ibid.). Messner m.fl. (1993) hade olika syften 

med undersökningen, men ett var bland annat att ta reda på om kommentatorerna pratar olika 

om dam- och herraktivas tävlingar. Främst i fokus om och i vilken utsträckning kvinnor och 

mäns tävlingar markeras verbalt med hjälp av kön, exempelvis the women's national 

championship (ibid.).  

De kom sedan fram till två kategorier av skillnader i de verbala kommentarerna: 

könsmarkering och ”hierarchy of naming” av kön och i särskild utsträckning av ras (Messner 

m.fl. 1993:125). I både basket- och tennissändningarna skedde könsmarkering endast under 

dammatcherna. Totalt 77 gånger under tre dambasketmatcher och 179 gånger i 

damtennismatcher, då räknar de med både verbala och grafiska könsmarkeringar (Messner m.fl. 

1993:126-127). Messner m.fl. (1993) konstaterar även att herrmatcher och deras turneringar 

presenteras som normen, det universala, och damerna konstant markerades som de andra, 

underordnade herrarna (ibid.). Gällande ”hierarchy of naming” skriver de att kommentatorerna 

bland annat använde girls eller women för damerna medan det aldrig användes något liknande 

för herrarna och att damaktiva främst refererades endast till sitt förnamn medan herraktiva 

främst tillskrevs endast efternamn (Messner m.fl. 1993:127-128). Vilket namn som används 

blir viktigt då de berättar att tidigare forskning har visat att de dominanta i samhället oftast 

tillskrivs efternamn och får en högre status (ibid.). De diskuterar även vikten av symmetrisk 

könsmarkering och att det kan vara nödvändigt för att klargöra för tittaren vad den tittar på 

(Messner m.fl. 1993:126). En asymmetrisk könsmärkning tenderar att markera kvinnor som det 

andra (Messner m.fl. 1993:126) och de menar att medierna har en stor del i denna fråga: 

The media – and sports media in particular – tend to reflect the social conventions of gender-biased 
language. In so doing, they reinforce the biased meanings built into language and, thus, contribute 
to the re-construction of social inequities (Messner m.fl. 1993:133) 
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2.2 Mediers representation av kön 

Edström (2006) har skrivit en avhandling vars syfte är att analysera vilken könsmärkning som 

uttrycks i olika typer av program på SVT1, SVT2 och TV4. Med könsmärkning menar hon att 

det är ett uttryck för hur vi tänker om kön och även hur kvinnor och män beskrivs i TV. Hon 

undersöker representationen av kvinnor och män, kvinnliga och manliga eliter i TV och vilka 

berättelser om genus och makt som blir synliga när eliter skildras i TV. Med elit menar hon en 

person ”som har en position som ger dem möjlighet att fatta beslut som har betydelse på minst 

nationell nivå”. Dessa personer kan finnas inom olika områden i samhället och är de som har 

de högsta positionerna i varje område. Under en vecka år 2000 såg Edström 105 timmar TV 

med sammantaget 2 844 medverkande människor. Edström använder både kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att undersöka materialet. Själva resultatet är att könsnormen i TV är 

starkt inrutad. En tredjedel handlar om kvinnor och två tredjedelar handlar om män (Edström, 

2006:203). Även om TV-företagens personal är jämställt räcker alltså inte det för att balansera 

utbudet (Edström, 2006:96). Exempelvis så var alla eliter mansdominerande och andelen 

medverkande kvinnor i sportprogram endast 10 % (Edström, 2006:115, 204). Edström kommer 

även fram till att andelen medverkande kvinnor i bild i SVT är 30 % och andelen medverkande 

män i bild i SVT är 70 % (Edström, 2006:96). I dessa siffror räknades inte TV-personal i bild 

med.  

Edström och Jacobsson (2015) skrev en nationell rapport om Sverige baserad på en global 

nyhetsstudie om kvinnor och män i nyhetsmedier. I den globala studien från 2015 studerades 

22 136 artiklar och inslag från 2 030 olika medier i 114 olika länder. Totalt var det 26 010 

presentatörer och reportrar samt 45 402 personer som var med i nyheterna som subjekt. Fokus 

i studien låg enbart på nyheter som delades in i sex olika teman med 55 underrubriker: politik 

och regering, ekonomi, vetenskap och hälsa, sociala och rättsliga nyheter, brott och våld samt 

kändisnyheter, kultur, medier och sport. I studien ingick även att notera på vilket sätt kvinnor 

kom till tals. 

De medier som undersöktes i Sverige var elva dagstidningar, sex TV-sändningar, fem 

radiosändningar, fyra webbtidningar och tre twitterflöden. Sammanfattningen av resultatet är 

att den globala nyhetsstudien visar att män är majoritet i nyhetsflödet, såväl globalt som i 

Sverige. Exempelvis var andelen medverkande kvinnor i svenska nyheter 31 % medan männen 

var medverkande i 69 % (Edström och Jacobsson, 2015:23). 

Edström och Jacobssons (2015) rapport berättar om vikten av att granska medier för att 

belysa samhällets strukturer: 
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De kvantitativa och kvalitativa data som samlats in visar att kvinnor fortsätter vara 
underrepresenterade i förhållande till män även om andelen kvinnor ökat något över tid. Detta 
innebär att kvinnors perspektiv och åsikter till stor del saknas i medierna och att nyheterna speglar 
huvudsakligen mäns verkligheter. Eftersom medier förmedlar nyheter som når både medborgare och 
beslutsfattare innebär bristen på rapportering om kvinnor och kvinnors verkligheter att samhället 
saknar viktig information som är väsentlig för utveckling och framsteg i världen. (Edström och 
Jacobsson, 2015:14)  
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3. Teori 

Centralt i denna uppsats är Hirdmans (1988) genussystem som baserar sig på teoretiska tankar 

om kvinnors sociala underordning. Det kommer inte närmare diskuteras skillnaden mellan 

begreppen biologiskt och socialt kön mer än att användandet av genussystemet avser det sociala 

kön som konstrueras av samhället. Hirdman (1988) förklarar det som ”en beteckning på ett 

"nätverk" av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman, 

1988:51) som ska betraktas som en dynamisk struktur. Grunden till genussystemet är vad 

Hirdman (1988) förklarar som två logiker. Den ena logiken är den manliga-kvinnliga 

dikotomin, vilket kan förklaras med att dessa inte bör blandas utan hållas isär (Hirdman, 

1988:51). Den andra logiken är hierarkin, där mannen ses som norm och därmed utgör de 

normen för det normala (ibid.).  

Hirdman (1988:57) menar vidare att eftersom vi är medvetna om genussystemet och dess 

logiker reproduceras det och hon frågar sig om en grundläggande förändring av dem kan vara 

möjlig. Systemet är, som tidigare nämnts, en dynamisk struktur och förändringar av systemet 

hänger samman med att dess första logik, isärhållandet, bryts (ibid.). Under olika förhållanden 

kan isärhållandet minska, vilket får följden att ojämlikheten, eller mannen som norm, minskar. 

Hirdman (1988) skriver att isärhållandet bryts ”när kvinnor tvingas/får lov att göra det män gör 

och vice versa – ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga 

normen” (Hirdman, 1988:58). Detta isärhållande av könen resulterar i en hierarkisering med 

mannen som norm, men är något som kan förändras om genussystemets logiker bryts (ibid.). 

Motivering till valet av genussystemet som teori är att den grundar sig på teoretiska tankar 

om kvinnors sociala underordning. Denna uppsatsen undersöker om det finns skillnader mellan 

kvinnor och män och mer specifikt skillnaden i könsmarkering i sportnyheter av dessa. Därav 

är användningen av genussystemet som teori fruktbar då den kan beskriva skillnader mellan 

kön som ett system. Genussystemet fokuserar på kvinnans sociala underordning i samhället och 

om en sådan underordning finns i könsmarkeringen kan det förtydligas med hjälp av denna 

teori. I sportens värld, som nästintill alltid varit mansdominerad, kan det finnas stora skillnader 

mellan könen. Damsport har historiskt sett fått mindre utrymme i press och media, vilket kan 

delvis ha bidragit till att förstärka den sociala underordningen kvinnor har i samhället. Det kan 

därför tänkas vara intressant att koppla teorin till språket som används om kvinnor och män i 

sportnyheter. Uppsatsens huvudsakliga syfte är om, och i vilken utsträckning, könsmarkering 

sker i kvinnliga och manliga sportnyheter. Någonting som är norm behövs sällan markeras i 



8 

samma utsträckning som det som inte är norm. Med andra ord kan språket visa vilka rådande 

normer som finns i samhället och hur det könsmarkeras kan därför på ett sätt tänkas visa om 

kvinnors sociala underordning existerar.  
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet som analyseras i den här uppsatsen kommer från SVT:s sportnytt och SR:s radiosport 

bestående av 47 sportnyttsändningar som innehåller 387 stycken enskilda sportnyheter och 48 

radiosportsändningar som innehåller 322 enskilda sportnyheter. Det insamlade materialet är 

från första torsdagen varje månad under åren 1986, 1995, 2003 och 2018. Dock finns det 

undantag; 1986 och 2003 användes radioavsnitt från första fredagen i maj då inga avsnitt sändes 

på första torsdagen eftersom det var helgdagar och att sportnytt den 6/7 1995 tycks förkommet 

då det inte levererats. Anledningen till valet av dessa årtal är att få med årtal från de senaste 

fyra decennierna. Varje årtal är även valt med tanke på sportevenemang som skett under det 

specifika året, med främst fokus på fotbolls-VM för både dam och herr. Fotboll är enligt rf.se 

den sport med mest andel aktiva idrottare från den senaste mätningen 2018, vilket kan påverka 

sportnyheternas val av vilka nyheter som får stort fokus under sändningen (rf.se, 2018:5). Under 

1986 spelades bland annat VM i herrfotboll, 1995 spelades bland annat VM i damfotboll, 2003 

spelades bland annat VM i damfotboll och 2018 spelades bland annat VM i herrfotboll. 

Längden på sportnyttsändningarna var i genomsnitt cirka 19 minuter.  

Ett annat val var att ta de nyheter som är sist på dygnet för få med allt som hänt under dagen. 

Tiden på dygnet för själva sändningarna varierade mellan 21.05 och 22.00. 

Radiosportsändningarna var i genomsnitt 7 minuter långa och tiden för sändningen varierade 

mellan 16.03 och 22.10. Anledningen till att just sportnyheter från SVT och SR har valts är för 

att dessa två medier är statliga och aktivt jobbar för jämställdhet vilket kan tänkas vara 

intressant att undersöka rent språkligt.  

SVT antog 2016 en ny strategi som bygger på grundläggande krav som ställs i 

sändningstillståndet. Det är bland annat ansvar för svenska språket, programverksamheten ska 

bedrivas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att programmen utformas så de tillgodoser 

intressen hos befolkningen i hela landet samt att programutbudet ska spegla den variation som 

finns i befolkningen (svt.se, s. 2). SR har inget så uttalat jämställdhetsarbete gällande sina 

program enligt deras senaste hållbarhetsrapport från 2018. De skriver om jämställdheten på 

själva arbetsplatsen vilket får antas även genomsyra SR i allt de gör, dock nämns inga konkreta 

mål för jämställdhet med tanke på deras mottagare (sverigesradio.se, s. 15). 
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4.2 Metod 

För att få tillgång till mitt material har jag kontaktat Svensk mediedatabas som är en söktjänst 

för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar (smdb.kb.se). De har över tio miljoner 

timmar audiovisuellt material från 1979 och framåt, med bland annat material från SVT och 

Sveriges Radio (ibid.). På deras hemsida beställde jag avsnitt från de valda datumen. Avsnitten 

skickades sedan till biblioteket för Högskolan i Halmstad där jag tittade och lyssnade på alla 

avsnitt. Mitt fokus låg på introduktionen av sportnyheterna och jag såg till två saker. För det 

första antecknade jag om nyheten handlade om ett specifikt kön, om den handlade om båda 

könen, om den handlade om allmänna sportnyheter eller om kön var okänt. För att förstå om 

nyheten handlade om ett specifikt kön antecknades det om lagnamn, personnamn eller 

serienamn användes samt om TV-sportnyheten använde bild som hjälpmedel. Allmänna 

sportnyheter var nyheter som till exempel handlade om beslut som berörde vilket land som fick 

hålla nästkommande OS. Kön definierades som okänt när ankaret inte markerade kön, bild inte 

användes eller det inte gick att förstå vilket kön det var utefter kontexten, till exempel om 

lagnamn eller personnamn inte användes. För det andra antecknades det om nyhetsankaret 

markerade med dam eller herr eller inget av dem. Ingen annan könsmarkering har tagits till 

hänsyn i denna del. Observationerna nedtecknades i olika tabeller som sedan sammanställdes i 

de diagram som kan ses i resultatdelen. 

4.3 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etik 

Uppsatsens reliabilitet har tänkts igenom och valet av Svensk mediedatabas som källa motiverar 

en hög reliabilitet. Vid upprepande mätningar kommer resultatet troligtvis bli detsamma. Det 

som kan komma att skilja är om andra avsnitt beställs än de som ingick i denna uppsats, då 

sportnyheter i allmänhet rapporterar om aktuella sportnyheter som tidigare varit eller som 

kommer att bli av.  

Validiteten blir hög av att det är just sportnyheter från TV och radio som beställs och är det 

material som undersöks. Jag antecknar endast om könsmarkering sker i introduktionen av 

sportnyheten, vilket är något som uppsatsen har som syfte att undersöka.  

Gällande uppsatsens generaliserbarhet är den förhållandevis hög tack vare den mängd 

material som samlats in. Generaliserbarheten hade kunnat vara högre om mer material från 

varje år hade beställts för att få ett större omfång, dock hade det kunnat förlänga uppsatsen tid 

vilket inte hade varit möjligt.  
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Det har inte behövts att tänka specifikt på etiska förhållningssätt då materialet är sportnyheter 

som har sänts på TV och radio för allmänheten. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt kommer uppsatsens resultat att redovisas. Det gäller antal nyheter, antal 

könsmarkeringar, den procentuella andelen vad nyheterna handlar om och den procentuella 

andelen förekommande könsmarkeringar. 

5.1 Totala antalet sportnyheter på TV och radio 

För att besvara uppsatsens frågeställningar behövs först en redovisning av andelen manliga 

respektive kvinnliga sportnyheter utifrån materialet. TV-sportnyheterna är totalt 387 stycken; 

78 handlar om damsport, 250 handlar om herrsport, 24 handlar om båda, 22 handlar om 

allmänna och 13 nyheter där kön är okänt. Radiosportnyheterna är totalt 322 stycken; 58 handlar 

om damer, 209 handlar om herrar, 20 handlar om båda, 31 handlar om allmänna och 4 nyheter 

där kön är okänt. Detta resultat visas i diagram 1 för TV-sportnyheterna och diagram 2 för 

radiosportnyheterna. 

 
Diagram 1. Det totala antalet TV-sportnyheter och vad nyheten handlar om 
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5.2 Historisk förändring i andelen nyheter om dam- och herrsport på TV och 

radio 

Nedan presenteras den historiska förändringen i den procentuella andelen av vad sportnyheter 

på TV och radio handlar om. 
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Diagram 3. Den procentuella andelen av vad TV-sportnyheter handlar om 
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Som framgår i diagram 3 handlar majoriteten av TV-sportnyheter historiskt om herrsport. 

Under 1986 handlade 11 % om damsport och 70 % om herrsport och resultatet för 1995 är att 

16 % handlar om damsport och 69 % om herrsport. I 2003 års sportnyheter på TV handlade 

21 % om damsport och 68 % om herrsport, vilket förändrades under 2018 där 30 % handlar om 

damsport och 53 % om herrsport.  

Som det går att observera i diagram 3 har andelen sportnyheter om damsport ökat till 30 % 

år 2018. Samtidigt har andelen herrsportnyheter på TV minskat till 53 % år 2018. När det 

kommer till de andra nyhetskategorierna har de väldigt låg andel och förändras knappt över tid, 

dock under 1995 hade allmänna sportnyheter en hög andel. Då var Sverige ofta på tal om att 

anordna OS, vilket har klassificerats som en allmän sportnyhet i denna uppsats.   

 
 
 

Som framgår i diagram 4 handlar även majoriteten av radiosportnyheter historiskt om herrsport, 

även om den procentuella andelen herrsport och damsport närmar sig varandra mer över tid på 

radio än för TV-sportnyheter. Under 1986 handlade 6 % om damsport och 73 % om herrsport, 

vilket 1995 förändrades till att 16 % handlade om damsport och 69 % om herrsport. I 2003 års 

sportnyheter på TV handlade 20 % om damsport och 62 % om herrsport. När det kommer till 

2018 års sportnyheter handlar 44 % om damsport och 46 % om herrsport. 

Sammanfattningsvis handlar majoriteten av radiosportnyheterna om herrsport, men de har 

sjunkit till 46 % år 2018. För damsport har andelen snarare ökat från 6 % år 1986 till 44 % år 

2018. Radiosportnyheterna påverkas av årens sportevenemang och gällande de andra 
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nyhetskategorierna förändras de olika över tid. Exempelvis påverkas kategorien allmänna 

sportnyheter då Sverige var ofta på tal om att anordna OS, jämför diagram 3, vilket definierades 

som en allmän sportnyhet i denna uppsats.   

5.3 Historisk förändring i könsmarkeringen av sportnyheter på TV och radio 

Nedan följer diagram för den historiska förändringen i den procentuella andelen av användandet 

av dam och herr. 

Antalet könsmarkerade TV-sportnyheter är totalt 39; dam markeras 22 gånger och herr 

markeras 17 gånger. Exempelvis markerar TV-sportnyheterna att det är på damsidan, dam-VM 

i handboll, EM-kvalmatchen i damfotboll och damernas elitserie. Exempel på hur herrsport 

markeras är på herrsidan, stadens handbollsherrar och på herrarnas europatour.  

Antal könsmarkering i radiosportnyheter är totalt 46 gånger, varav dam markeras 34 gånger 

och herr markeras 12 gånger. Exempel på hur radiosportnyheter presenterade damsportnyheter 

är följande: i damernas VM-semifinal, på damsidan, svenska damerna och dam-VM i fotboll. 

Radiosportnyheter använde herrlandslaget, allsvenskan i fotboll för herrar och Sveriges 

handbollsherrar när de presenterade herrnyheter.  

Det totala antalet damsportnyheter är 136 och könsmarkering med dam sker 56 gånger 

medan det totala antalet herrsportnyheter är 459 och könsmarkering med herr sker 29 gånger. 

De enskilda gångerna kön markeras säger inte så mycket då antalet enskilda dam- och 

herrsportnyheter skiljer sig markant åt. Om siffrorna sätts i ett annat perspektiv går det att 

jämföra siffrorna, vilket diagram 3, 4, 5 och 6 visar. Genom att dividera antalet markeringar 

med dam respektive herr med de totala sportnyheterna för respektive kön visar det rent 

procentuellt hur ofta kön markeras.  

Totalt för både TV och radio handlade 19 % om damsport och 65 % om herrsport samtidigt 

som dam markerades i 41 % av alla damsportnyheter medan herr markerades i 6 % av alla 

herrsportnyheter 
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I diagram 5 går det att tyda den procentuella andelen av markeringen med dam i nyheter om 

damsport. Under 1986 användes dam väldigt frekvent. På radio markerades dam 85 % och på 

TV 65 %. Användandet minskar över tid och 1995 användes dam 67 % på radio och 54 % på 

TV. 2003 användes dam 61 % på radio och 30 % på TV och det minskade under 2018 till 43 % 

på radio och 3 % på TV. 

Följaktligen minskar användandet av dam över tid vilket kan kopplas samman med att den 

procentuella andelen av damsportsnyheter har ökat och att nyheterna har blivit mer medvetna 

och använder ett mer jämställt språk. 
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I diagram 6 går det att tyda den procentuella andelen av markeringar med herr i nyheter om 

herrsport. I undersökningen användes herr väldigt sällan. På radio markerades herr 6 % och på 

TV 8 % av herrsportnyheterna under 1986. Användandet går en aning upp och ner över tid och 

under 1995 användes herr 2 % på radio och 9 % på TV. 2003 användes herr 6 % på radio och 

5 % på TV och för radio ökade det under 2018 till 14 % och för TV var siffran detsamma som 

under 2003, nämligen 5 %. 

Användandet av herr har legat lågt under de år som har undersökts. Det har i liten grad ökat 

eller minskat, men könsmarkering med herr i radio har ökat sedan 1995 upp till 14 %. Detta 

kan ha att göra med minskningen av den procentuella andelen av herrsportnyheter över tid och 

att medvetet försöka göra språket i sportnyheterna mer jämlikt. 
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion om frågeställningarna och en slutsats samt en diskussion gällande 

metod, material och nästkommande forskning. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka 

om könsmarkering med hjälp av dam och herr används i introduktionen av sportnyheter, med 

andra ord om nyheten är tydlig med att det handlar om dam- respektive herrsport. Uppsatsen 

har även undersökt om det finns någon skillnad om nyheten presenteras i TV eller i radio samt 

om det finns någon skillnad mellan olika årtal i historien.  

Till en början går det inte att säga mycket om resultatet då antalet dam och herr inte säger 

så mycket på grund av den stora skillnaden mellan enskilda dam- och herrsportnyheter. Därav 

var det viktigt att ta hänsyn till hur ofta en nyhet handlar om varje kön för att sedan kunna räkna 

ut den procentuella andelen som kön markeras. Efter den uträkningen skiljdes markeringen åt 

då dam används i mycket högre utsträckning än herr. 

6.1 Könsmarkeras introduktionen av sportnyheter genom användningen av 

dam och herr? 

Svaret på första frågeställningen blir enligt resultatet ja: både dam och herr könsmarkeras i 

introduktionen av sportnyheter. Av 709 enskilda sportnyheter nämns dam och herr i 85 stycken; 

56 dam och 29 herr. Dock används inte könsmarkering i någon hög utsträckning räknat i 

enskilda antal, vilket kan ha att göra med användningen av bilder på TV-sportnyheterna och 

användningen av namn på aktiva, serietabeller och lag på både TV- och radiosportnyheter. Om 

det finns något förhållande mellan användning av namn och könsmarkering i introduktionen av 

sportnyheterna är inget som denna uppsats undersöker vilket gör att den diskussionen lämnas 

därhän, men kan tänkas vara en förklaring på det låga antalet av användning av könsmarkering. 

Även Koivula (1999) undersökte om det markeras vilket kön TV-sportnyheter handlar om 

och kom fram till att det tydligt markeras, åtminstone för damsport. Hon presenterar dock inte 

det totala antalet könsmarkeringar, men den procentuella andelen vilket kommer skrivas om i 

avsnitt 6.2.  

Messner m.fl. (1993) presenterar resultat med totalt antal könsmarkeringar. I både basket- 

och tennissändningarna skedde könsmarkering endast under dammatcherna. Totalt 77 gånger 

under tre dambasketmatcher och 179 gånger i damtennismatcherna.  
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6.2 Är det någon skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med 

dam och herr i sportnyheter? 

Den andra frågeställningen som handlar om skillnaden av den procentuella andelen av 

markering med dam eller herr i sportnyheter besvaras kort med att dam markeras i mycket 

högre utsträckning än herr. Den totala andelen könsmarkering av dam är nästan dubbelt så stor 

som markeringen av herr. Eftersom damsport förekommer i lägre utsträckning i sportnyheterna 

behövs en procentuell siffra som visar andelen markeringar per enskild dam- och 

herrsportnyhet. Totalt markeras dam i 41 % av alla damsportnyheter medan herr markeras i 

6 % av alla herrsportnyheter.  

I jämförelse med Koivulas (1999) resultat är könsmarkeringen i kvinnliga sportnyheter lägre 

samtidigt som det är nästan detsamma för könsmarkering i manliga sportnyheter.  

På samma sätt som tidigare forskning visar även denna uppsats att det är män som är det kön 

som hörs och syns men samtidigt inte behöver nämnas. Edström och Jacobsson (2015) 

undersökte inte den procentuella andelen av könsmarkering, men belyste skillnaden i den 

procentuella andelen medverkande av varje kön. Kvinnor medverkade endast i en tredjedel av 

svenska nyheter på TV, vilket är aningen högre andel än vad som kommer fram i denna uppsats. 

Resultatet är att var femte sportnyhet handlar om damsport. Varför nyhetsandelen om varje kön 

behövs presenteras är för att förklara den höga andelen könsmarkering med dam. Om andelen 

sportnyheter om dam- och herrsport hade varit lika stor hade det troligtvis behövts att markeras 

herr mycket oftare än vad som görs idag samtidigt som den procentuella andelen markering 

med dam hade minskat.   

I jämförelse med Edströms (2006) undersökning har andelen kvinnor i sportnyheter 2000 

ökat från att vara med i var tionde nyhet till att vara med i var femte nyhet år 2003. Det råder 

fortfarande ojämnställda förhållanden då damsport inte alls får samma plats som herrsport. 

Genussystemet (Hirdman, 1988) framträder tydligt när kvinnan inte tillåts vara som mannen. 

Den första logiken som håller isär könen blir tydlig i sportnyheters representation av kön, vilket 

följaktligen bidrar till att den andra logiken stärks i och med att det är mannen som framstår 

som norm. När kvinnan gör det mannen försvagas den första logiken och desto mer illegitim 

blir den manliga normen. 
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6.3 Är det någon skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med 

dam och herr beroende på om sportnyheten presenteras på TV eller på radio? 

Även den tredje frågeställning går att besvara med ett kortfattat ja. Den procentuella andelen 

könsmarkering med dam och herr förändras beroende på om sportnyheten presenteras på TV 

eller på radio. Totalt sett används könsmarkering i 10 % av alla TV-sportnyheter och 14 % av 

alla radiosportnyheter. Skillnaden är marginell mellan TV och radio, men kan förklaras med att 

TV-sportnyheterna använder bilder och filmreportage som hjälpmedel när de presenterar 

nyheten och även under själva nyheten. Det gör de inte lika angelägna om att könsmarkera 

nyheten. Varför båda sifforna är låga kan förklaras med att sportnyheterna förväntar sig att 

lyssnaren ska förstå vilken sport och kön det handlar om utefter kontexten med hjälp av namn 

på aktiva, serietabeller och lag.  

Gällande könsmarkering i de båda medierna finns en skillnad för dam, men inte för herr. På 

TV-sportnyheterna markerades dam 28 % av damsportnyheterna och på radiosportnyheterna 

var samma siffra 59 %. Denna markanta skillnad kan bero på, som ovan nämnts, att TV-

sportnyheterna använder bilder och filmreportage medan radiosportnyheterna endast har talet 

som hjälpmedel. När det kommer till markering med herr är de siffrorna 7 % på TV och 6 % 

på radio. Här finns en tydlig skillnad i markeringen med dam och herr i relation till om de 

presenteras på TV eller på radio. Varför dam markeras oftare i både TV och radio kan kopplas 

till Hirdmans (1988) genussystem som bygger på två logiker, vilka båda efterlevs här. Den 

manliga-kvinnliga dikotomin där könen hålls isär och inte blandas blir tydligt då 

damsportnyheter i både TV och radio könsmarkeras oftare. Den andra logiken, hierarkin, 

efterlevs även den då det både i TV och radio är mannen som är norm när det inte könsmarkeras. 

Det som är norm behövs inte nämnas utan anses som det normala i sammanhanget. 

Den tidigare forskningen av Koivula (1999) undersökte användningen av markering av kön 

vid sportnyheter. Resultatet från den delen av Koivulas forskning är liknande denna uppsats. 

Hon såg till TV-sportnyheter och kom fram till att den totala procenten av markering med dam 

skedde 60,9 % i sportnyheter om damsport medan markering med herr förekommer i 5,2 % av 

herrsportnyheter. 
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6.4 Finns det en historisk skillnad i den procentuella andelen av 

könsmarkering med dam och herr mellan 1986, 1995, 2003 och 2018 års 

sportnyheter på TV och radio? 

Följande avsnitt beskriver kortfattat varje årtal med koppling till tidigare forskning och teori 

för att sedan avslutas med en sammanfattning. 

Till skillnad från Messner m.fl. (1993), som undersökte antalet könsmarkeringar, undersökte 

denna uppsats den procentuella andelen könsmarkering av sportnyheter. En likhet med deras 

undersökning, som kom fram till att det könsmarkerades endast i dammatcher, är att det i denna 

uppsats nästan bara är damsport som markeras år 1986.  

Skillnaden mellan TV och radios siffror gällande damsportnyheter 1986 kan förklaras som 

tidigare nämnts används bilder och filmreportage i TV-sportnyheterna, vilket får till följd att 

kön inte behöver markeras i samma utsträckning för att mottagaren ska förstå nyheten. När det 

kommer till markering med herr skiljer den sig i att det på TV markeras oftare än på radio. Det 

kan ha sin förklaring att de båda siffrorna redan är låga och det endast är en marginell övervikt 

för TV. Mannen är norm och behöver inte nämnas oavsett medium. I vissa fall ligger 

förklaringen också i att nyhetsankare på TV först presenterar en damsportnyhet och sedan 

övergår till en herrsportnyhet där det markeras med herr.  

Gällande skillnaden mellan könen går det att dra kopplingar till Hirdmans (1988) 

genussystem. De båda logikerna efterlevs när könen presenteras på så olika sätt och därmed 

hålls isär samtidigt som det är det manliga som inte markeras, vilket får följden att mannen 

anses som det normala.  

Könsmarkering med dam minskade under 1995 i jämförelse med 1986 vilket kan ha 

förklaringen i att det under 1995 sändes fler damsportnyheter samtidigt som utvecklingen i 

samhället sker mot det mer jämställda. Hirdman (1988) skriver att genussystemet är en 

dynamisk struktur som kan förändras om systemets första logik bryts. När isärhållandet mellan 

kvinnor och män minskar, minskar också ojämlikheten i mannen som norm. Det är långt ifrån 

jämställt men ett steg i rätt riktning. När både dam och herr markeras i lika stor utsträckning 

minskar isärhållandet och normen av att det manliga är det normala urholkas. Det resulterar 

sedan i att hierarkiseringen av mannen som norm är något som förändras och systemet blir mer 

jämställt. 

Skillnaden mellan TV och radio gällande könsmarkering med dam är som tidigare att det på 

radio markerades oftare än på TV på grund av att radio endast har det mänskliga talet som 

hjälpmedel. Könsmarkering med herr avviker dock på den punkten likt 1986. Under 1995 
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markerades herr oftare på TV än på radio. Det kan ha att göra med att könsmarkering med herr 

redan skiljde sig mellan TV och radio under 1986 och fortsätter på samma spår. Siffrorna är 

fortfarande väldigt låga, nästintill obefintlig på radio, vilket är ett tecken på att könsmarkering 

med herr inte närmar sig dam utan det är vice versa. 

Den tidigare forskningen av Koivula (1999) undersökte också 1995 års TV-sportnyheter. 

Hon undersökte inte bara SVT utan även TV4, men kom fram till liknande siffror som denna 

uppsats. 

Könsmarkering med dam fortsätter att sjunka år 2003, framförallt på TV. Som ovan nämnts 

går det även här att konstatera den minskade markeringen med dam att andelen av sportnyheter 

som handlar om damsport ökar och under 2003 är var femte sportnyhet om damer samt att 

genussystemet sakta men säkert förändras. Isärhållandet mellan dam och herr är det som ska 

brytas för att genussystemet ska förändras. ”[N]är kvinnor tvingas/får lov att göra det män gör 

och vice versa – ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga 

normen” (Hirdman, 1988:58) skriver Hirdman (1988). Könsmarkering med dam närmar sig 

andelen markering med herr vilket är en del i det Hirdman (1988) menar behövs för att den 

första logiken ska brytas och att en förändring av systemet ska påbörjas. Det börjar talas om 

damaktiva som det gör om herraktiva, om än inte lika mycket men ändå en påbörjad förändring 

av det tydliga isärhållande som tidigare funnits i sportnyheter. Det råder fortfarande 

isärhållande, men det minskas betydligt över tid. 

Likadant som 1986 och 1995 års sportnyheter, skiljer sig även andelen könsmarkering med 

dam mellan TV och radio under 2003. Det ligger troligtvis i det som tidigare nämnts angående 

att TV har tillgång till bild och filmreportage, vilket medför att TV-sportnyheter inte är lika 

angelägna att könsmarkera dam. Könsmarkering med herr skiljer sig knappt åt mellan TV och 

radio även detta året och ligger på samma låga nivå som 1986 och 1995. Sportnyheterna arbetar 

inte aktivt för att markera herr under dessa åren. 

Den tidigare forskningen av Edström (2006) undersökte hur könsmärkning ser ut i olika 

typer av program på SVT1, SVT2 och TV4. Med könsmärkning menade hon hur nyheter 

framställer kön och ser bland annat till representationen av kön i TV. I jämförelse med Edström 

(2006) har det skett en ökning i medverkande kvinnor i sportprogram. Medverkande kvinnor i 

bild i SVT är enligt hennes undersökning högre än hur det ser ut i endast sportprogrammen, 

vilket kan vara en beskrivning av sporten som mannens värld. En värld där kvinnor är 

underrepresenterade och där genussystemet är stabilt. 

Under 2018 minskade könsmarkering med dam i jämförelse med de andra åren. Desto större 

andel damsportnyheter desto mindre benägna blir sportnyheterna att markera kön. 
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Herrsportnyheter har haft störst andel av sportnyheterna i både TV och radio under lång tid, 

vilket har medfört att sportnyheterna inte känner att det är nödvändigt att markera kön för 

herrsportnyheter. Siffran för TV ligger på samma nivå, vilket (som tidigare nämnts) kan 

förklaras med TV:s hjälpmedel, men att radio har ökat sin markering av kön med herr kan 

förklaras på annat sätt än med vilka hjälpmedel som används. Med tiden kan sportnyheter bli 

mer medvetna om genussystemets förhållanden och vilja påverka dem. För att nå jämlikhet 

behövs det bland annat att båda könen markeras lika mycket. Genussystemets första logik är i 

detta område i gungning i och med att isärhållandet börjar minska. Andelen nyheter om 

respektive kön börjar närma sig jämlikhet, könsmarkering med herr på radio har ökat och att 

könsmarkering verkar bli mindre relevant i damsportnyheter desto närmare nutid som 

undersöks.  

I Edström och Jacobssons (2015) rapport, som baserades på en global nyhetsstudie från 

2015, skriver de om kvinnor och män i olika nyhetsmedier. Siffrorna är inte helt jämförelsebara 

med denna uppsats men kan ge en fingervisning i hur jämställda sportnyheter är. Deras rapport 

undersökte olika sorters medier med fokus på olika områden, medan denna uppsats undersöker 

sportnyheter. Andelen damsportnyheter på radio är liknande med Edström och Jacobssons 

(2015) rapport andel medverkande kvinnor i svenska nyheter, dock skiljer de sig gällande 

damsportnyheter på TV och andelen herrsportnyheter på TV och radio. Inom sportnyheterna 

har det blivit mer jämlikt än tidigare där båda kön börjar få lika utrymme i andelen sportnyheter. 

Ett kortfattat svar på frågeställningen om det finns en historisk skillnad i den procentuella 

andelen av markeringen med dam och herr mellan 1986, 1995, 2003 och 2018 års sportnyheter 

på TV och radio blir svaret ja. Andelen könsmarkering med dam har sjunkit över tid samtidigt 

som andelen damsportnyheter har ökat. Könsmarkering med herr har legat lågt, undantaget 

med en topp under 2018 för radiosport, och andelen herrsportnyheter har minskat över tid. Den 

procentuella andelen av markering med dam har minskat sedan 1986 från 85 % på radio och 

65 % på TV till att år 2018 vara 43 % på radio och 3 % på TV. Könsmarkering med herr har 

legat lågt sedan 1986 med 6 % på radio och 8 % på TV till att år 2018 vara 14 % på radio och 

5 % på TV. 

Minskningen med könsmarkering av dam samt ökningen av damsportnyheter kan vara en 

del i samhällets utveckling till ett mer jämställt samhälle och ifrågasättandet av det rådande 

genussystemet. Resultatet kan tolkas med att sportnyheter blivit mer medvetna och inte 

markerar dam lika ofta som det gjordes under de senaste tre decennierna. Markering med herr 

på radiosportnyheterna har ökat, dock är det fortfarande en låg siffra i förhållande till 

könsmarkering av dam. Ungefär var sjunde radioportnyhet som handlar om herrsport markerar 
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att det är just herrar det handlar om, de andra sex gångerna antas det att den som lyssnar förstår 

att sportnyheten handlar om män. Koivula (1999) kom fram till att det två av tre gånger 

markeras att sportnyheten handlar om damsport och även om den siffra har sjunkit för TV-

sportnyheter är det än idag märkbart att damsportnyheter på radio måste tydligt markeras när 

nästan varannan damsportnyhet markerar dam.  

SVT:s nya strategi från 2016 går även att koppla till den markanta minskningen av 

könsmarkering i damsportnyheter på TV. De krav i sändningstillståndet som strategin bygger 

på framhäver bland annat att programverksamheten ska bedrivas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och att programutbudet ska spegla den variation som finns i 

befolkningen. Det står även att de har ett ansvar för det svenska språket. Med dessa punkter går 

det att förklara ökningen av andelen damsportnyheter på TV och minskningen av 

könsmarkering med dam på TV-sportnyheter. SVT försöker tillgodose intresset hos 

befolkningen genom att öka andelen damsportnyheter så fler i befolkningen upplever att 

variationen i samhället speglas i TV-sportnyheter. Med tanke på SVT:s ansvar för det svenska 

språket är även det fruktbart för dem att påverka könsmarkeringen i sportnyheter. Genom att 

försöka bryta den manliga-kvinnliga dikotomin, som är genussystemets första logik, finns det 

en möjlighet att förändra genussystemet och nå jämlikhet mellan kön. Programverksamheten 

ska bedrivas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och görs bland annat genom att markera båda 

kön i lika stor utsträckning (svt.se, s.2). 

SR har som tidigare nämnts inget uttalat jämställdhetsarbete som påverkar programutbudet, 

vilket kan ses i resultatet. Könsmarkering med dam sker i högre utsträckning på radio än på TV 

och har förvisso minskat, men det markeras fortfarande i 43 % av radiosportnyheterna år 2018. 
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7. Slutsats 

Varför det är fruktbart att undersöka språkbruket i samhället och i detta fall medier förklarar 

Edström och Jacobsson (2015) med att:  

[e]ftersom medier förmedlar nyheter som når både medborgare och beslutsfattare innebär bristen på 
rapportering om kvinnor och kvinnors verkligheter att samhället saknar viktig information som är 
väsentlig för utveckling och framsteg i världen (Edström och Jacobsson, 2015:14).  

Om det alltid nämns att nyheten handlar om damsport och det sällan nämns att nyheten 

handlar om herrsport förmedlas en skev bild av att män är normen medan kvinnor är det 

avvikande och genussystemet stärks. Rapporteringen om damsport har tidigare skett som något 

avvikande och markerades i mycket större utsträckning än vad herrsport markerades, vilket 

visar att samhället inte är helt jämställt. Det har skett en förändring över tid, men 

radiosportnyheter är inte helt ikapp TV-sportnyheter och markerar dam i lite mindre än 

varannan nyhet. Dock kan det bli fel att inte alls markera kön i sportnyheter. Det är lika 

intressant att veta om det handlar om herrallsvenskan som att veta om det handlar om 

damallsvenskan. Men när damallsvenskan används för damer och allsvenskan används för 

herrar visar det att det manliga är det överordnade som inte behöver markeras. På samma sätt 

som dam markeras bör även herr markeras i samma procentuella utsträckning. Både för att 

sportnyheterna ska visa sig jämställda och för att tittare eller lyssnare ibland vill veta vad och 

vem nyheten handlar om. Om någon lyssnar på radiosportnyheterna eller en blind person 

lyssnar på TV-sportnyheterna vill de säkerligen ha reda på om nyheten handlar om exempelvis 

fotboll eller hockey. Könet på sportens utövare kan tänkas vara lika intressant att veta oavsett 

anledning. Även Messner m.fl. (1993) diskuterar vikten av symmetrisk könsmarkering och att 

det kan vara nödvändigt för att klargöra för tittaren vad den tittar på (Messner m.fl. 1993:126). 

En asymmetrisk könsmärkning tenderar att markera kvinnor som det andra (Messner m.fl. 

1993:126) och de menar att medierna har en stor del i denna fråga: 

The media – and sports media in particular – tend to reflect the social conventions of gender-biased 
language. In so doing, they reinforce the biased meanings built into language and, thus, contribute 
to the re-construction of social inequities (Messner m.fl. 1993:133) 

På samma sätt som sporten markeras bör även könet markeras, åtminstone att dam och herr 

markeras procentuellt lika mycket. Detta för att genussystemet ska förändras och att samhället 

ska bli mer jämställt. Medier förmedlar nyheter och kan med sitt språkbruk påverka tittare och 

lyssnare, vilket är viktigt att ha i hänsyn när nyheter vill förmedla sitt innehåll. Hur de markerar 

specifika saker kan ha inverkan på medborgarnas språkbruk som i sin tur kan bidra till att 
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genussystemets logiker bryts som formar ett mer jämställt samhälle där isärhållandet och 

hierarkiseringen mellan det kvinnliga och manliga suddas ut. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i vilken utsträckning, könsmarkering 

med dam och herr används i introduktionen av sportnyheter. Delfokus har även varit att 

undersöka skillnaden mellan TV och radio samt om det finns en historisk skillnad av 

könsmarkering mellan olika årtal. Uppsatsen har utgått från fyra frågeställningar: 

• Könsmarkeras dam och herr i introduktionen av sportnyheter? 

• Är det någon skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med dam och herr 

i sportnyheter?  

• Är det någon skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med dam och herr 

beroende på om sportnyheten presenteras på TV eller på radio? 

• Finns det en historisk skillnad i den procentuella andelen av könsmarkering med dam 

och herr mellan 1986, 1995, 2003 och 2018 års sportnyheter på TV och radio? 

Den tidigare forskningen har undersökt både den språkliga markeringen av kön och hur 

könsrepresentationen ser ut i medier. Koivula (1999) och Messner m.fl. (1992) undersökte 

språklig könsmarkering i sportvärlden. Koivula såg sportnyheter och kom fram till att damsport 

markerades i högre utsträckning än herrsport. Messners m.fl. undersökning såg basket- och 

tennismatcher och kom fram till att könsmarkering skedde endast i dammatcher. När det 

kommer till mediers representation av kön är det Edström (2006) och Edström och Jacobsson 

(2015) som gäller. Edström undersöker olika program på TV och Edström och Jacobsson 

skriver om olika sorters medier. Båda undersökningarna kommer fram till att endast var tredje 

nyhet handlar om kvinnor och resterande om män. 

Teorin som används i uppsatsen kommer från Hirdmans (1988) genussystem som handlar 

om teoretiska tankar om kvinnors sociala underordning. Systemet ska betraktas som en 

dynamisk struktur och grundar sig på två logiker. Den ena handlar om manliga-kvinnliga 

dikotomin, att dessa bör hållas isär, och den andra handlar om hierarkin, att mannen är över 

kvinnan och anses som normen. 

I kapitlet om material och metod beskrivs materialet som består av 47 TV-

sportnyhetssändningar från SVT och 48 radiosportnyhetssändningar från SR. Dessa innehåller 

totalt 709 enskilda sportnyheter. Sändningarna har observerats och det har antecknats när det 

skett en könsmarkering i introduktionen av sportnyheten. Resultatet har sedan sammanställts i 

tabeller och blivit diagram som presenteras i uppsatsens resultatdel. Det sker även en kort 

reflektion över uppsatsens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska förhållningssätt. 
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Resultatet presenteras i kapitlet resultat och har delats in i tre underrubriker. Första 

underrubriken presenterar antalet sportnyheter på TV och radio och de andra två presenterar 

procentuella andelar sportnyheter och könsmarkering på TV och radio ur ett historiskt 

perspektiv. Andelen damsportnyheter har ökat över tid samtidigt som andelen herrsportnyheter 

har minskat och könsmarkering med dam har minskat men könsmarkering med herr har legat 

lågt under de undersökta åren. 

Diskussionskapitlet delas upp i underrubriker med de fyra frågeställningarna som fokus i 

varje underrubrik. Sista frågeställningen delas upp för varje årtal och avslutas med en 

sammanfattning. I diskussionskapitlet kopplas tidigare forskning och teorin om genussystemet 

samman med resultatet. Det markeras kön i både TV- och radiosportnyheter även om skillnaden 

mellan dem finns. Troliga förklaringar till resultatets skillnader över tid är olika. Bland annat 

har TV bild och filmreportage som hjälpmedel vilket förklarar varför radio har större andel 

könsmarkering i sportnyheter än vad TV har. Genussystemets förändringar kan också kopplas 

till detta. Ett samhälle som förändras och får mer jämlikhet förändrar systemets logiker vilket 

gör det mindre angeläget att markera dam i sportnyheter. 

Avslutningsvis dras slutsatser i kapitel sju där det diskuteras om mediers makt gällande det 

språkliga och varför en jämlik könsmarkering kan vara viktigt för samhället. 
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