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Abstract 

Titel: En jämnare spelplan? – En kvantitativ studie av kvinnor och mäns exponering i TVs 
sportbevakning. En jämförelse mellan år 1998 och 2012.  

Författare: Filip Johansson och Henrik Rönnberg Kruse  

Handledare: Martin Danielsson  

Examinator: Lena Ewertsson  

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap  

Tidpunkt: Höstterminen 2013  

Antal ord: 13 110 

Syfte och frågeställningar: Att studera huruvida sändningsutrymmet för kvinnor respektive 
män i TV:s sportbevakning förändrats över tid (1998 respektive 2012). 

– Hur mycket utrymme i tid får kvinnor i förhållande till män i TVs sportbevakning år 2012 

jämfört med år 1998? 

– Vilka sporter förekommer i sändningarna, hur kategoriseras dem samt hur ser fördelningen 
av män och kvinnor ut?  

Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av 24 sportsändningar från SVT.  

Huvudresultat: Män har behållit sin dominans samtidigt som kvinnor närmat sig något, men 
har fortfarande långt kvar.  

Nyckelord: Genus, feministisk teori, innehållsanalys, representation, jämställdhet.  
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1. Inledning           
Sommaren 2013 upplevde Sverige troligen den största mediala bevakningen av ett kvinnligt 

idrottsevenemang någonsin. EM i fotboll för damer skulle gå av stapeln på hemmaplan och 

dessutom hade Sverige fått en ny eftertraktad förbundskapten, Pia Sundhage. Medias och 

även fotbollspublikens intresse var enormt, många av matcherna var slutsålda och i efterhand 

kallades mästerskapet för ”en stor succè” (Svenskfotboll 2013). Men är detta en korrekt bild 

av sportbevakningen? Hur mycket utrymme får egentligen kvinnor jämfört med män och hur 

ser det ut till vardags? Hur såg det ut förr och hur har bevakningen förändrats över tid? 

Sedan mitten av 1900-talet har media blivit mer och mer närvarande i de flesta människors liv 

(Kearney 2012: 2-3). Idag är media bland de mäktigaste producenterna av underhållning, 

information och socialisering. Medan äldre sociala institutioner som kyrkan och familjen med 

flera fortfarande spelar en viktig roll i våra liv så har media blivit en alltmer kraftfull reglerare 

av individuellt beteende och sociala praktiker. Som ett kommunikationssystem är media bättre 

än andra sociala institutioner på att producera och cirkulera bilder och budskap som 

konsumenter använder för att skapa kunskap och värderingar (ibid). Det är därför ingen 

överraskning att då media blivit mer närvarande i vardagslivet, så spelar de en större roll i 

skapandet av sociala normer och har uppmärksammats av både aktivister och forskare 

intresserade av den sociala produktionen av kön (ibid). 

Utifrån sina studier av kön, kroppar och sport slår Dworkin och Messner bland annat fast att 

vad än sport har åstadkommit i form av rättvisa, så är dam- och herrsport fortfarande 

segregerad och herrsport fortfarande dominant i kommersiellt värde och media (Dworkin & 

Messner 2002: 24).  

Jämställdhet mellan könen är ständigt ett aktuellt ämne. Speciellt i ett land som Sverige som 

anses vara ett av världens mest jämställda (World Economic Forum 2013). Tidigare studier 

har dock visat att det inte alls är speciellt jämställt mellan män och kvinnor sett till 

sändningstid i TV då det gäller medias sportbevakning (Koivula 1999). Det skulle därför vara 

intressant att studera hur fördelningen av sändningstid mellan könen ser ut år 2012 i 

jämförelse med äldre studier och huruvida denna fördelning förändrats över tid. Vi hoppas att 

vår studie kan leda till nya kunskaper på området och förhoppningsvis fungerar som underlag 

för ytterligare studier. Resultatet kan även fungera som ett komplement till senare studier som 

berör varför just män får mer utrymme i sportbevakningen än vad kvinnor får. 
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1.1 Problemformulering 
Kvinnor har historiskt sett ofta förfördelats i förhållande till män både generellt sett men även 

inom sportvärlden vilket tidigare studier visat (van Zoonen 1991: 27). Ett annat exempel är att 

den första gången kvinnor fick vara med i friidrotts-EM var år 19381, men deras tävlingar 

skedde då inte på samma plats eller under samma tidpunkt som männens. Männens tävlingar 

gick av stapeln i Paris och kvinnornas i Wien två veckor senare. Männens tävlingar fick även 

större mediealt utrymme än kvinnornas tävlingar, som bara fick utrymme i resultatnotiserna. 

Svensk Idrott (förbundsorganet) nämnde inte kvinnornas tävlingar över huvud taget. Tidigare 

under samma år när Svensk Idrott pratade om kvinnlig friidrott gav de uttryck för en klart 

negativ kvinnosyn och syftade på att det fanns ”idrotter som bättre lämpar sig för det svaga 

könet än friidrott”. Denna tillsammans med mer nyliga historier2 påvisar att kvinnor har varit, 

och fortfarande i stor grad är, den sekundära klassens medborgare i idrottens värld (Dahlén 

2008: 475). 

Överlag har samhället blivit mer jämställt under senare år då kvinnor fått mer att säga till om i 

olika sammanhang där ett exempel är att det i Sveriges riksdag finns ungefär lika många 

kvinnor som män (SCB 2013). Även om samhället blivit mer jämställt finns det dock 

fotfarande flera exempel på hur kvinnor motarbetas där vissa sportorganisationer ibland ser ut 

som att de är designade för att behålla det manliga status quo (Talbot 2002: 278). Sättet män 

och kvinnor representeras i medias sportbevakning anser vi kan vara ett problem. Det kan 

bidra till att reproducera, och på så sätt förstärka, könsstereotyper och genusroller. Något vi 

anser i sin tur kan förstärka de maktförhållanden som finns mellan män och kvinnor i 

samhället. Exempelvis skapar media regelbundet speciella former för mänsklig identitet som 

konsumenterna använder för att döma sig själva och andra. Just kön är en av många identiteter 

som konstrueras i mediakulturen (Kearney 2012: 3).  

 

1 Friidrotts-EM för män gick första gången år 1934. 

2 Ett mer nyligt exempel är det norska damlandslagets EM-kvalmatch i fotboll mot Danmark år 2004. 
Matchen visades på TV (inte en kommersiell kanal), men det skrevs i stort sett ingenting kring 
matchen varken före eller efter. Samma dag spelade det norska herrfotbollslandslaget träningsmatch 
mot Wales och då sändes matchen i kommersiell TV. Det skrevs även mycket om matchen i 
tidningarna både dagarna innan och efter matchen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med studien är att studera huruvida kvinnor under senare år närmat sig män då det 

gäller utrymme i form av sändningstid i TVs sportbevakning och då SVTs Sportnytt-

sändningar. Vår förhoppning är att studien ska bidra med nya resultat inom ett område vi 

anser vara väldigt viktigt då vi anser att samhället borde vara betydligt mer jämställt överlag 

och speciellt då det gäller män och kvinnor i dagens Sverige. Under de senaste åren har 

exempelvis så mycket gått framåt och utvecklats när det gäller teknik och uppfinningar och 

Internet har gjort det möjligt för fler människor att tillskansa sig information på olika områden 

och därmed även möjligheten till större kunskap. Därför tycker vi att människor även på ett 

annat plan ska bli mer medvetna. Exempelvis när gäller att alla människor oavsett kön eller 

etnicitet etcetera ska få samma möjligheter i livet. Det ska vara jämställt. Förhoppningsvis kan 

vår studie ge viss klarhet i hur mediebevakningen av kvinnor och män förändrats över tid i 

svensk public service (SVT) och dess sportsändningar och visa om utvecklingen går åt rätt 

håll och om det blivit mer jämställt. Vi kommer även att titta närmare på vilka sporter som 

förekommer i sändningarna och könsfördelningen inom dessa. Även könsfördelningen när det 

gäller reportrar, programledare samt när experter används vid inslagen kommer studeras. Det 

är dock inte vårt huvudsyfte. Våra frågeställningar för denna studie blir därmed följande: 

– Hur mycket utrymme i tid får kvinnor i förhållande till män i TVs sportbevakning år 2012 

jämfört med år 1998? 

– Vilka sporter förekommer i sändningarna, hur kategoriseras dem samt hur ser fördelningen 

av män och kvinnor ut? 

1.3 Disposition 
Efter detta första inledande kapitel kommer uppsatsen vara disponerade på följande sätt. I 

kapitel 2 – Tidigare forskning redogörs för olika studier och forskning som tidigare gjorts på 

området. I det tredje kapitlet (Teori) presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för studien och i kapitel 4 - Metod och material redovisas den metod som användes, 

materialets utformning, urvalsprocessen samt metodreflektioner. I kapitel fem finns en 

sammanfattning av Nathalie Koivulas studie som legat till grund för uppsatsen och som 

resultaten i denna uppsats jämförts med. I kapitel 6 – Resultat och analys, presenteras våra 

analyser samt de resultat studien lett fram till. I det sjunde kapitlet benämnt Diskussion, för vi 

en diskussion kring resultatet, vad det kan innebära samt tar upp diverse brister i studien och 

förslag på vidare forskning kring ämnet. Uppsatsen avslutas till sist med en Källförteckning. 
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2. Tidigare forskning         
De kvantitativa och kvalitativa skillnader som finns mellan hur män och kvinnor representeras 

i mediabevakningen inom sportvärlden har varit, och är fortfarande, ett ämnesområde som 

studeras flitigt. I detta kapitel redogörs för ett antal studier och böcker som vi anser vara 

väsentliga för vår studie.  

Hur män och kvinnor representeras i mediabevakningen och hur denna bevakning skiljer sig 

åt har studerats såväl utanför som inom Sveriges gränser (Koivula 1999; George, Hartley & 

Paris 2001; Speer 2001; Bernstein 2002; Pfister 2010; Lundquist Wanneberg 2011; Tolvhed 

2013). 

Det finns en hel del litteratur som berör det aktuella ämnet. I boken Women, Media and Sport 

är ett av Pamela J. Creedons huvudsyften att se vilken roll media har i konstruktionen av de 

värderingar rörande genus och kön som förmedlas via dess sportbevakning. I ett kapitel är hon 

också mycket kritisk till media då hon belyser vilken roll medias sportbevakning har i 

förstärkningen och reproduceringen av bland annat könsskillnader och hierarkier mellan män 

och kvinnor (Creedon 1994: 6). 

Utöver Creedon finns det fler som är kritiska till medias sportbevakning av kvinnor och 

överens om att den bidrar till att öka de ojämlika maktförhållandena mellan könen både inom 

idrotten och samhället generellt. Ett exempel är den tvetydighet som kunde urskiljas i flera 

amerikanska tv-sändningar gällande hur kvinnliga idrottare framställdes. Kvinnans styrkor 

och egenskaper framhölls tillsammans med negativa förslag som trivialiserade hennes insats 

eller antydde att hon inte var lämpad för sporten i fråga (Duncan & Hasbrook 1988: 91). 

Forskare har även studerat de könsroller som finns i sportvärlden och hur dessa med hjälp av 

media reproduceras; “The media is important in the production and reproduction of gendered 

ideologies and in communicating our commonsense understandings of women's and men's 

position whithin sport” (Scraton & Flintoff 2002: 81). 

Även hur vissa sporter anses ”maskulina” och inte lämpliga för kvinnor, men även huruvida 

sportvärlden har eller kommer att utmana de normer och synen på de könsroller som 

cirkulerar i samhället har studerats. Ett exempel är att män förknippas med attribut som styrka 

och uthållighet och kvinnor med smidighet (Pfister 2010; Tolvhed 2013). 

8 
 



I boken Sport och medier skriver Peter Dahlén att det har gjorts framsteg under de senare åren 

när det kommer till jämställdhet och synliggörandet av idrotter med kvinnliga utövare, men 

att idrott med manliga utövare fortfarande får oproportionerligt mycket utrymme3. Kvinnors 

idrott marginaliseras och osynliggörs fortfarande i kvantitativ bemärkelse (Dahlén 2008: 476). 

Hur män och kvinnor framställs i media har studerats på flera olika sätt och ur olika 

perspektiv. En aspekt har varit hur bland annat objektifieringen och sexualiseringen av män 

och kvinnor inom idrotten har sett ut i svensk medias sportbevakning från 60-talet och framåt 

(Lundquist Wanneberg 2011). Ett annat exempel på en studie där sexualitet utgjorde ett ämne 

för undersökning genomfördes under åren 1996 och 1997 då man granskade totalt sex stycken 

artiklar (tre från vardera land) från engelska och australiensiska tidningar (Clark & Wright 

1999).  

I boken Media treatment of female athletes: issues of gender and sexualities nämner Mary Jo 

Kane och Helen Jefferson Lenskyi en forskare vid namn Douglas Kenner. De nämner att 

under de senaste årtiondena har sportsociologer på ett övertygande sätt visat att 

medierepresentationen av kvinnors identitet inom sport kopplas till deras idrottsliga normer 

och värderingar rörande deras femininitet och sexualitet. De tar även upp att representationen 

skapar en utbredd världslig syn att kvinnliga idrottare är, per definition, en mindre autentisk 

version av deras manliga motpart. Detta genom att sportmediers bilder likställer manliga 

idrottare med styrka, mod och kompetens och kvinnor som sexuellt attraktiva, feminina och 

med så kallad begränsad fysisk kapacitet (Kane & Lenskyi 1998: 186–187). 

I den forskning vi har tagit del av på det aktuella området har ett flertal, både kvalitativa och 

kvantitativa, metoder använts för att nå svaren på olika frågeställningar. Med en kritisk 

kvalitativ textanalys studerades skillnaden mellan hur kvinnor och män framställdes i 

sportmedia genom att analysera tidningsartiklar i ett antal av Sveriges största dagstidningar. 

Där kom Lundquist Wanneberg delvis fram till att kvinnor i större utsträckning än män 

framställs på ett mer ”sexuellt” sätt. Detta hävdar hon leder till att svensk elitidrott bidrar till 

ökad reproducering av ojämställdhet mellan könen (Lundquist Wanneberg 2011). 

3 När vi hädanefter i uppsatsen skriver om ”manligt” och ”kvinnligt” syftar vi till den biologiska 
definitionen av kön, exempelvis ”kvinnlig” reporter betyder att reportern är av det kvinnliga könet. 
När vi däremot skriver om ”maskulin” och ”feminin” syftar vi till hur något kategoriseras (i vårt fall 
olika sporter) och då använder vi oss av samma kategorisering som Nathalie Koivulas gjorde i sin 
studie från 1995.  
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I sin artikel: Is it time for a victory lap? – Changes in the Media Coverage of Women in Sport 

studerar Alina Bernstein redan befintliga studier på området samt genomför en egen studie. 

Den visade hur mediabevakningen av kvinnor på senare tid förändrats i positiv bemärkelse då 

de fått betydligt mer utrymme i media, men samtidigt hur de fortfarande är en lång bit kvar till 

en mer jämställd mediabevakning (Bernstein 2002). 

En annan studie vi tittat närmare på och speciellt den metod som användes är den som 

beskrivs i Nathalie Koivulas artikel Gender Stereotyping in Televised Media Sport Coverage 

där hon både genomför en kvalitativ och kvantitativ studie av sportmediabevakningen av män 

och kvinnor. Hon började med den kvantitativa studien där hon studerade hur mycket 

utrymme kvinnor och män fick i SVT och TV4s sportbevakning, både tidsmässigt och 

procentuellt. Den kvantitativa studien följdes sedan upp av en kvalitativ studie där hon 

analyserade en del av klippen närmare och bland annat tittade på vilket sätt män och kvinnor 

framställdes. Det visade sig att det inte bara fanns skillnader i hur mycket utrymme män och 

kvinnor fick i TVs sportbevakning där män fick betydligt mer utrymme än kvinnor. Det var 

även stor skillnad mellan hur kvinnor lyftes fram i förhållande till män när de väl fick 

utrymme i media. Exempelvis nämndes kvinnor i stor utsträckning med bara förnamn medan 

män nämndes med efternamn. En annan skillnad var att kvinnor vid ett flertal tillfällen 

benämndes som flickor medan män aldrig benämndes som pojkar (Koivula 1999). 

I de flesta studier som vi tagit del av har fokus legat på bevakningen av män och kvinnor i en 

vardaglig kontext. Några studier har dock lagt fokus på skillnader i bevakningen i samband 

med stora idrottsliga evenemang såsom exempelvis de Olympiska Spelen (Bruce & Wensing 

2003; King 2007). 

Hur mediabevakningen av män och kvinnor skiljer sig åt både kvantitativt och kvalitativt är 

något som tas upp i samtliga av ovanstående studier även om deras metoder och specifika 

perspektiv kan skilja sig en del från varandra. Att en skillnad har funnits och fortfarande finns 

mellan könen framgår tydligt i den tidigare forskning vi tagit del av. Även hur den har 

förändrats och möjliga kommande förändringar finns med. Dock tyckte vi att det saknades 

mer aktuell data på området och vill därför bidra med detta genom att till stora delar 

genomföra en liknande studie för år 2012 som Koivula genomförde 1995/1996 med en 

uppföljning 1998 (Koivula 1999). 
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3. Teori            
Media och då främst populärkulturell media (där vi hävdar att sportmedia kan placeras) med 

dess representation av olika grupper och fenomen etcetera i samhället kan ha en stor inverkan 

på publiken. De kan bidra till att reproducera maktförhållanden, stärka olika stereotyper och 

bidra till att exempelvis en grupp i samhället blir mer accepterad i olika sammanhang. 

Exempelvis har representationer av homosexualitet samt skillnader mellan olika etniciteter 

förändrats från sent 1980-tal och fram till idag. Störst förändringar har då kunnat ses i 

representationen av rasskillnader i media sett till bland annat volym och normalisering av 

rasrepresentationer. Det är stor skillnad på antalet färgade personer i populärmedia nu i 

jämförelse med slutet av 80-talet. Parallellt med detta har även färgade blivit accepterade som 

en integrerad del av olika samhällen (Hall 2013: 267). Detta anser vi vara ett bra exempel på 

medias makt då det kommer till representation på olika områden.  

I vår studie utgick vi från feministisk medieteori där huvudfokus ligger på genus som en 

mekanism som strukturerar materiella och symboliska världar och våra erfarenheter av dem 

(van Zoonen 1991: 25). När vi analyserade materialet gjorde vi det utifrån ett genusperspektiv 

då vi bland annat studerade hur medias bevakning av olika sporter kan påverka människors 

uppfattning och reproducera redan befintliga uppfattningar om sporterna. Detta genom att 

vissa sporter exempelvis uppfattas som mer ”maskulina” och andra som mer ”feminina”.  

Om medieinnehållet till stor del handlar om vad män gör och tycker, finns det en risk att 

människors referensramar när de ska tolka och ta ställning till olika skeenden i omvärlden 

huvudsakligen blir via ett manligt perspektiv. Eftersom allmänheten består av både män och 

kvinnor, är det viktigt att medierna även gestaltar den så (Jarlbro 2006: 8). Detta aktualiseras i 

vår studie eftersom vi just studerar eventuella förändringar över tid gällande hur mycket 

utrymme kvinnor får i TVs sportbevakning jämfört med män. Ifall män visar sig få betydligt 

mer sändningstid än kvinnor får de större chans att påverka tittarnas syn på olika fenomen och 

man kan då säga att det manliga perspektivet blir dominant.  

Som vi tidigare nämnde anser vi sport vara en del av populärkulturen som i sin tur fått utstå 

viss kritik från ett feministiskt perspektiv. Populärkuluren har bland annat kritiserats för hur 

dess representationer stereotypiserar och marginaliserar kvinnor (Lindgren 2009: 170). Ett 

antal forskare har även understrukit att populärkulturens bilder tenderar att framställa både 
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män och kvinnor på ett stereotypt sätt (Lindgren 2009: 171). Detta är något vi går in djupare 

på under nästa punkt representation. Det är dock inte bara negativ kritik så som den ovan som 

populärkulturen fått. Om populärkulturen skriver Simon Lindgren (2009: 175) exempelvis 

följande; ”Populärkulturen kan ses som en arena där betydelser kan ifrågasättas och där 

dominerande ideologier kan rubbas”. Lindgren menar också att det är av stor vikt att belysa 

vad som sägs i populärkulturens texter och hur de sägs. Detta på grund av att de bilder av 

världen som då skapas får verkliga sociala konsekvenser i form av sätt att tänka och agera 

(a.a. 56). I vår studie skulle man kunna likställa ”populärkulturens texter” med 

sportsändningar och beroende på vad som visas och sägs i dessa kan det påverka hur 

människor tänker och agera. Det kan till exempel påverka hur ”lämplig” en sport anses för ett 

visst kön. 

3.1 Representation 
Ser man till representationer anser vi att medias sportbevakning också kan påverka publikens 

syn på män och kvinnors idrottsutövande samt hur sporterna i sig uppfattas. Medias 

representation/porträttering av könsroller är ett ämne av stor social, ekonomisk och politisk 

vikt (Tuchman 1978: 406). Om medias stereotypa framställning av könsrollerna är 

gammalmodiga finns det en risk att medierna förbereder unga, flickor i synnerhet, för en värld 

med värderingar som inte längre existerar. Representationen av kvinnor och män i TV bidrar 

till att forma samhällets bild av hur män och kvinnor ”bör” vara. Om det i vår studie till 

exempel visar sig att det knappt förekommer några inslag där kvinnor spelar ishockey kan det 

leda till att små flickor växer upp med en föreställning av att ishockey inte är en sport för 

flickor. Det finns även en risk att unga flickor har svårare att ta till sig sporten och skapa ett 

intresse för den vilket också kan leda till att de inte själva börjar spela något som i sin tur kan 

leda till att cementera bilden av ishockey som en typisk ”maskulin” sport. Media, i vårt fall 

TVs sportbevakning, kan alltså bidra till att forma ungas värderingar och hur de ser på sporten 

i sig samt deras syn på könsrollerna vilket i sin tur kan komma att reproducera 

maktförhållandet mellan män och kvinnor. Om till exempel synen på ishockey är att den inte 

lämpar sig för det kvinnliga könet kan det leda till att flickor inte känner att de har 

möjligheten att börja spela ishockey eftersom det är mindre ”socialt accepterat”. Således kan 

man se det som en inskränkning av deras valmöjligheter eller att de inte har makten att göra 

som de vill. Eller som Duncan och Hasbrook talar om sambandet mellan makt och sport; “A 

more equitable balance of power in sport can lead to a more equitable balance of power in 

other social spheres” (Duncan & Hasbrook 1988: 93). 
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Hur kvinnor representeras i media skiljer sig i stor grad från män. När kvinnor syns i 

amerikansk TV är det enligt Tuchman (1978) sällan som arbetare: om någon arbetar är det 

troligen en man. I de få fall där en kvinna arbetar blir de ofta symboliskt svartmålade genom 

att de porträtteras som inkompetenta och underlägsna män. Det är även vanligt att kvinnor 

förekommer i en underlägsen position till män i olika sammanhang i TV. De figurerar till 

exempel som sjuksköterskor medan män är läkare eller som sekreterare medan män är 

direktörer (Tuchman 1978: 408). 

Relativt få kvinnor är representerade i media; detta fastän kvinnor utgör ca 51 % av världens 

befolkning. Kvinnor porträtteras på ett trivialiserande sätt där de symboliseras som barnlika 

prydnader som behöver beskydd eller så är de avvisade till tryggheten i hemmet. Överlag är 

kvinnor underrepresenterade i TV, de är som Tuchman säger symboliskt förintade (a.a. 407). 

Även om Tuchmans studier är relativt gamla, och det på många sätt blivit jämnare när det 

gäller hur män och kvinnor framställs i TV anser vi att det fortfarande finns stora skillnader 

mellan könen, något som mer aktuella studier även visat (Dahlén 2008: 475). Skillnader som 

vi anser i många avseenden påminner om de som Tuchman i sina texter beskriver. Just dessa 

skillnader inom idrottens värld och hur medias bristande bevakning av kvinnor i olika sporter 

kan ses som en slags ”symbolisk förintelse” (författarnas översättning), för att använda ett av 

Tuchmans uttryck (Tuchman 1978: 407). Exempelvis kan bristen på bevakningen av 

kvinnliga utövare inom motorsporten, enligt oss, leda till att publiken får en uppfattning av att 

det inte finns några kvinnliga utövare inom denna sport. Allt detta aktualiseras i vår studie där 

det undersöks huruvida kvinnor i en mindre utsträckning när det gäller sändningstid 

underrepresenteras i TVs sportbevakning år 2012 jämfört med 1998. 

3.2 Feministisk teori 
Det är speciellt en inriktning av feministisk medieteori som studien kommer att utgå ifrån och 

det är liberal feminism. Flertalet kvantitativa innehållsanalyser har visat på att kvinnor knappt 

får någon plats överhuvudtaget i massmedier (van Zoonen 1991: 27). Könsroller samt 

kvinnors intressen, färdigheter och självuppfattning är bara en del av grundstommen i liberal 

feministisk mediaanalys. Den lösning som liberal feminism erbjuder är dels att kvinnor ska 

erhålla en mer jämställd position i samhället, dels äntra de mansdominerade fälten (ibid). Just 

könsstereotyper och genus och hur dessa delvis skapas och reproduceras genom medias 

sportbevakning av män och kvinnor samt representationen av dessa och hur det kan påverka 

jämställdheten mellan män och kvinnor i samhället är något som är mycket aktuellt i vår 

studie. Därför passar just denna typ av feminism bra som teoretiskt ramverk för vår studie.   
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I vissa avseenden kommer vi även närma oss andra typer av feministisk teori som kritisk 

feminism då analysen av materialet och den påföljande diskussionen kring resultatet kommer 

beröra dominansförhållandet mellan könen (Alvesson & Sköldberg 2008: 285). 

I denna studie kommer dessa dominansförhållanden att kunna iakttas då eventuella skillnader 

mellan män och kvinnors utrymme i media studeras. Vi kommer titta på om skillnader mellan 

könen då det gäller sportbevakning även kan påverka köns- och genusrollerna i en samhällelig 

kontext. Hur fördelning av sändningsutrymme mellan män och kvinnor kan bidra till att de 

ojämlika maktförhållandena mellan könen som finns i samhället reproduceras kommer även 

diskuteras. Bevis rörande medias påverkan av könsrollsstereotyper indikerar att media 

uppmuntrar publiken till en sådan stereotypisering. Bevis om TVs påverkan är speciellt 

övertygande (Tuchman 1978: 53).   

Andra inriktningar av feministisk medieteori så som radikal feminism och socialistisk 

feminism valdes bort då de ansågs inte passa vår studie och vårt syfte. I socialistisk feminism 

fokuserar man exempelvis inte bara på kön utan även på kvinnors levnadsförhållanden då det 

gäller klass och ekonomi (van Zoonen 1991: 28–29). Detta är faktorer som inte kommer att 

behandlas i denna studie. Radikal feminism i sin tur utgår från ett socialt system där alla män 

ses som dominanta och undertrycker kvinnor. Man menar att patriarkatet är konstruerat för att 

vara ett resultat av mäns ursprungliga onda benägenhet att dominera kvinnor, ett genetiskt 

bestämt behov som de kan fullgöra. Radikal feminism har bland annat varit i framkanten av 

exponeringen av manligt våld mot kvinnor, sexuellt våld, incest och politiska problem som 

tidigare har setts som privata (van Zoonen 1991: 27-28). Med detta i åtanke anser vi att den 

radikala feminismen inte är relevant för vår studie. 

3.3 Genus  
I vår studie är genus ett viktigt begrepp och det är då även viktigt att förstå skillnaden mellan 

genus och kön. Genus är ett begrepp som började användas på 1970-talet och betecknar det 

sociala könet, dvs. föreställningarna att könskategorierna kvinna respektive man är sociala 

konstruktioner. Genus baseras på den kulturella tolkningen av biologiska skillnader mellan 

kvinnor och män (Jarlbro 2006: 12). Kön däremot syftar till man och kvinna som kön rent 

biologiskt sett (ibid). 

Yvonne Hirdman går in djupare på genus när hon skriver om genusteori och genussystemet. I 

genusteorin strävar man efter att skapa kategorier av samma status som klass, ras och 

nationalitet. Genus som begrepp är ett steg mot ett mer inträngande försök att förstå de tydliga 
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och de mer subtila maktförhållandena som finns mellan män och kvinnor samt reproduktionen 

av kvinnors underordning (Hirdman 1990: 76). Detta är något som blir aktuellt i vår studie då 

skillnader i män och kvinnors utrymme i sportbevakningen kan påverka maktförhållandet 

mellan de två på liknande sätt som redogjordes för rörande representationen. 

När Hirdman skriver om genussystemet nämner hon jämlikhetskontraktet och 

jämställdhetskontraktet, två slags kontrakt som kom till för att det skulle bli mer rättvist 

mellan kvinnor och män. (a.a. 89–91). Ord som jämställd, likställd och jämlik har förr använts 

ungefär parallellt. Under år 1975 blev dock ordet jämställdhet alltmer institutionaliserat då det 

fanns ett politiskt behov av en särskild kategorisering för könens relation. Ordet jämställdhet 

slog då ut de andra synonymerna och visade på att det gamla rättviseordet ”jämlikhet” helst 

skulle användas till den stora och erkända konflikten mellan klass och kapital (a.a. 105–106). 

Jämställdhet blev ett ord som integrerade genuskonflikten under andra konflikter i samhället, 

som till exempel manliga hierarkier och klasser. Ordet syftar på att det handlar om att stå 

jämte varandra och inte om att vara ”lika”. I Sverige finns risken att vi tänkt skapa ett recept 

för hur genuskonflikten kan lösas men som i stället låser fast positionerna hävdar Hirdman 

(Hirdman 1993: 216). De positioner jämställdhet riktar sig mot är bland annat 

könssegregering, politiken, medierna och i arbetslivet (ibid). Det finns delade meningar kring 

begreppet jämställdhet, vissa likställer det med begreppet jämlikhet och kan användas till att 

definiera skillnader mellan exempelvis etniciteter. Vi väljer dock i vår studie att fokuserar på 

Hirdmans definition av jämställdhet, den mellan kvinna och man. 
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4. Metod och material        
I detta kapitel redogörs för vilken metod som använts, vad vårt material har bestått av, 

urvalsprocessen samt hur analysmallen utformats.  

4.1 Val av metod och material 
En kvantitativ innehållsanalys valdes som metod där mediebevakningen av kvinnor och mäns 

sportutövande jämfördes. Detta gjordes genom att, utifrån ett genusperspektiv, analysera ett 

begränsat antal av SVTs huvudsportsändningar. Dessa sänds varje vardag klockan 22.00, med 

vissa undantag då sändningen kan flyttas en aning i tablån. Varje sändning är cirka 14 minuter 

lång och i sändningen tas de största sportnyheterna upp och det är den längsta 

sportsändningen för dagen. 

Totalt bestod materialet av 24 Sportnytt-sändningar från SVT2. Antalet sändningar under 

2012 uppmättes till ungefär 260 stycken, beroende på några högtidsdagar. Vårt urval bestod 

av ungefär tio procent av dessa (mer om urvalet på nästa sida). Hur mycket tidsutrymme som 

kvinnor fick i jämförelse med män och om det rörde sig om enskilda idrottare eller lagsport 

undersöktes. Vi valde att ha med aspekten kring enskilda idrottare eller lagidrott för att 

studera om det fanns någon skillnad i representationen av män och kvinnor. Även vilka 

sporter som damer och herrar figurerade i studerades.  

Själva materialet hämtades från Svensk mediedatabas som är Kungliga bibliotekets söktjänst 

för audiovisuella samlingar (SM).  

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Valet av kvantitativ innehållsanalys som metod berodde på dess effektivitet och att resultatet 

normalt blir i termer av frekvens och volym, det vill säga hur ofta något förekommer i en text 

och hur stor andel av innehållet som karaktäriseras av en viss egenskap (Åsa Nilsson 2000: 

114-115). Sett till studiens syfte passade därför denna metod bra. Kvantitativ innehållsanalys 

är även en lämplig metod när man vill finna mönster i ett aningen större material och kunna 

göra jämförelser (Bergström & Boréus 2005: 84). Den är även en bra metod om man vill 

kunna göra statistiska generaliseringar (Holme & Solvang 1997: 80) samt göra jämförelser 

och se på förändringar över tid (Åsa Nilsson 2000: 111).  
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För att kunna besvara våra frågeställningar och se hur sportbevakningen av män och kvinnor 

såg ut i jämförelse med ett antal år sedan, var något slags jämförelse tvungen att göras. Vi 

valde därför att göra en jämförelse av våra resultat med Koivulas (Koivula 1999). 

Därför valdes också att i många avseenden, sett till metod och genomförande, likna Nathalie 

Koivulas studie som hon redogör för i vetenskapliga artikeln ”Gender Stereotyping in 

Televised Media Sport Coverage” (Koivula 1999). I första hand studerades antalet minuter 

som kvinnor respektive män figurerade i sändningarna och sedan hur stora procentuella 

skillnader det var. Resultatet jämfördes med de siffror som Koivula redovisar i sin 

uppföljningsstudie från 1998 (Koivula 1999). I likhet med Koivulas studie kom vi även att 

använda oss av samma kategoriseringssystem rörande ”maskulina-”/”feminina” och 

”neutrala” sporter (Koivula 1995). 

4.3 Urval 
Urvalet skedde genom att ett bundet slumpmässigt urval genomfördes där vissa kriterier sattes 

upp för vilken typ av sändningar som var önskvärda. På så sätt styrdes urvalet till viss del. 

Meningen var att välja två stycken vardagssändningar av Sportnytt varje månad under hela år 

2012. Mer exakt konstaterades först hur många dagar det var i varje månad under kalenderåret 

2012 och sedan matades antalet in i en slumpgenerator på Internet som vi letade upp med 

hjälp av söktjänsten Google. Två datum för varje månad valdes sedan ut av slumpgeneratorn 

och slumpade det sig så att datumet inte var en vardag startades slumpgeneratorn om tills det 

blev en vardag. 

Valet föll på den kvantitativa innehållsanalysen eftersom metoden ansågs vara den mest 

passande sett till studiens syfte då bland annat jämförelser över tid var aktuella. Även tiden 

var en faktor då tidsutrymmet för uppsatsarbetet inte räckte till för att gå djupare in på ämnet 

(Ahrne & Svensson 2011: 33). Det var även en anledning till att en jämförelse av vårt resultat 

gjordes med resultatet av Koivulas redan befintliga studie (Koivula 1999). Eftersom tanken 

var att göra denna jämförelse tycktes det vara rimligt att i flera avseenden utforma studien 

liknande Koivulas för att underlätta en jämförelse av de två. Detta påverkade även beslutet 

rörande vilken typ av material som valdes och varför sändningarna spreds ut över ett helt år. 

En annan anledning var också den ökade möjlighet att generalisera kring hur 

sportbevakningen såg ut överlag. Skulle man exempelvis valt samma antal sändningar, men 

fördelat dem på två perioder (två veckor på sommar- respektive vinterhalvåret), skulle risken 

ökat att kanske något stort mästerskap för män eller kvinnor hade varit aktuellt och tagit upp 
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en stor del av sportsändningarna. Detta skulle påverkat resultatet och i vårt tycke inte varit 

representativt för hur sportbevakningen såg ut över ett helt år. 

Den begränsade tiden var även en motivering till varför endast två sportsändningar/månad 

valdes ut. Vi hade gärna i likhet med Koivulas studie analyserat ett större material för att på 

ett ännu bättre sätt kunnat göra jämförelser och generaliseringar. För att välja ut vilka två 

sändningar från varje månad som skulle analyseras användas som sagt ett sannolikhetsurval 

av typen bundet slumpmässiga urval. Detta för att varje sportsändning skulle ha lika stor 

möjlighet att bli vald (Gunter 2012: 245).  

Genom detta undvek vi att vara partiska i urvalsprocessen och blev på så vis mer objektiva 

vilket i sin tur ökar reliabiliteten av studien. Helt objektiva kan man dock aldrig vara då det i 

slutändan är genom våra ögon som materialet analyseras och man kan aldrig som forskare 

bortse från sina förförståelser. Man kan endast vara medveten om att dessa finns. 

Förförståelsen är alltid grundad i vår roll som forskare och vår vardagsförståelse och är en 

oundviklig, men samtidigt nödvändig del för att nå förståelse (Aspers 2011: 38). 

Att material i form av sportsändningar från just SVT valdes berodde både på att Koivula 

(1999) delvis undersökte det i sin studie samt på att de är en public service kanal och därför 

har högre krav på jämställdhet än kommersiella kanaler (SVT 2008). I SVTs 

jämställdhetspolicy går det bland annat att läsa följande; ”I programutbudet ska 

jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen 

medverkande kvinnor och män.”  Därav borde fördelningen mellan män och kvinnor vara som 

jämnast på SVT och därför ansåg vi den passa bra för vår studie. Vi anser att man kan göra 

vissa generaliseringar rörande män och kvinnors exponering i TVs sportbevakning.  

 

När det gäller materialets storlek hade det idealiska varit att man haft mer tid och då även 

möjlighet att analysera ett större material. Hade till exempel tid funnits till att gå igenom 48 

sändningar, alltså dubbelt så många, hade säkrare generaliseringar kunnat göras rörande det 

aktuella ämnet. I vår studie tog vi dock hänsyn till en mängd olika variabler, vilket gör att vi 

trots allt anser oss kunna dra en hel del intressanta slutsatser. Till exempel om kvinnliga 

idrottare har en större representation i enskilda sporter än i lagidrott och om användningen av 

så kallade experter. Används de till exempel oftare i inslag rörande män än kvinnor, skulle det 

kunna indikera att SVT anser mäns idrotter som viktigare än kvinnors. 
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4.4 Analysmallen 
För att analysera och kunna göra anteckningar för varje sändning skapade vi en egen 

analysmall (se bild nedan) där alla aktuella variabler att ta hänsyn till fanns med. 

 

Bilden: En av de 24 analysmallarna som användes vid genomgång av Sportnytt-sändningarna. 

På den översta vågräta raden vid ”kön” antecknades om inslaget handlade om en kvinna, man 

eller om det var ”neutralt” (både män och kvinnor oavsett tidsutrymme i inslaget). I nästa rad, 

”tid” fylldes det i hur lång tid varje inslag var, både i minuter och i sekunder. I nästa rad, 

”sport” fylldes det i vilken sport det handlade om, exempelvis fotboll, ishockey eller tennis. 

Vid ”lag” fortsattes det med att fylla i om inslaget handlade om landslag eller klubblag. I 

raden ”enskilt” fylldes det i om inslaget handlade om en enskild utövare eller inte, detta för att 

kunna studera om till exempel kvinnor förekom i en högre grad som enskilda utövare eller i 

lagsporter. På nästa rad ”personintervju” markerades om personintervjuer förekom i inslaget 

och under ”reporter” antecknades det om reportern för inslaget var man eller kvinna. Detta 

för att ytterligare kunna se hur mycket utrymme män och kvinnor får i sportbevakningen. I 

några av inslagen förekom det både kvinnliga och manliga reportrar, då antecknades detta 

som neutralt och om programledaren rapporterade nyheter benämndes det som ”studio”. I 

sista raden ”expert” fylldes det i om det förekom någon expert4 i inslaget som fick uttala sig. 

Detta för att se om en expert oftast användes på något speciellt kön, och då kanske kunna dra 

slutsatser i stil med att mer vikt lades vid mäns sportutövande ifall det visade sig att man 

använde sig av expertutlåtanden oftare i deras fall. 

4 När en expert förekom i inslaget stod det oftast på namnskylten. I vissa fall kunde det till exempel 
vara en före detta utövare av den aktuella sporten. 
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Av ovanstående variabler i analysmallen var majoriteten av dem de samma som i Koivulas 

studie (kön, tid, sport, lag, enskilt och personintervjuer) medan resterande var variabler vi 

själva tyckte var intressanta att analysera, dessa var reporter, programledare och expert. 

Tidtagningen för varje inslag under sändningarna när materialet granskades skedde på 

följande sätt. Sändningens starttid sattes till då vinjetten började till dess att programledaren i 

studion hälsade välkommen. Sen började första inslaget en viss tid och sändningen pausades 

och tiden som visades i mediaspelaren5 antecknades. Samma sekund som programledaren 

gick över till ett nytt inslag pausades programmet igen och sluttid för det föregående inslaget 

antecknades samtidigt som samma starttid för efterföljande inslag skrevs ned i analysmallen. 

4.5 Metodreflektioner 
Att vi i vår studie valde att utgå från samma kategoriseringssystem som Koivula (1995) 

använde sig av när det gäller huruvida sporter ses som ”maskulina”, ”feminina” eller 

”neutrala” ser vi inte som ett problem. Visserligen är studien relativt gammal och det kan 

tänkas att synen på huruvida en sport är ”maskulin” eller ”feminin” kan ha förändrats under 

de senaste åren. Antalet manliga- och kvinnliga idrottsutövare i respektive sport anser vi dock 

indikerar att synen på de olika sporterna förändrats marginellt. Ett exempel är fotboll där 

antalet manliga utövare är mer än dubbelt så många till antal sett till kvinnliga utövare (RF 

2013). Därav anser vi man kan hävda att fotboll fortfarande ses som typisk ”maskulin” sport. 

Sett till vårt syfte hade vi, förutsatt att mer tid för studien funnits, kunnat genomföra en egen 

studie på liknande material som vi nu gjorde men på material från 10-15 år tillbaka i tiden. De 

resultat vi då fått hade vi kunnat jämföra med resultatet från den studie vi nu genomförde. 

Om vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi även gått igenom materialet grundligare och 

inte delat upp dem mellan oss som vi gjorde nu (tolv sändningar var). Det är inte ett optimalt 

tillvägagångssätt då det medför en ökad risk för fel vid kodningen av varje sändning. Något 

som i sin tur påverkar studiens reliabilitet i negativ bemärkelse. Helst skulle vi båda gått 

igenom samtliga sändningar var för sig och sedan jämfört de ifyllda analysmallarna. Hade det 

då visat sig att analysmallarna var ifyllda på i stort sett samma sätt, vilket lett till liknande 

resultat hade reliabiliteten av vår studie ökat (Wibeck 2010: 143). Även chansen att hitta 

eventuella fel och minimera risker för fel i resultatet hade då ökat. Dock är frågan om vi hade 

5 Den mediaspelare som användes för att se på sändningarna var VLC Media Player. 
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hunnit gå igenom lika stort material om man gjort på det sättet. Istället försökte vi minimera 

felen genom att fråga varandra om råd ifall det var något inslag som man var osäker på. 

Med ytterligare tid hade vi även genomfört en kvalitativ studie av materialet i form av 

exempelvis en kvalitativ innehållsanalys och kanske valt ut fyra av de 24 sportsändningarna 

att analysera. Vi hade då titta på hur kvinnor representeras i förhållande till män, till exempel 

om de nämns vid för- eller efternamn, i positiv eller negativ bemärkelse, tonfall, 

värdeladdade/nedvärderande ord då de talas om kvinnor etcetera. Vi hade då kunnat få en 

speciell inblick i vissa väsentliga frågor och en ökad förståelse av vårt material (Holme & 

Solvang 1997: 86–88). Genom att studerat materialet med ett kvalitativ angreppssätt hade vi 

fått tillgång till ett analyserat material där vi både fått en allmän överblick och en fördjupning 

kring ämnet. De två metoderna hade även hjälpt att stärka varandras information (Holme & 

Krohn Solvang, 1997: 87). 
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5. Koivulas studier – en sammanfattning    
I detta kapitel följer en kortare sammanfattning av Nathalie Koivulas studier som i många 

avseenden legat till grund för denna studie. Det är även delar av resultatet från nedan 

förstnämnda studie som jämförts med våra resultat. Nathalie Koivula innehar titeln doktor i 

filosofi vid Stockholms Universitet där även studien genomfördes. Studien vars resultat vi 

jämförde våra med är en doktorsavhandling som publicerades 1999. 

5.1 Gender Stereotyping in Televised Media Sport Coverage (1999) 
Syftet här var att upptäcka eventuella mönster av skillnader utifrån kön i olika sporter i TVs 

mediebevakning av idrotter i Sverige. För att göra detta använde Koivula både kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Materialet utgjordes av videoinspelningar av sportnyhetssändningar 

från SVT och TV4. Slumpmässigt valdes det ut två sportsändningar/vecka från en vardag och 

en helgdag under ett helt år 1995-1996 (1470min). En kvantitativ innehållsanalys 

genomfördes sedan där man studerade hur mycket utrymme i tid damerna fick gentemot 

herrarna, både i minuter och procentuellt (Koivula 1999). Hon tittade även på hur 

fördelningen av utrymme såg ut inom sporter kategoriserade som ”maskulina”, ”feminina” 

och ”neutrala”. Hon utgick då ifrån en kategorisering som var gjord i en tidigare studie av 

Koivula (1995), mer om den på nästa sida. 

Kvantitativt studerade hon även hur mycket tid som lades på intervjuer av män respektive 

kvinnor, det ojämna bruket av verbala och grafiska genusmarkörer som exempelvis 

damfotboll. Studerades gjorde även hur reportrar/kommentatorer refererade till utövarna, sa 

de till exempel man/pojke eller kvinna/flicka om utövaren. Slutligen rent kvantitativt 

studerades huruvida utövaren benämndes med för eller efternamn (Koivula 1999). 

I den kvalitativa studien som är en innehållsanalys analyserade hon på vilket sätt män och 

kvinnor fick utrymme. Man studerade exempelvis hur kommenteringen av inslagen såg ut 

generellt samt visuella aspekter i sändningarna såsom exempelvis kameravinklar. Även typen 

av frågor samt innehållet i frågorna som ställdes i intervjuerna analyserades. Studien följdes 

sedan upp år 1998 med något mindre material (528min), men ungefär på samma sätt (ibid).  

Materialet analyserades separat av två assistenter och upprepades sedan av författaren själv. 

Den kvalitativa analysen baserades dels på litteratur som ett generellt ramverk för skapande 

av kodscheman, dels baserad på ett mer induktivt bemötande genom att söka efter 

återkommande mönster (Koivula 1999). 
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Resultaten indikerade skillnader mellan könen när det gällde både kvantitet och typ av 

täckning, där män klart dominerade sändningsutrymmet í jämförelse med kvinnor. Mer exakta 

resultat går vi inte in på här. Relevanta delar av Koivulas resultat samt jämförelser mellan 

dessa och resultat från vår studie redovisas i nästa kapitel. 

5.2 Ratings of gender appropriateness of sports participation (1995) 
I Koivulas studie från 1995 kategoriserade hon ett antal sporter med hjälp av 

enkätundersökningar. Hon samlade in 207 stycken, där respondenterna fick kategorisera hur 

pass lämpliga 60 olika sporter var för män respektive kvinnor utifrån en sjugradig skala. 

Rangordningen utgick från mycket passande för män, inte alls för kvinnor (ett) till mycket 

passande för kvinnor, inte alls för män (sju). Fyra indikerade att sporten var lika 

passande/opassande för män och kvinnor. De sporter som hamnade mellan rankningen 3.5 

och 4.5 kategoriserades som ”neutrala”, de mellan 1 och 3.5 som ”maskulina” och de mellan 

4.5 och 7 kategoriserades som ”feminina”. Det resulterade i 34 ”neutrala” sporter, 18 

”maskulina” och sju ”feminina”. Exempel på några ”neutrala” sporter var basket och 

höjdhopp, ”maskulina” sporter, ishockey och fotboll och de ”feminina” sporterna var bland 

annat balett och hästhoppning. 

De delar som replikerades från Koivulas studie var främst den första av hennes kvantitativa 

studie då vi undersökte hur mycket tid män och kvinnor fick samt om det var som individuella 

utövare eller i lagsporter. Även hur det såg ut inom sporter kategoriserade som ”feminina”, 

”maskulina” och ”neutrala” studerades. Utöver de replikerade variablerna valdes även några 

egenframtagna att studera, nämligen kön för reportrar, programledare och experter. De delar 

som replikerades valdes främst för att de ansågs var de viktigaste och mest intressanta delarna 

i Koivulas studie och sett till de resurser som fanns mest genomförbara. Anledningen till att 

ett antal delar valdes bort berodde främst på att analysarbetet då ansågs ha blivit allt för 

omfattande. Trots att vi inte som Koivula även tittade på sändningar från TV4 anser vi det 

vara fullt möjligt att jämföra våra resultat med hennes då vår studie i ett antal andra avseenden 

liknar hennes. Även om resultaten av våra jämförelser inte blir lika precisa tror vi ändå att de 

kommer vara relativt representativa för hur fördelningen rent allmänt ser ut. Just SVTs 

koppling till jämställdhet (SVT 2008) som det tidigare i detta kapitel redogjorts för och som 

är en stor del av vår studie är ett starkt argument för att fokusera på SVT. Vi tror inte heller att 

skillnaderna mellan SVT och TV4 skulle vara så avsevärda att de påverkar slutresultatet i 

någon större bemärkelse. 
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6. Analys och resultat                                                           
I detta kapitel redovisas resultaten från vår genomgång av Sportnytt-sändningarna samt vår 

analys av materialet och där resultatet jämförs med Koivulas studie samt knyter an till det 

teoretiska ramverk som har använts. Samtliga procenttal kommer genomgående att avrundas 

till närmaste heltal. Vi kommer även i större utsträckning än Koivula att redovisa våra resultat 

med hjälp av diagram och tabeller. Vi anser att det då blir lättare att förstå och se de skillnader 

som finns. 

6.1 Sport med manliga och kvinnliga utövare i Sportnytt 
Hur mycket utrymme i tid män och kvinnor fick i SVTs sportsändningar var som tidigare 

nämnts huvudsyftet med vår studie och resultatet kan ses nedan i diagram 1. 

 

Diagram 1 – Procenten beräknad på tiden 308 minuter. 

Den totala tiden från sportsändningarna blev 338 minuter. Av dessa behandlades sport och 

idrottsutövare i 308 minuter eller 91 procent av tiden. Resterande 30 minuter bestod av 

”puffar” (reklam) för kommande program och sändningar, hemsidor samt sändningens intro 

(vinjett) och outro (avslutning). Av den totala tiden uppmättes männens andel till cirka 80 

procent av tiden. Kvinnor fick en andel bestående av 16 procent. ”Neutralt”, då både män och 

kvinnor förekom i inslaget, fick cirka fem procent. I Koivulas studie, där hon analyserade 483 

minuter fick män 84 procent av tiden motsvarande cirka 406 minuter, medan kvinnor fick 13 

procent med cirka 61 minuter och tre procent (cirka 14 minuter) gick till sporter som 

bevakade både män och kvinnor (Koivula 1999).  
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På de år som gått mellan dessa två studier antyder vår studie att männens andel således 

minskat med fyra procent medan kvinnor har ökat med tre procent. Den ”neutrala” andelen är 

den del som ser mest lik ut då den bara har ökat marginellt (knappt en procent).  

Peter Dahlén tar i sin bok Sport och Medier upp att under de senare decennierna har idrotten 

rört sig i riktningen mot större jämställdhet. Detta visas till exempel genom att kvinnliga 

idrottare i vissa sammanhang får mer utrymme i medierna än vad de tidigare fått (Dahlén 

2008: 464). Detta är något som är möjligt att se i diagram 1 på föregående sida där kvinnor 

fått mer sändningstid än tidigare år och således närmat sig männen. Man kan även se 

tendenser till detta i senare diagram i detta kapitel. Dahlén hävdar även att; ”idrottens köns- 

och genusordning karakteriseras alltså generellt av en påfallande ojämlik fördelning av makt, 

resurser och prestige mellan män och kvinnor” (Dahlén 2008: 464). Han skriver även att det 

förekommer framsteg som medför att långsamma könsbaserade maktstrukturer håller på att få 

en positiv ändring. Han menar att medierna i en del fall gör mer för utvecklingen och 

synliggörandet av kvinnlig idrott än vad idrottens egna organisationer gör. Vi håller med 

Dahlén om detta och ser man till vårt resultat har också kvinnor gått framåt, dock inte i nog 

stor utsträckning enligt oss. Vi anser att media skulle kunna göra ännu mer för att synliggöra 

kvinnlig idrott och på så sätt närma sig det den liberala feminismen delvis strävar efter, 

nämligen att kvinnor ska erhålla mer jämställdhet i samhället och äntra de mansdominerande 

fälten (van Zoonen 1991: 27). Utifrån resultatet i diagram 1 anser vi att man kan hävda att 

sport i media fortfarande är ett mansdominerat fält.  
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6.2 De olika sporterna i Sportnytt 
När vår analys av Sportnytt- sändningarna var klar kunde en stor variation av olika sporter 

konstateras. Vilka dessa var och fördelningen av sändningstid dem emellan kan ses nedan. 

.  

Diagram 2 – Procentandelarna är av tiden 308 minuter. ”Övrigt”6 står för alla sporter under 1 %. 

Som tabellen visar är fotboll den sport som får störst utrymme totalt sett över alla sändningar 

med hela 35 procent av tiden, vilket motsvara närmare 107 minuter. Ishockey är den sport som 

förekommer näst mest med sina 15 procent motsvarande drygt 46 minuter. Dessa två sporter 

är de som i särklass fick störst utrymme och efter dem följde ett antal sporter som låg mellan 

nio och fyra procent där motorsport med sina dryga 26 minuter och knappa nio procent var 

störst. Andra sporter i detta spann var i fallande skala handboll, cykling, skidor och friidrott. I 

övrigt figurerade några sporter i betydligt mindre utsträckning där deras sändningsutrymme 

låg mellan tre och en procent och slutligen ett antal sporter med marginellt utrymme i 

sändningarna då de inte ens fick över en procent (cirka fyra minuter) vardera i sändningstid. 

 
 

 

6 Sporter som hade under en procent: Curling, hästsport, brottning, innebandy, Paralympics, boxning, 
segling, baseball, surfing och volleyboll.  
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6.3 ”Maskulina”, ”feminina” och ”neutrala” sporter 
Anmärkningsvärt, men även logiskt sett till mäns dominans i sändningsutrymmet (Diagram 

1), är att de tre sporterna med mest sändningstid, fotboll, ishockey och motorsport, alla 

klassas ”maskulina” i Koivulas (1995) studie. Mycket anmärkningsvärt är också att endast en 

sport som kategoriseras som ”feminin”7 i Koivulas studie (1995) förekommer i den totala 

sändningstiden (se diagram 3 nedan). Denna sport är ridning/hästsport och fick med sina 

knappa två minuter endast en procent av sändningstiden. Detta medan sporter kategoriserade 

som ”neutrala” fick ungefär 28 procent utrymme och ”maskulina” sporter hela 71 procent. 

 

Diagram 3 - Procenten beräknad på totaltiden 308 minuter. 

En del av de sporter som finns med är en sammanslagning av en grupp sporter så som 

kampsport där vi valde att slå ihop sporter som karate, taekwondo och jujutsu. Koivula (1999) 

hade i sin studie låtit olika friidrottsgrenar stå för sig, men i vår studie valde vi att gruppera 

ihop alla friidrottsgrenar som friidrott. Anledningen var att av de åtta grenar Koivula hade 

med i sin studie, så var sex av dessa kategoriserade som ”neutrala”. Endast två var 

kategoriserade som ”maskulina” och dessa var diskus och kula, två grenar som inte var 

aktuella i vår studie. Med detta i åtanke såg vi inget problem med att slå ihop alla 

friidrottsgrenar till en stor grupp. Motorsport är också en sådan kategori, där exempelvis 

speedway, rally och STCC8 bakats in i en enda stor kategori benämnd motorsport. Andra 

exempel är hästsport (dressyr och hästhoppning), simning (simning och simhopp) och även 

skidor där längdskidåkning och skidskytte slogs ihop. 

7 Sju sporter kategoriserades som ”feminina” i Koivulas studie: Aerobics, balett, dans, konståkning, 
gymnastik, ridning/hästsport och konstsim. 

8Swedish touring car championship, Svensk standardvagnsmästerskap. 
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I studien förekom även ett antal sporter som inte fanns med i Koivulas studie från 1995 och 

därför inte heller kategoriserats som ”maskulina”, ”feminina” eller ”neutrala”. Dessa sporter 

var innebandy, curling, triathlon och Paralympics. Eftersom vi själva inte hade möjlighet att 

genomföra en studie för att kategorisera dessa sporter, men ändå ville ha med dem i vår 

beräkning valde vi att själva kategorisera dessa. Innebandy kategoriserades som ”maskulin” 

utifrån antalet män och kvinnor som utövar sporten där män utgjorde cirka två tredjedelar av 

det totala antalet utövare (RF 2013). Övriga sporter kategoriserades som ”neutrala” då de på 

många sätt påminde om sporter som i Koivulas studie kategoriserats som ”neutrala”. Ett 

exempel var Paralympics där många av grenarna är sådana som anses vara ”neutrala” enligt 

Koivulas studie (Koivula 1995). 

Vidare kunde det konstateras att inom de sporter som ansågs ”maskulina” dominerade män 

stort med sina 86 procent medan kvinnor fick tolv procent. Endast två procent utgjordes av tid 

då man berörde sporten rent allmänt eller både män och kvinnor förekom i inslaget. 

Exempelvis var det några inslag där både en manlig och kvinnlig utövare intervjuades. Detta 

hände bland annat i några fall då det rörde sig om friidrott och skidor.  

När man jämför dessa siffror med dem från Koivulas (1999) mindre uppföljningsstudie kan 

man se en stor skillnad (se diagram 4 nedan). 

 

Diagram 4 – Koivulas resultat ligger till vänster i diagrammet och vårt resultat till höger. 

Trots mäns fortsatta dominans kan man ändå säga att skillnaden var i positiv bemärkelse för 

kvinnor eftersom de endast fick knappt två procent sändningsutrymme i Koivulas studie när 

det rörde sig om ”maskulina” sporter. I vår studie fick de alltså tolv procent, vilket innebär en 

ökning på drygt tio procent över den aktuella tidsperioden. Detta samtidigt som män tappat 

markant då de gått från hela 98 procent år 1998 till 86 procent år 2012, det vill säga ett tapp 

på hela tolv procent. 
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Utifrån ovanstående förändringar gällande de ”maskulina” sporterna anser vi oss kunna hävda 

att det främst är dessa förändringar som bidragit till den marginella ”utjämning” som man kan 

se i diagram 1. Kvinnor har ökat ett antal procent samtidigt som män tappat något i sin 

dominans, även om de fortfarande dominerar kraftigt. Att kvinnor närmat sig män så pass 

mycket inom just de sporter som anses ”maskulina” anser vi styrker vårt resonemang under 

rubrik 6.1 – Sport med manliga och kvinnliga utövare i Sportnytt. Detta är ett bra exempel på 

hur kvinnor äntrar det mansdominerande fältet som det strävas efter inom liberal feminism 

(van Zoonen 1991: 27). 

Ser man till fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller ”neutrala” sporter var 

fördelningen något jämnare (se tabell nedan). Män dominerar fortfarande utrymmet (65 

procent) medan kvinnor fick en knapp fjärdedel. Jämför man dessa siffror med Koivulas 

studie (1999) ser man en klar minskning av utrymme för män när det gäller ”neutrala” sporter 

där de gått från 74 procent till 65 procent. En minskning på nästan tio procent alltså. Kvinnors 

utrymme ökade dock med drygt två procent när de gick från knappt 22 procent år 1998 till 24 

procent år 2012. 

 

 

 

När det gäller sporter kategoriserade som ”feminina” är det svårt för oss att dra några utförliga 

slutsatser från vårt resultat då det slumpade sig så att endast ett inslag förekom i alla 

sändningar. Inslaget var på knappa två minuter och berörde hästsport och eftersom det 

kretsade kring en kvinnlig ryttare fick kvinnor hela 100 procent av utrymmet när det rörde sig 

om ”feminina” sporter.  

Att endast en sport kategoriserad som ”feminin” förekom i alla de sändningar som 

analyserades anser vi bidrar starkt till mäns dominans i det totala sändningsutrymmet och 

ytterligare understryker TVs prioriteringar gällande vilka sorters sporter som bevakas. 
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6.4 Representation och reproducering 
Intressant är även att se hur vissa sporttyper alltjämt fullständigt domineras av män sett till 

sändningsutrymme inom den aktuella sporten. Det går att se klart och tydligt när det gäller de 

två sporter som hamnade på andra och tredje plats i vår studie sett till deras tidsutrymme i de 

aktuella sändningarna. Ishockey som var näst störst hade ett sändningsutrymme på 15 procent 

vilket motsvarade drygt 46 minuter och motosport hade cirka nio procent (cirka 26 minuter). 

Av dessa totalt 72 minuter tilldelades endast sex sekunder kvinnor i form av en kort notis. Ett 

perfekt exempel på Tuchmans ”symboliska förintelse” av kvinnor (Tuchman 1978: 407).  

Risken med detta som vi ser det är att om representationen av kvinnor i dessa sporter är så 

pass liten kan det leda till en mindre chans att kvinnor eller unga flickor får ett intresse för 

sporten. Detta minskar i sin tur även chansen att de börjar följ sporten i fråga, utöva den eller 

bådadera och kan då leda till att de kvinnliga delarna av dessa sporter minskar, vilket leder till 

ännu mindre utrymme i media och ett ännu mindre intresse. Det blir som en ond cirkel som i 

sig kan bidra till att reproducera bilden av dessa sporter som typisk ”maskulina” och mindre 

lämpade för det kvinnliga könet. Detta är något som även Duncan och Hasbrook kommit fram 

till; ”It appears that society and one of its most influential institutions, the mass media, 

discourage female participation in team sports by labeling it unfeminine and by ignoring 

women’s team sporting events” (Duncan & Hasbrook 1988: 86). 

När media negligerar kvinnor i sina sportsändningar kan denna underrepresentation av 

kvinnor ge ett intryck av att kvinnor inte är viktiga i sportvärlden och att deras 

åstadkommande inte förtjänar någon uppmärksamhet (Birrel & Theberge 1994: 347). 
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6.5 Fördelningen mellan lag och enskilda utövare 
När man ser till män och kvinnors fördelning inom de olika kategoriserade sporttyperna och i 

vilken utsträckning de figurerar i inslag rörande lagsport eller som enskilda utövare (se tabell 

nedan) är det mycket som påminner om resultatet från Koivulas studie (Koivula 1999). 

 
Det man kunde se i vår studie och som redovisas i tabellen ovan, var att störst skillnad mellan 

huruvida män respektive kvinnor förekom i inslag när det gällde lagsport eller som enskild 

utövare var i sporter kategoriserade som ”maskulina”. Både män (54 %) och kvinnor (7 %) 

förekom i denna kategori oftast i inslag rörande lagsport. I sporter kategoriserade som 

”neutrala” var det dock det motsatta då det var vanligare att både män och kvinnor förekom i 

inslagen som individuella utövare. Där var siffrorna 13 procent för män i individuella sporter 

jämfört med fem procent för lagsport. Kvinnor var fördelade fem procent på individuell och 

två procent på lagsport. I ”neutrala” inslag där både män och kvinnor förekom var skillnaden 

inte lika stor, men fortfarande var det vanligare med individuella utövare. 

I jämförelse med Koivulas (1999) studie kan vi konstatera att det fortfarande efter cirka 15 år 

är så att de proportionella skillnaderna mellan lagsport och individuell sport är betydligt högre 

när det gäller män än för kvinnor. Även om skillnaderna inte är lika stora och kvinnor 

exempelvis fått mer utrymme när det gäller ”maskulina” lagsporter, indikerar siffrorna att 

kvinnor fortfarande får proportionellt mindre bevakning när de rör sig om lagsport.  Att denna 

skillnad fortfarande finns tror vi till viss del beror på samhällets syn på dessa sporter. Vi tror 

att det fortfarande kan vara som tidigare studier föreslagit. Nämligen att kvinnors 

sportutövande starkt påverkas av sociala sanktioner (Duncan & Hasbrook 1988: 82). Dessa 

sociala sanktioner från samhället påverkas av TVs bevakning av damsport. TV kan påverka 

31 
 



publiken som är en del av samhället och deras syn på vilka sporter som “lämpar” sig för 

kvinnor, vilket då påverkar vad som anses vara socialt accepterat. Media reproducerar bland 

annat de befintliga uppfattningar som existerar kring damsport (a.a. 86).  

Även om vår studie visat att kvinnor närmat sig männen när det gäller den populäraste sporten 

totalt sett, nämligen fotboll (som anses vara ”maskulin” enligt Koivula) visar vissa sporter i 

vår studie på de stora skillnader som fortfarande finns när det gäller män respektive kvinnors 

deltagande i lagsporter. Ett exempel på en sådan sport är ishockey där kvinnor knappt får 

något sändningsutrymme över huvudtaget jämfört med män. Ett problem vars orsak och våra 

funderingar kring detta redogjordes för tidigare i denna uppsats.  

6.6 Reporter – Man eller kvinna? 
Diagrammet nedan visar på hur många gånger en man, en kvinna, både man och kvinna eller 

om programledaren (i studion) var reporter under inslaget eller rapporterade om en nyhet - en 

variabel Koivula (1999) inte tog hänsyn till i sin studie. Även här är män i majoritet jämfört 

med kvinnor. Av totalt 226 inslag var reportern en man i hela 51 procent av inslagen medan en 

kvinnlig reporter endast förekom i 14 procent av inslagen. Antalet gånger då programledaren i 

studion agerade reporter9 utgjorde 32 procent och både män och kvinnor tillsammans i ett 

inslag (i diagrammet nämnt som neutral) förekom i tre procent av inslagen.  

 

Diagram 5 - Procenten beräknad på antalet inslag som totalt var 226 stycken. 

Det visade sig att i vissa inslag kunde det till exempel vara en kvinnlig reporter som gjorde 

voice-over medan det kunde vara en man som hade varit på plats och intervjuat idrottarna 

eller vice versa. I dessa fall bedömdes inslaget som neutralt.  

9 Av totalt 24 sändningar var programledaren en man 13 gånger och en kvinna 11 gånger. 
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Varför kategorin ”studio” fanns med var främst eftersom det var vanligt förekommande i 

sändningarna. Studion användes mest för att berätta om kommande sändningar/program eller 

kortare notiser för sporthändelser.  

Att så stor andel av reportrarna är män kan påverka innehållet i sportsändningarna. Det är 

dock ingen självklarhet att en större andel kvinnliga reportrar skulle leda till att kvinnliga 

utövare får mer utrymme i sportbevakningen. Det grundas delvis på dokumenterade utsagor 

från kvinnliga sportreportrar som själva erkänner att de negligerat damsport i sin bevakning 

(Cramer 1994: 167–168). Även att siffror visat på en ökning av kvinnliga journalister, men att 

det inte medfört att journalistiken förändrats nämnvärt är en faktor (Jarlbro 2006: 46). 

6.7 ”Experter” och programledare 
I ett antal inslag förekom även så kallade experter. Det förekom totalt tolv gånger i de 

sportsändningarna som studerades och när experter förkom i sportsändningarna var det 

nästintill enbart manliga experter. Experternas uttalanden gjordes i 92 procent eller elva 

gånger av fallen av män och endast i ett av fallen av en kvinna. När experterna uttalade sig om 

något var det enbart om idrotter där män stod i fokus. 

I och med detta utfall anser vi att man kan tolka det som att SVT ser mäns idrott som viktigare 

än kvinnors och att när experter används så läggs extra vikt vid just den händelsen/idrotten. 

Tillfällen då expert används kan till exempel vara i samband med en viktig fotbollsmatch eller 

när en utövare har gjort något speciellt. Även det faktum att det bara var en kvinna av totalt 

tolv stycken experter kan tolkas som att män vet mer (har större kunskap), deras åsikter är 

viktigare och att de kan mer om sport. Denna dominans av män bland experterna kan även ge 

inslagen och i förlängningen även männen mer trovärdighet på ett sätt. Titlar som doktor, 

professor eller ”ledande expert på området” visar att man har en hög kompetens inom ett 

område (Hedquist 2002: 25). I vårt fall är det lätt att sätta likhetstecken mellan det sista 

alternativet och ”expert”. Just kompetens eller kunskap som man också kan kalla det, har i 

forskning visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för trovärdighet (a.a. 24). 

Det vi har sett i vår studie är att experterna och antalet minuter som kvinnor får i sändningarna 

inte är i närheten av jämställt. Men en kategori som har undersökts är nästintill jämställd. Det 

är kategorin programledare. I de 24 avsnitten som analyserades var det 13 stycken manliga 

programledare (54 procent) och elva stycken kvinnliga (cirka 46 procent). Detta tror vi 

mycket beror på de krav på jämställdhet som SVT har och som vi redogjorde för mer utförligt 

under rubrik 4.3 Urval. 
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6.8 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi slå fast att män fortfarande dominerar sändningsutrymmet i TV 

när det gäller sportbevakning. Kvinnor har visserligen ökat med drygt tre procent samtidigt 

som männen tappat en del. Det var framförallt inom de sporter kategoriserade som 

”maskulina” som de största förändringarna skett. Män har minskat med tolv procent medan 

kvinnor ökat med tio procent. Dock är det fortfarande långt kvar tills man kan säga att det är 

jämställt. Eller som Tolvhed uttrycker det; “Critical studies on media coverage and 

representation has shown that female athletes have been and still are marginalized in 

quantitative term and their sport performances trivialized and regarded as less important 

compared to their male peers” (Tolvhed 2013: 280). 

 

Ytterligare faktorer som visar på att män och deras idrottsutövande tillskrivs större vikt än 

kvinnors är användningen av experter. I vår studie förekom expertutlåtande inte en enda gång 

vid inslag som rörde kvinnor. Samtliga gånger experter uttalade sig var det om sporter med 

manliga utövare och av de totalt tolv experter som förekom var endast en av dem kvinna. Att 

de tre sporterna med mest utrymme i sändningarna kunde kategoriseras som ”maskulina” och 

att det i två av dessa sporter nästan uteslutande enbart förekom män visar klart att kvinnor 

exkluderas i vissa sporter. Detta gick även att se på fördelningen män/kvinnor när det gällde 

huruvida de var i samband med lagsport eller i egenskap av enskilda utövare som de förekom 

i de aktuella inslagen. Det visade sig nämligen att inga större förändringar skett mellan 1998 

och 2012 då kvinnor fortfarande fick proportionellt mindre utrymme jämfört med män då det 

rörde sig om lagsport. 

 

Alla dessa faktorer är av ett sådant slag att de kan komma leda till en reproducering av hur 

människors ser på samt utövar/inte utövar dessa sporter och bidra till att det i dessa sporter 

inte anses som socialt accepterat med kvinnliga utövare. Man kan därför säga att vi håller med 

Koivula i hennes resonemang; ”It seems that televised media sports coverage continues to 

reinforce constructions of divisions along lines of gender and to reproduce traditional 

expectations regarding femininity and masculinity” (Koivula 1999). 
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7. Diskussion                          
Vi har med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys kunnat se att de enorma skillnaderna som 

fanns i sportbevakningen år 1998 fortfarande i stor utsträckning finns kvar. Då hade män hela 

71 procent mer utrymme medan samma siffra år 2012 var 64 procent. En klar förbättring men 

fortfarande väldigt långt ifrån en jämställd sportbevakning. Det vi kan konstatera är att 

utvecklingen när det gäller att kvinnor ska närma sig män i sändningsutrymme inte alls går 

tillräckligt snabbt. Detta är något vi kommer visa på ännu tydligare i slutet av detta kapitel. Vi 

har också kunnat konstatera vilka sporter som får mest utrymme i sändningarna och hur 

fördelningen av män och kvinnor ser ut inom sporter kategoriserade som ”maskulina”, 

”feminina” och ”neutrala”. I detta kapitel kommer vi även ta upp diverse brister i vår studie 

samt tankar kring vidare forskning kring ämnet.  

Vi hävdar dock inte att män och kvinnor ska få exakt lika stort utrymme i TVs 

sportbevakning. Självklart måste man se till publikens efterfrågan också, men media skulle 

kunna göra mycket för att påverka publiken. Vi tror att om någon eller några TV-kanaler 

skulle besluta sig för att i betydligt större utsträckning börja sända exempelvis dambasket eller 

damhandboll skulle även intresset för sporterna öka. Vi hävdar att om en sport inte syns i TV 

eller annat medium så får den betydligt svårare att locka ny publik och fånga ungas intresse 

och på så vis även locka fler kvinnliga eller manliga utövare. Media, och i synnerhet TV, har 

makten att påverka stora delar av allmänheten och på så vis också möjligheten att i det långa 

loppet ändra hur samhället ser på vissa sporter och genusroller. Skulle TV-publiken oftare få 

se kvinnor spela ishockey eller delta i olika typer av motorsport tror vi att det skulle bli mer 

socialt accepterat för unga flickor att utöva dessa sporter. Det skulle inte ses som lika ovanligt 

eftersom publiken skulle vänja sig mer vid tanken av att även kvinnor utövar dessa sporter. 

Vi anser även att man kan koppla detta resonemang till det Lindgren skrev om populärkultur 

och att det kan utgöra en arena för där betydelser kan ifrågasättas och ideologier rubbas 

(Lindgren 2009: 175). Om media skulle göra som vi skriver ovan och ge sporter med 

kvinnliga utövare mer utrymme i exempelvis TV skulle det kunna leda till att förändra de 

normer som finns och göra det mer socialt accepterat för kvinnor att utöva vissa sporter. Ett 

bra exempel på detta är ishockey som vi diskuterat kring en hel del i uppsatsen och där de 

kvinnliga utövarna får mycket begränsat utrymme i TVs sportbevakning. 
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Varför vi hävdar att fördelningen inte bör vara exakt lika i sändningstid för män och kvinnor 

baseras mycket på att studier indikerat att en så stor del av publiken när det gäller sport rent 

allmänt har utgjorts av det manliga könet (Dahlén 2008: 470). Detta är något vi tror gäller 

fortfarande, även om manlig publik givetvis också kan intressera sig för och titta på damsport. 

Dock tror vi ändå att om sportpubliken bestod av en större andel kvinnor så skulle även 

efterfrågan på damsport öka. Ser man till det totala antalet utövare av olika sporter i Sverige 

skulle man kunna hävda att fördelningen av utrymme i media borde vara betydligt jämnare. 

Statistiken visar klart att fördelningen män/kvinnor av personerna i åldrarna 7-70 år som är 

medlem i någon idrottsorganisation är jämn. Av cirka tre miljoner är drygt hälften män och 47 

procent kvinnor (RF 2013).  

Det bör tilläggas att vårt resonemang kretsar kring hur det ser ut i dagsläget. Om media och 

TV skulle göra de förändringar vi talar om under föregående rubrik och damsporterna genom 

det skulle få en större publik och fler antal utövare skulle det kunna bli aktuellt att kräva lika 

stort utrymme för både män och kvinnor. Detta kräver dock att kvinnor måste närma sig 

männen avsevärt, framförallt då det gäller publikintresse men även antalet utövare. Eller som 

Susan Burris skriver om det begränsade publikintresset för sporter med kvinnliga utövare; 

 

Many believe the lack of acceptance of women’s sports is rooted in the perception that women are not 

good athletes. As lesser athletes, the thinking goes they are boring to watch: yet, women are neither lesser 

nor boring athletes. Women’s sports teams have a limited fan base because they have not been marketed 

well (Burris 2006:85-86).  

 

När det gäller vilka sporter som fick utrymme i sändningarna kunde vi konstatera att fotboll 

var den sport som fick klart mest utrymme i sändningarna med 35 %. Fotboll var även den 

sport som var vanligast då kvinnor förekom i sändningarna och den sport som var starkt 

bidragande till att kvinnorna närmade sig männen. Både överlag och inom sporter 

kategoriserade som ”maskulina”. Vi tror att de förändringar som skett där exempelvis kvinnor 

närmat sig männen på sikt tillsammans med ökat utrymme i media kan förändra hur sporten 

kategoriseras. Skulle kvinnorna fortsätta närma sig männen inom fotboll ser vi det som troligt 

att synen på fotboll som en typisk ”maskulin” sport skulle kunna förändras och anses som 

”neutral”. 
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7.1 Brister 
Det går alltid att göra saker bättre och vi anser det finns brister i alla studier så även i vår. Till 

exempel kunde de antal sändningar som analyserades i vår studie givetvis ha bestått av ett 

större antal. Om det till exempel hade analyserats 20 sändningar till så hade vår studie blivit 

ännu mer säker. Dock på grund av den korta tid som fanns för studien ansåg vi att det inte 

skulle vara genomförbart att analysera ett så pass mycket större material. Även den mall som 

användes vid analysen av materialet kunde ha varit mer utförlig för att minska riskerna för 

felinmatning och fel i resultatet. Detta har dock inte skapat några större problem för oss som 

kan ha påverkat resultatet, men om vi hade analyserat ett större material hade det kunnat 

uppstå problem.  

Den kategorisering som vi har använt oss av skulle även kunna ses som aningen gammal och 

inaktuell. Risken finns att synen på vissa sporter kan ha förändrats under åren. Vi anser dock 

att detta inte har påverkat resultatet då huvudsyftet inte var kategoriseringen utan tiden 

kvinnor och män fick i sportbevakningen. För högre reliabilitet hade vi även kunnat gå 

igenom alla sändningar var för sig och inte delat upp dem mellan varandra. Med facit i hand 

hade det kunnat vara möjligt att hinna med det om vi planerat på ett annat sätt. 

7.2 Vidare forskning 
En intressant fråga är dock varför det ser ut som det gör och vad kan det bero på? Detta är 

frågor som skulle kunna vara intressanta att studera ytterligare. Därför ser vi gärna att man 

forskar vidare på detta område. Vi anser att det vid eventuell vidare forskning skulle vara 

intressant att tittare närmare på en liknande studie som vi nu avslutat. Detta genom att 

exempelvis använda sig av ett större urval med fler sportsändningar och eventuellt även 

studera sportbevakningen på en kommersiell kanal så som TV4.  

Det skulle även vara intressant att studera sportbevakningen utifrån ett kvalitativt synsätt, 

något vi bland annat berörde under ”metodreflektioner”, där man tittar närmare på 

skillnaderna hur män och kvinnor framställs och hur det pratas om dem. Exempel på 

forskningsfråga skulle kunna vara ”Vilka skillnader finns det i hur man kommenterar sporter 

som män respektive kvinnor utövar?”. Vi är tämligen säkra på att det skiljer sig en hel del 

mellan män och kvinnor i detta fall. 
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7.3 Avslutning 
Slutligen kan vi slå fast att det inte skett några speciellt stora förändringar då det kommer till 

det tidsmässiga utrymme kvinnor får i förhållande till män i TVs sportbevakning. Även om 

kvinnor som påpekats ökat sin sändningstid med drygt tre procent från 1998 till 2012 

samtidigt som männen tappat cirka fyra procent under samma period är skillnaderna män och 

kvinnor sinsemellan fortfarande stora. För att visa på de långsamma förändringar som skett 

och understryka hur sakta utvecklingen faktiskt går ska vi nu föra ett enkelt resonemang. 

Om kvinnor skulle fortsätta öka sitt sändningsutrymme i samma procentuella takt samtidigt 

som män fortsätter att tappa i samma takt skulle det enligt våra uträkningar dröja cirka 131 år 

innan sändningsutrymmet vara lika stort för kvinnor som för män. 

Detta år 2012 i dagens Sverige, ett land rankat som ett av mest jämställda i världen (World 

Economic Forum 2013). Det säger väldigt mycket om hur sakta jämställdhetsarbetet mellan 

kvinnor och män går anser vi och leder oss till att instämma med Peter Dahlén; 

”Även om det gjorts vissa framsteg under senare år när det gäller jämställdheten och 

synliggörandet av flickors och kvinnors tävlingsidrottsliga aktiviteter ägnar media fortfarande 

oproportionerligt mycket utrymme åt manlig idrott. Kvinnors tävlingsidrott marginaliseras 

och osynliggörs därigenom i kvantitativ bemärkelse” (Dahlén 2008: 476). 
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