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Abstract: 
Denna studie ämnar analysera jämställdheten för sportnyhetssändningar i Sverige och 

Spanien. Det analyserade materialet består av 10 stycken sportnyhetssändningar i 

respektive land. Dessa har sammanfattats genom en kvantitativ studie som visas i 

tabeller genom statistikprogrammet SPSS. Resultaten av studien har kunnat påvisa 

hur pass jämställd denna nyhetskategori är i respektive länder. Genom tidigare 

forskning och teorier inom ämnet har vissa av resultaten kunnat påvisas som 

oförändrade, men där andra teorier bevisat hur samhällets roller ligger till grund än 

idag för det som visas på televisionen. Studien visar att Sverige håller en jämnare 

fördelning mellan könen på sportnyheterna än Spanien. Skillnaderna avser hur mycket 

plats respektive kön får i tv rutan, antalet inslag av dam/herrsporter, samt rollerna för 

kvinnor och männen i programmen. Resultatet av studien visar en stor skillnad mellan 

Sverige och Spanien i fördelningen av könen i de olika kategorierna.  
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1. Inledning: 
 

Jämställdhet är något som vi i Sverige tar på ett stort allvar, vare sig det gäller lika lön 

för lika arbete eller att vara föräldraledig så är jämställdhet mellan könen en pågående 

sakfråga, inte minst inom politiken. Sverige betraktas som ett av världens mest 

jämställda länder, där de nordiska länderna har toppat listan de senaste åren. Sverige 

har på senare år alltid funnits med och slagits om en topplacering, men där till 

exempel Spanien är ett land som ligger längre ner på listan. Enligt World Economic 

Forum 2015 ligger Sverige på plats nummer fyra medan Spanien ligger på plats 

nummer 25 (weforum.org). Trots att båda dessa länder ligger i Europa och ses som 

två välutvecklade länder så skiljer det sig 21 platser mellan dessa två länder. Är detta 

hopp mellan placeringarna något som syns i medierna? till exempel inom journalistik 

och televisionen? Har vi i Sverige en ledande roll på dessa områden då vi ligger och 

slåss om första placering på jämställdhetslistan? Män har under många år varit 

överrepresenterade inom sport, och som ofta setts som något om män och för män. 

Rapporteringen, utövandet och kommentatorerna för sporter har länge domineras av 

män, och den kvinnliga sporten har inte haft samma status som männens. Ett exempel 

på detta är Fotbollsgalan 2013 som skapade stora rubriker i medierna på grund av att 

en manlig fotbollsspelare prisats med en bil, men där den kvinnliga fotbollsspelaren 

inte ens nämndes trots att hon spelat fler landskamper än sin manliga kollega. Men 

hur ser det ut idag? Är män dominerande i denna typ av nyhetssändning och ser 

public service ut på samma sätt i både Sverige och Spanien? 

 

För att undersöka skillnader och likheter över hur kvinnor gestaltas i den 

mansdominerande sportvärlden, kommer jag att undersöka tio stycken 

sportnyhetssändningar i Sverige och Spanien. Kodningen kommer att ske efter ett 

kodschema jag har utformat. Med olika variabler i schemat gör att man får en 

överblick över det analyserade materialet som sedan kan jämföras länderna mellan. 

Jag kommer att presentera resultatet i tabeller som jag utformat i statistikprogrammet 

SPSS. På det sättet kommer det ge en lättare överblick över det jämförande resultatet 

länderna emellan.  
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1.1 Syfte: 

 
Syftet med denna uppsats är att jämföra om, och i så fall hur kvinnliga journalisters 

framställning på sportnyheterna skiljer sig mellan Sverige och Spanien. Jämförelsen 

kommer att göras mellan två olika public service tv - kanaler i respektive land. Detta 

för att undersöka om det finns skillnader och likheter i hur kvinnliga journalister 

framställs i svenska sportnyheter på SVT, gentemot kvinnliga journalister på spanska 

sportnyheter på RTVE. Syftet är även att se hur de kvinnliga medarbetarna på tv-

kanalen framställs gentemot de manliga kollegorna och hur rapporteringen ser ut 

gällandes dam och herrsporter på båda dessa kanaler.  

 

 

 

1.2 Frågeställningar: 
 

- Hur stort utrymme får kvinnliga sportjournalister jämfört med manliga 

sportjournalister i svenska och spanska sportnyheter? 

 

- Hur mycket utrymme får damsport jämfört med herrsport i svenska och 

spanska sportnyheter? 

 

- Vilken roll har kvinnliga sportjournalister jämfört med manliga 

sportjournalister i svenska och spanska sportnyheter? 

 

 

 

1.3 Avgränsning:  
 

Jag har valt att avgränsa mig till att analysera sportnyheterna i två olika länder. Jag 

har avgränsat mig till Sverige och Spanien då jag har bra språkkunskaper i både 

svenska och spanska, vilket kommer hjälpa mig i kodningen av mitt material.  

För att få undersökningen av tv-kanalerna i de båda länderna så jämn som möjlig, har 

jag försökt vara så representativ som möjligt i mitt urval och avgränsning. Jag har valt 
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att undersöka en av Sveriges public service tv-kanaler: SVT, samt en av Spaniens 

största public service tv-kanaler, RTVE. På båda dessa kanaler sänds liknande 

sportnyheter i samband med den dagliga nyhetsrapporteringen. Varför jag har valt att 

endast studera tio olika sportnyhetssändningar är för att det visade sig att räcka för att 

få en överblick över hur sändningarna är strukturerade på båda kanalerna, och även 

för att visa på de skillnader och likheter som finns. Jag tror att materialet jag samlar in 

under denna period (20 stycken sportnyhetsprogram) är relevant för den tidsramen jag 

har för denna uppsats. Jag har även valt att fokusera på den roll som nyhetsankare och 

de andra i studion har. Framställningen som analyseras syftar till att belysa den 

rollfunktion som finns i respektive program och inte till utseendet eller ålder på dem 

medverkande.  

 

 

 
 
1.4 Disposition:  
 
Denna uppsats börjar med en insyn i jämställdhetspolicyn på de båda studerade tv-

kanalerna. Sedan följer tidigare forskning inom ämnet där olika teorier kring genus i 

svenska och internationella medier framställs. Bland annat så framhävs Gunilla 

Jarlbros genomgång där hon tar upp de olika roller som finns mellan kvinnor och män 

inom nyheterna. Metod och material- kapitlet beskriver den kvantitativa delen av 

studien, där även vilket sätt som används för att analysera resultaten presenteras. Här 

beskrivs statistikprogrammet SPSS och de olika kategorierna samt variabler som 

utformar studien. I analys/ resultatredovisning besvaras frågeställningarna genom 

olika tabeller och resultat som utformats i programmet SPSS. Sedan kommer en 

slutdiskussion där tidigare teorier och forskning, samt resultaten sammanfattas.  

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom samma ämne som i denna 

uppsats.  
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2. Bakgrund: 

 
I detta avsnitt kommer jag att ge bakgrundsfakta över viktiga aspekter som kommer 

att vara ledande i denna uppsats. Jag kommer till exempel att ge grundläggande 

information om de två tv-kanalerna jag har analyserat samt deras ståndpunkt 

gällandes jämställdhet.  

 

 

 

2.1 Sportnytt på SVT:   

 
Det var under mitten av 1950-talet som Sveriges television fick sin start som Sveriges 

enda tv -kanal och etablerades i de svenska hemmen. SVT är en public service kanal, 

vilket innebär att det är ett oberoende medieföretag. Kanalen ska vara opartisk och 

saklig och ha ett utbud som representerar befolkningen. Då kanalen ägs av en stiftelse 

kan de verka oberoende och främja kanalens utbud efter de regler som sätts (svt.se). 

En viktig punkt som finns med i public services regelverk är jämställdhet. Enligt 

SVTs jämställdhets -policy jobbar de för ett så jämställt utbud som möjligt, vilket ska 

speglas i programutbudet av ämnesval och andelen medverkande män och kvinnor. 

En annan viktig riktlinje för SVT är att ha en så jämställd arbetsplats som möjligt, där 

det endast får ske en avvikelse på 10 % mellan könen (svt.se).   

 

Sportnyheterna ”Sportnytt” på SVT1 och SVT2 sänds varje dag efter eller före 

nyheterna vilket infaller vanligtvis klockan 18:25 (SVT1), och längre sändningar på 

SVT2 klockan 22:00 och 01:05 varje vardag. Sändningens tid avviker på fredagar då 

sportnytt sänds klockan 21:30. Det är de två längre sändningarna jag kommer att 

analysera i denna uppsats, de som sänds klockan 22:00 måndag-torsdag, och 21:30 på 

fredagar. Sportnytts sportnyheter varar i cirka 15 -20 minuter och sänds med ett 

innehåll över dagens sporthändelser genom inslag. Ibland visas en längre rapportering 

om en speciell sporthändelse med experter i studion som diskuterar ämnet. Sportnytt 

tittas i genomsnitt av ca en miljon tittare varje dag, med en bred publik är det viktigt 

att anpassa utbudet efter publiken och de riktlinjer som denna public service kanal har 

(Reimer 2001:251).   
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2.2 RTVE: 
 

RTVE (Radiotelevisión Española) är ett statligt ägd spanskt medieföretag, helt 

oberoende av regeringen eller något företag. De står däremot ansvariga inför 

parlamentet som leds av nio ledamöter med representanter från både senaten och 

kongressen som röstar igenom förslag till kanalen. RTVE är en relativt ny kanal som 

sände första gången den 1 januari 2007. Dock är kanalen en ”systerkanal” till den 

gamla spanska public service kanalen: TVE.  

 

RTVE´s mission är att garantera och erbjuda ett utbud enligt spanska public service -

grundprinciper. Det innebär att ha ett oberoende innehåll som representerar den 

spanska befolkningen. RTVE har även en riktlinje att följa gällande jämställdhet 

mellan män och kvinnor. I kanalens senaste riktlinjer från 2013 beskrivs det att de vill 

jobba mot att förbättra och främja möjligheterna för det underrepresenterade könet. 

Att sträva mot en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på representationen av 

kanalens utbud, samt en jämnare fördelning på arbetsplatsen (rtve.es).   

 

Som SVT har även RTVE en sportsändning i samband med sina nyhetssändningar på 

vardagar. Dessa sändningar är längre än de svenska sportnyheterna och varar strax 

under 30 minuter.  Sportsändningen är uppbyggd på ungefär samma sätt som 

Sportnytt på SVT. En nyhetsankare sitter i en studio och det visas inslag och 

reportage på olika sporthändelser som varit aktuella under gårdagen eller samma dag. 

En skillnad som finns med den spanska sändningen och den svenska, bortsett från 

programmet längd, är att det i den spanska sportsändningen finns en programpunkt 

där nyhetsankaren sitter tillsammans med två experter och diskuterar en viss 

sporthändelse som är extra aktuell just den dagen. Denna programpunkt är permanent 

och gästas av experter i frågan. 
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3. Tidigare forskning och teoretisk ram:  

 
 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom några forskningsprojekt som tidigare 

gjorts inom ämnet: genus och journalistik. Jag kommer även presentera tidigare 

forskning kring just specifikt genus och sportjournalistik i Sverige och internationellt.  

Detta kapitel kommer även att ge en överblick över de teorier som jag har utgått ifrån 

när jag gjort min analys kring genus och sportjournalistik. En svensk teori tagen ur 

Gunilla Jarlbros bok, spanska studier kring kvinnor och televisionen, men även teorier 

från USA där man länge studerat aspekten genus och sportjournalistik på 

nyhetsredaktioner.   

 

 

 

3.1 Genus i svenska medier:  
 

Att analysera medierna utifrån ett genusperspektiv har varit ett aktivt ämne under 

många år. Flera studier och undersökningar har gjorts där man sammanställer hur pass 

jämställt medierna i vårt svenska samhälle är. Gunilla Jarlbro har i sin bok studerat 

dagspressen och televisionen utifrån ett genusperspektiv. Hon har till exempel gjort 

en kvantitativinnehållsanalys av två svenska nyhetsprogram, Aktuellt och Rapport. 

Hon studerade dessa två nyhetsprogram utifrån hur många kvinnor som presenterades 

i varje program. Resultatet var att Aktuellt hade 34 %, motsvarande Rapports 31 % 

över kvinnor som presenterats i sändningslistan. Gunilla Jarlbro menar att det 

genomgående mönstret är kvinnorna som är underrepresenterade i nyhetsmedier i 

Sverige och internationellt (Jarlbro 2006: 35,38). I samma bok har medieforskaren 

Monica Löfgren-Nilsson gjort en analys över fördelningen av olika nyhetstyper under 

olika tidsperioder. Studien visar på att det sedan 1950-talet skett en stadig fördelning 

på jämställdhet, där sportkategorin har en nästan 50 % fördelning när det gäller 

kvinnliga journalisters framställning inom sport på SVT. På 70-talet blev frågan om 

kvinnornas roll på tv-sporten aktuell igen och då fick Sveriges radio ta emot klagomål 

från Sveriges socialdemokratiska riksförbund över den bristande bevakningen av 

damsport. Sveriges Radios tv-sportchef på den tiden Åke Iwarsson kontrade med att 

de visst sänt lika mycket damidrott som herridrott och speciellt under de olympiska 
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spelen som var aktuellt under det året. Han menade även på att damidrotten inte höll 

lika stor internationell klass som herridrotten, och att det därför inte fick lika mycket 

plats i tv-rutan (Reimer 2002:148-149).  

 

Det har inte alltid sett ut såhär och det har under ett tidigt 2000-tal varit en snäv 

inriktning i fråga om vilka inslag kvinnliga journalister förekommer i på nyheterna 

(Jarlbro 2006: 50).  Det Gunilla Jarlbro beskriver är att det har funnits tydliga roller 

inom nyhetspresentationen, där kvinnor och män har haft olika roller i presentation av 

nyheterna på svensk tv. Representationen av kvinnliga nyhetsjournalister har 

överrepresenterats i nyhetsreportage som: sociala frågor, skola, barn, kultur och 

omsorg. Medan manliga journalister representerats mer i sportnyheter, politik och 

näringsliv (Jarlbro 2006: 50).  

 
 
 
 
 3.2 Genus i internationella medier:  
 
 

Kvinnor har alltid varit representerade i medierna, men hur mycket och vilken roll de 

haft har ändrats genom åren. Under 1970-talet gjordes flera undersökningar runt om i 

världen, om hur kvinnor gestaltades på medier. Man har då menat att kvinnorna inom 

media inte fått de ledande rollerna på redaktioner och framför tv-kameran i samma 

utsträckning som männen. Detta ledde till att ett flertal feministiska grupperingar 

formades i USA, Australien och Europa. Deras kamp handlade främst om att se till att 

inte kvinnor porträtterades på ett sexistiskt sätt på tv. En av de äldsta 

innehållsanalyserna är gjord under denna period och involverade kvinnor över hela 

USA. Man studerade hur kvinnor framställdes i tv-reklam. Denna kända studie 

publicerades i New york Times 1972, och visade ett resultat av att de flesta kvinnorna 

framställdes som traditionella kvinnor som var beroende av män. Nästan hälften av 

kvinnorna i tv-reklamen framställdes i hushållsrelaterade sammanhang, där de till 

exempel stod i köket eller andra delar av hushållet.  Studien visade även att de flesta 

kvinnorna porträtterades som ”dekorativa objekt” och ointelligenta. De feministiska 

grupperna menade på att kvinnors gestaltning på televisionen berodde på hur kvinnors 

roll sågs i samhället (Gill, 2007: 9-10).    
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Under 1980-talet skedde en stor förändring över kontexten i televisionen. Det var 

under denna period kvinnorna fick en större roll inom just televisionen och i andra 

sammanhang än tidigare. Nu fanns ett större utbud av tv-program, där man vågade 

blanda olika genrer. Det fanns även en mer stabil mall över hur kvinnor skulle 

framställas och man ”lekte” mer med kvinnligt och manligt i en annan utsträckning än 

tidigare. Goldman menar att nu var folk mer kritiska och medvetna över TV-utbudet 

(Gill 2007:11).  Studier från 1999 i USA visar dock att inga markanta förbättringar 

har gjorts i frågan om hur mycket damidrotten får synas i amerikanskt tv.   

 

 

 
3.2.1 Genus i spansk television: 
 
Flera spanska studier som har gjorts har handlat om kvinnornas roll i tv-rutan. Vilken 

roll, representation, samt tv - tid de får i jämförelse med männen. En studie från 2012 

gjord på alla public service kanaler i Spanien (inkl. rtve) visar just vilka skillnader 

som finns på spansk television mellan dam- och herrsport. Resultatet från denna 

studie visar att damsport fick 4,75 % av tv - tiden på dessa kanaler (6 timmar och 35 

min), medan herrsporter fick 90,15 % av den totala tiden (mer än 125 timmar) vilket 

motsvarade en total programtid på 139 timmar sammanlagt. Här finns en tydlig 

överrepresentation för herrsport. 

 

I samma studie undersöktes även representationen för kvinnor och män i tv-rutan, och 

den gjordes på samma public service kanaler som innan och gav liknande resultat. 

Kvinnorna var underrepresenterade och hade andra roller än männen. 52 % av tiden 

representerades av manliga sportutövare, vilket följdes av manliga reportrar (14, 6 %) 

och programledare (14,5 %). De kvinnliga sportutövarna fick minst tv-tid med endast 

2,5 % av tiden. De kvinnliga reportrarna och programledarna fick 3,8 % och 12, 2 % 

av den totala tv-tiden (Morillo, 2008). Denna studie från 2012 visar helt klart att 

damsport är underrepresenterat i spanska public service kanaler.  

 

En annan spansk studie från 2009 av Dolors Comas Dárgemir, skildrar genus och 

televisionens skillnader och refererar till de roller som finns i samhället. Författaren 

menar att kvinnor visas i Tv utifrån de roller de har i samhället. Undersökningen visar 
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att kvinnor hade högre representation inom ämnen som hälsa, samhälle och hem. Och 

där männen var överrepresenterade i ämnen som ekonomi, sport och politik. Det är 

inte bara kategorierna som skiljer representationen mellan kvinnor och män. Tal- 

tiden har även granskats och visar på stora skillnader mellan könen och även här 

refereras det till olika roller i samhället. Att kvinnan har en mer passiv roll som gärna 

får tala när det handlar om hem och hälsa (D’argemir, 2009). 

Dessa studier liknar de tidigare nämnda i detta kapitel där samhällsrollerna skildrar 

det som visas på televisionen och andra medier.  

 

 
 
3.4 Kvinnliga sportjournalister och deras trovärdighet:  
 

I en artikel skriven av Marie Hardin och Stacie Shain diskuteras amerikanska 

journalister och kvinnor inom sportjournalistiken i USA. De beskriver vilken 

utveckling kvinnliga sportjournalister har haft när det gäller framställningen av just 

kvinnliga journalister på den amerikanska sportscenen. Trots att det har blivit mer 

jämställt inom medier så har det tagit längre tid för kvinnor att få plats inom just 

sportjournalistiken. De genomsnittliga karriärsspannet för kvinnliga sportjournalister i 

USA ligger på ca 10 år, där de flesta inte når en högre chefsposition. Hardin och 

Shain gjorde en undersökning där de frågade kvinnor inom just sportjournalistiken 

över deras erfarenheter i arbetet. Denna undersökning gjordes i en fokusgrupp och 

beskrev hur många kvinnliga sportjournalister i USA ser på deras yrkesval. Nästan 

hälften av de kvinnliga journalisterna hade blivit trakasserade på sin arbetsplats, 

antingen på redaktionen av de manliga kollegorna eller när de varit ute på reporter 

uppdrag. Detta var något som de upplevde som vanligt då de arbetade i ett 

mansdominerat yrke. Flera av de tillfrågade kvinnorna upplevde att det var lättare för 

dem att få jobb på sportredaktionen, kanske för att de var kvinnor, men att det sedan 

var svårare att jobba sig uppåt. Att de jobbar på redaktionen kan ses som att de 

representerar kvinnorna, men att dem inte kommer längre än så. Som att det nu finns 

kvinnliga representanter på sportredaktionen men att det ”räcker så”.  

Sammanfattningsvis visade denna undersökning på att det finns ett sort utrymme för 

kvinnliga journalister, och där deras roll har vuxit i många avseenden men där det 
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finns en lång bit kvar att gå när det gäller hur kvinnliga sportjournalister behandlas av 

kollegor och publik (Hardin, Shain, 2005).  

 

Vi vet nu att det har varit en hård väg för de kvinnliga sportjournalisterna att ta sig in i 

yrket. Och vi vet att det fortfarande jobbas på en acceptans både på redaktionerna men 

även från publiken. Men när kvinnliga sportjournalister tagit sin in i det 

”mansdominerande” yrket, hur pass trovärdig är hon?  

 

Detta ämne diskuteras och undersöks i Gunther, Kautz och Roths artikel (The 

Credibility of Female Sports Broadcasters: The Perception of Gender in a Male 

Dominated Profession).  De har i sin undersökning gjort en enkät, samt intervjuat en 

fokusgrupp. De diskuterar kring kvinnliga sportjournalisters trovärdighet gentemot 

männens. Flera i fokusgruppen menar att de tror att det är utseendet som är det viktiga 

när det gäller kvinnliga sportreportrar. De syftar på att det är viktigare för tv-

kanalerna att ha en snygg reporter än en kunnig reporter och att de kvinnliga 

reportrarna inte är lika kunniga som männen. Det är inte bara under presentation av 

nyheter som det funnits skillnader i ”kvinnligt” och ”manligt”. Man har även tittat på 

utrustningen som funnits för att bevaka till exempel damsport och hur sporten 

framförs på tv, med andra ord vilka medel som har använts vid rapporteringen av 

damsporter (Gunther, Kautz, Roth, 2011).  

 

Margret Carlisle Duncan har tagit upp ämnet som under 1990 talet uppmärksammades 

över vilket utrustning som användes för att rapportera om dam idrotten i USA. Dam-

basket var en sport som jämfördes med herr basket och man såg att det rådde stora 

skillnader på produktionsredskap. Det var sämre kvalitetsprodukter som användes till 

rapporteringen, så som sämre kamerafunktioner, ljud, och redigering av sportinslagen 

(Raney & Brynt 2006:236).  Det finns ett mer geografiskt nära fall gällandes denna 

teori om just trovärdighet för de kvinnliga sportjournalisterna. Den svenska 

sportjournalisten Lena Sundqvist har som första kvinnliga kommentator kommenterat 

SHL-matcher (Svenska Hockey ligan). Detta gick tyvärr inte smidigt till då hon fick 

ta emot hot och hat -kommentarer för att hon som kvinna kommenterat en 

hockeymatch. Detta uppmärksammades och i en intervju på SVT kommenterar hon 

situationen över att vara kvinnlig sportjournalist i dagens svenska medier. Hur hatet 

över att hon som kvinna tar sig in i en mansdominerad värld. Hon beskriver hur 
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kommentarerna flödar kring hennes utseende och vilken väg hon tog för att få det 

jobb hon har. 

 

“Reaktionerna är jätteblandade. Allt från hur man ser ut, hur man låter till vilken väg 

jag har gått för att få mitt jobb – för det kan ju inte ha med kompetens att göra... Till 

att folk äcklas av att se och höra en, att jag är en skam.” – Lena Sundqvist (SVT, 

2016). 

 

Sedan de första undersökningarna om kvinnors representation på nyheterna gjordes 

har det tills idag gett liknande resultat. Att kvinnor är underrepresenterade på 

nyhetsredaktioner och på tv-sändningarna har vi sett i tidigare studier. Rosalind Gill 

(Gender and the media) tar upp flera liknande studier gjorda under 1990-talet på 

nyhetsredaktioner över inställningen till kvinnorna som kollegor. Studierna visade att 

de manliga kollegorna inte såg sina kvinnliga kollegor som lika kompetenta och att 

det var lite jobbigt att ha en kvinnlig anställd då hon kunde bestämma sig för att 

skaffa barn och vara borta från arbetet en längre tid. De kvinnor som trots allt tar sig 

upp i karriärstegen möttes i många fall av negativ publicitet som anspelar på deras 

utseende och sexualitet (Gill 2007:121,122).  

 

Trots den stora klyftan mellan män och kvinnor på nyhetsredaktioner har kvinnor 

ändå en stadig plats där. Det finns argument om att kvinnor tillför en annan typ av 

nyheter än män. Att fler kvinnor på till exempel en nyhetsredaktion skulle ge fler 

”feminina” nyheter då kvinnor har andra värderingar än män. Att det är deras 

annorlunda liv som gör att de kan rapportera om nyheter på ett annat sätt än männen 

då de har ett annat perspektiv och synsätt. En studie gjord 1995, där 71 länder 

analyserades kring medierna: tidningar, radio och televisionen, visade att kvinnorna 

var underrepresenterade i presentationen av politiska nyheter, ekonomi, men förekom 

mer i de ”traditionella” nyhets ämnen som: hälsa och sjukvård, sociala nyheter och 

kultur. År 2005 gjordes ännu en liknande studie men där resultatet visade på en 

ökning av kvinnliga journalister till 21 % (Gill 2007:115,125). 
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3.5 Tv-publikens gemenskap:  
 

Ända sedan mediernas uppkomst, och inte minst radio och televisionens framfart, har 

medier alltid haft en påverkan på mottagaren (publiken). Josten Gripsrud tar fram 

flera aspekter i sin bok Mediekultur, mediesamhälle gällandes just påverkan som 

medierna har på oss som publik. Vi som publik och en del av samhället växer idag 

upp i en värld med olika typer av medier överallt. Medierna har blivit ett sätt för oss 

att definiera världen omkring oss, vilket även hjälper oss att definierar vilka vi är. 

Medierna hjälper oss att se och förstå världen, men dem visar oss även vad som är 

viktigt och mindre viktigt. Tillsammans med vår förförståelse, samhällsnormer och 

identiteten hjälper det oss att förstå och identifiera olika aspekter som medierna visar 

oss.  

 

Som jag i tidigare avsnitt i detta kapitel beskrivit så har samhällsstrukturerna speglats 

i televisionen och dess innehåll under en lång tid. Våra roller i samhället återspeglas i 

medierna och inte minst våra könsroller. Vi i Sverige har idag inte några 

könsdiskriminerande lagar och förordningar, och där jobb och andra normer för 

”kvinnligt” och ”manligt” suddats ut. Men det finns fortfarande bevis kvar på gamla 

normer och de roller som finns och har funnits i vårt samhälle (Nowak1989:11). 

Televisionen och andra medier har en viktig roll inom olika samhällsområden idag 

och medierna har en makt över vårt vardagliga liv. Teorier och forskning om hur 

medier påverkar publiken och på vilket sätt har studerats under många år, och det 

råder ingen tvekan på att vi påverkas på ett eller annat sätt.   

  

 
 
 
4. Metod och material:  
 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom de olika metoder som används i uppsatsen. 

Jag kommer även att ge en förklaring till varför jag valt att göra en kvantitativ 

innehållsanalys, samt redogöra för vilka positiva samt negativa aspekter det finns med 

just denna metod. Detta kapitel kommer även att ge en överblick över det material jag 

använt mig av samt varför jag just valt de två tv-kanalerna. 
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4.1 Kvantitativ innehållsanalys: 
 

Det som skiljer vår innehållsanalys som vi dagligen tar del av i vår omgivning, från 

den vetenskapliga innehållsanalysen är tillvägagångssättet och den teoretiska 

aspekten. Genom ett strukturerat och systematiskt upplägg kan man med ett större 

analyserat material göra generella slutsatser av det analyserade materialet. När man 

gör en kvalitativinnehållsanalys är syftet att sikta på det generella genom att ta sig 

från det enskilda. Genom att utgå ifrån de grundläggande begreppen för den 

”klassiska” innehållsanalysen har jag kunna skapa en analys av min undersökning på 

ett kvantitativt sätt. Objektiviteten är till exempel ett av begreppen som ofta ses i 

innehållsanalytiska kontexter, vilket innebär att innehållet i min analys inte ska kunna 

påverkas av mig genom mina egna tolkningar eller teorier (Nilsson 2010:119,122). 

 

Meningen är att genom mitt avgränsade forskningsområde och ett analysschema så 

kommer andra forskare att kunna få samma resultat som jag har fått från min 

undersökning. Detta med hjälp av ett systematiskt analysschema med variabler som 

skildrar de kvantitativa kontexter i analysen. Ett problem med denna typ av analys 

kan dock vara att inte ha tydliga variabler, vilket ger utrymme till egen tolkning för 

kodaren. Detta kan då ses av läsaren på ett helt annat sätt än vad som presenteras i 

tabellerna. Meningen är att olika forskare ska kunna få samma information som 

presenteras i resultatet. För att undvika detta problem på bästa sätt så har jag ha ett så 

tydligt urval som möjligt, vilket utförligt kodas i analysschemat. (Nilsson 2010:126). 

Den jämförande metoden inom den kvantitativa innehållsanalysen kan medföra 

problem om man som i mitt fall analyserar två olika länder, tv-kanaler och 

livesändningar. Detta kan ses som ett forskningsproblem då man inte har samma 

utgångsläge i analysen då båda sportprogrammen inte är exakt likadana (Nilsson 

2010:129).  Jag har dock försökt att vara så specifik som möjlig i mitt urval, och 

försökt hitta två public service tv-kanaler med liknande innehåll och struktur. Jag har 

valt två stora tv-kanaler i respektive land, som sänder liknande livesända 

sportprogram på vardagar. Jag har hittat två tv-kanaler som dessutom har minst en 

kvinnlig sportjournalist som anställd, detta för att få undersökningen så jämförbar 

som möjlig. 
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5. Urval:  

Jag har valt att göra en analys på tio stycken sportnyhetssändningar vardera på två 

olika tv-kanaler i två olika länder. Varför jag valde just Sverige och Spanien är helt 

enkelt för att jag behärskar båda språken väl och kan på det sättet få ett övergripande 

resultat av min innehållsanalys. Sport på televisionen har varit dominerade av män 

både i ett utövande perspektiv och i ett journalistiskt perspektiv. Många 

undersökningar har gjorts där man analyserat genus på nyhetssändningar, dagspress 

och sportredaktioner. Vi vet hur det ser ut i svensk media men jag vill jämför hur 

svensk media förhåller sig ur ett genusperspektiv med ett annat europeiskt land. 

Därför har jag valt en spansk tv-kanal med ungefär samma nyhetsupplägg. Urvalet av 

de två tv-kanalerna i respektive land är baserat på public service restriktioner. Båda 

kanalerna är oberoende och ska representera och ha ett utbud för landets befolkning. 

Inget av dessa länder sänder reklam på deras public service-kanaler, vilket även det 

var ett skäl till att jag valde dem.  

 

Tjugo sportnyhetssändningar kan tyckas vara ett alltför litet antal för en kvantitativ-

innehållsanalys. Trots att antalet sändningar är väldigt lite visade studien av tio 

sändningar i respektive land vara tillräckligt för att besvara mina frågeställningar, och 

där ett större material inte var nödvändigt. Tidsramen för studien av mitt material 

sträcker sig mellan den 10 november 2016 till 23 november 2016. Det är endast tv-

sändningar måndag till fredag som kommer att analyseras då sportnyheterna i både 

Sverige och Spanien avviker i tid och sändningsform på helgerna. Som jag nämnde 

tidigare i stycket kan antalet studerade program ses som ett litet antal för en 

kvantitativ undersökning. Dock var kodningen av dessa program väldigt tidskrävande 

då jag såg alla program minst två gånger.  

 

På grund av det låga antalet tv-sändningar som studerades gjordes vissa 

kontrollstudier från andra sändningsdagar samt en hel nyhetssändning.  Dock gav 

dessa samma resultat som ordinarie 20 sändningar, vilket gjorde att jag ansåg att 

urvalet var tillräckligt för denna studie.    
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5.1 Kodschema och SPSS: 

För att kunna strukturera upp mitt analyserade material på bästa sätt har jag använt 

mig av ett kodschema på programmet SPSS. Jag utformade variabler i en strukturerad 

ordning så att det underlättade kodningen i kodschemat (se bilaga 1). 

Jag började genom att identifiera alla program med variabler mellan 1-20. Därefter 

delas de två länder jag ska titta närmare på in i variabel, V1: Sverige och V2: Spanien. 

Sedan har jag en variabel som definierar de specifika datumen V3, för att lättare 

kunna identifiera de olika kategorierna till ett specifikt program och datum. Variabel 

4,5,6 och 7 kommer att åtskilja de manliga och kvinnliga sportjournalisters plats i 

sportsändningen. Genom att skilja på antalet män och kvinnor som syns/hörs på tv-

sändningen. Variabel 8-10 är mer fokuserat på inslagen i sändningen. Hur många 

damsporter respektive herrsporter som det rapporteras om i varje tv-sändning, och 

vilken utav dam/herrsport det rapporterades först om i sändningen. Slutligen kommer 

det en variabel, V11 som beskriver kön på nyhetsankare i alla tv-sändningar. Variabel 

12,13 och 14 beskriver hur mycket tv-tid män respektive kvinnor har fått i 

sändningarna och den totala tiden på sändningen.  

När jag har kodat alla tjugo tv-sändningarna efter mitt förenklade tabellschema så har 

resultaten sammanfattats genom en analys i statistikprogrammet SPSS (statistical 

package for the social sciences), vilket presenteras i senare kapitel i denna uppsats. Då 

båda tv- programmen såg rätt lika ut i struktur och innehåll kunde jag använda mig av 

samma kodschema för båda länder.  

 

 

5.2 Kodning: 

 
Innan jag började analysera tv-sändningarna utformade jag en tabell med de variabler 

jag skulle utgå ifrån. Denna tabell hjälpte mig att på ett lätt sätt fylla i resultaten jag 

fick medan jag såg på tv-sändningarna. Jag gjorde en enkel tabell med olika kolumner 

i vilket jag fyllde i mina resultat (se bilaga 1).   
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Varje spansk sportnyhetssändning varade vanligen i 30 min, och tittades på minst två 

gånger för att hinna koda allt innehåll. Då sändningarna var längre än de svenska tog 

det längre tid att koda dessa sändningar. Men då alla sändningar såg rätt lika ut hann 

jag ändå koda det jag skulle när jag endast tittade på varje sändning minst två gånger. 

Efter några avsnitt hade jag lärt mig hur sändningarna var strukturerade vilket gjorde 

det lättare att följa sändningarna och koda samtidigt utan för många avbrott. Första 

gången jag såg en sportsändning höll jag koll på vilka journalister som medverkade. 

Jag skrev ner deras namn och kategoriserade upp alla medverkande, samt vilka 

sportinslag som visades, och kategoriserade dessa under herr/damsport. När jag såg 

samma sändning igen kunde jag fokusera mer på hur mycket tid männen/kvinnorna 

fick genom att spela in respektives tid i rutan. Jag använde mig utav min mobiltelefon 

för att spela in när den kvinnliga/manliga journalisten talade för att sedan addera den 

totala tiden för respektive kön efter varje sändning. Jag valde att koda sändningar 

vardagar mellan den 10-23 november 2016. Dessa sändningar fanns tillgängliga under 

en period på rtve.se, vilket gav mig möjligheten att se sändningarna igen och kunna 

pausa mitt i programmen för att hinna skriva ner informationen i mitt tabellschema.  

 

Varje svensk sportnyhetssändning varade i cirka 15-20 min och tittades på minst tre 

gånger för att hinna koda det jag behövde. Första gången jag tittade på sändningen 

kodades alla reportrar och sportinslag, vilket skrevs ner i den förenklade tabellen jag 

hade förberett.  Den andra gången spelades kvinnornas tv-tid in och sista gången 

spelades männens tv-tid in. Vid flera tillfällen blev jag tvungen att se sändningen igen 

då Sportnytt hade fler reportrar och fler sportinslag än de spanska sportnyheterna. För 

att försäkra mig om att jag fått rätt resultat sågs flera avsnitt mer än tre gånger vilket 

blev mer tidskrävande. Jag valde att koda sändningarna vardagar mellan den 10-23 

november 2016.   

 

Båda dessa sportsändningar fanns tillgängliga på svtplay.se och på rtv.es under en 

period. Båda kanaler är public service bekostade och ska följa vissa restriktioner 

gällandes jämställdhet och programutbud. SVTs jämställdhetspolicy beskriver att de 

ska hålla en jämn nivå i könsfördelningen på redaktionen samt programutbuden. Hur 

detta ska gå till framkommer inte men jag tycker att man ser en tydlig jämn fördelning 

på just sportnyheterna när det gäller dam/herrsport samt kvinnliga/ manliga 

journalister som presenteras på kanalen och tv-programmet: sportnytt.   
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Efter att alla tjugo sportnyhetssändningarna hade analyserats hade jag tillräckligt 

material, vilket jag kunde sammanfatta i ett kodschema, utformat med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Nedan syns tabellen med all sammanfattad fakta i 

statistikprogrammet SPSS som jag utgick ifrån när jag tog fram mindre mer specifika 

tabeller, vilket kommer att presenteras i analyskapitlet i denna uppsats.  

 

 
 
 
 
 
5.3 Reliabilitet och validitet:  
 
När man gör en kvantitativ undersökning är det viktigt att se över reliabilitet och 

validitet i studien. För att få ett så korrekt resultat i sin undersökning som möjligt, 

krävs det att man har ett representativt urval. Ett urval som inte påverkar resultatet 

genom tillfälligheter. Genom att ha flera kodare som analyserar efter samma metod 

och principer, och som därefter kommer fram till samma resultat så har man lyckats få 

hög reliabilitet på sin undersökning. Man har då lyckats komma ifrån forskarnas egna 

personligheter samt andra olikheter, och undersökningen får då högre reliabilitet.  

 

Den andra viktiga aspekten när man gör en kvantitativ undersökning är validitet. 

Detta innebär att man verkligen undersöker det man har tänkt undersöka i sin studie. 

Man har ett tydligt urval och det är viktigt att man inte tar med annat än det 

efterfrågade i sin studie. Jag har i mina frågeställningar angett exakt det jag ska 
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analysera, och genom tabellerna i kommande kapitel visar jag de exakta resultaten 

från min undersökning. Oberoende av resultaten i undersökningen ska resultaten visa 

det man skulle undersöka, vilket då ger undersökningen hög validitet (Thurén 

(1991:22). Då denna studie visade tidigt mot ett resultat valde jag att göra en 

kontrollstudie med tre stycken nya sportnyhetsprogram i Spanien under december 

månad. Detta för att se om slumpen hade spelat roll för de redan valda 10 

sportnyhetsprogrammen i Spanien. Detta har jag även beskrivit på sidan 28 i denna 

uppsats.  

 

För att få min undersökning så reliabel och valid som möjligt har jag först gjort en test 

mall för mina resultat, detta för att se om utformningen håller för kodningen av 

resultaten. Då jag har specifika program och datum för min undersökning ger det en 

högre reliabilitet för kommande forskare som vill studera samma material. Då jag 

även har specifika kategorier att utgå ifrån i min studie ger det en hög validitet i 

undersökningen, då det jag vill undersöka finns med i resultaten.   

 

Eftersom att denna undersökning gjorts av mig själv, så har jag inte haft möjlighet att 

utföra undersökningen genom interkodarreliabilitet. Detta innebär att det ultimata är 

att två eller fler personer kodar samma material för att få en så utförlig reliabilitets 

kontroll som möjligt. Då detta inte är möjligt i denna undersökning har jag gjort en 

provkodning för att se om de variabler jag har fungerar att kodas efter (Nilsson 

2010:146-147). Provkodningen gjordes utifrån ett förenklat kodshema (se bilaga 1) 

detta gav mig möjlighet att se över eventuella åtgärder som behövdes göras på 

tabellschemat innan jag började koda alla 20 sportsändningar.  Kodningen av denna 

studie innebär att åtskilja på kön i olika kategorier. Detta kan ses som ett enkelt sätt 

att koda efter, vilket Andrén mfl beskrivit i boken, Televisionens idévärld. Deras 

studie visar att just kön är ett enkelt sätt att koda efter. De menar på att det är lätt att 

se och höra om det är en kvinna eller man (Andrén 1986:84). I denna uppsats utgår 

jag från det kvinnliga könet och manliga könets representation jag både ser och hör i 

tv-rutan.  
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6. Analys/resultatredovisning: 
 
I detta kapitel redovisar jag mitt analyserade material bestående av 20 stycken 

sportnyhetssändningar. Jag visar hur jag har kodat tv-sändningarna via olika 

kategorier, variabler jag har utformat, och använder mig av tabeller för att tydliggöra 

resultatet.  

 

 

 

6.1 Utrymmet för kvinnliga och manliga sportjournalister på 

sportnyheterna:  
 

Man har i tidigare forskning sagt att sporten är en mansdominerad värld där fokus 

ligger på herrsport samt att männen för talan i denna genre. Sport har setts som en 

manlig genre i media, och kvinnorna i samma fält har på senare år kämpat för att ta 

sig in i samma genre. Men hur ser det ut idag? Har männen lämnat utrymme för 

kvinnorna inom sportnyheterna? Hur ser det ut med utrymmet för kvinnorna och 

männen i svenska Sportnytt och den spanska sportsändningen? Var det en jämlik 

fördelning mellan könen och fick män och kvinnor lika mycket tid i rutan? 

 

Kodningen för utrymmet för de manliga och kvinnliga sportjournalister i tv-rutan 

visade på stora skillnader länderna emellan. Hur mycket utrymme (synlighet) de 

kvinnliga och manliga sportjournalisterna får, skiljer sig mycket mellan de svenska 

och spanska sportnyheterna. I de svenska sportnyheterna finns inte en sändning utan 

att en kvinnlig sportjournalist syntes i rutan eller hördes på något av inslagen. 

Kvinnan var alltså representerad på ett eller annat sätt i varje program, och oftast så 

både syntes och hördes hon. På de spanska sportnyheterna var skillnaden däremot 

stor, den kvinnliga profilen varken syntes eller hördes speciellt mycket om man 

jämför med Sverige. Endast en kvinnlig journalist syntes i rutan på ett av 10 program, 

och då hon var med som expert tillsammans med andra män i studion. Kvinnorna var 

inte representerade i de spanska sportnyheterna på samma sätt som på dem svenska. 

Det var en tydlig fördelning mellan könen i Sverige, men ett dominerad manligt 

deltagande i Spanien.  
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Tabellen på följande sida anger antal kvinnor som syns och hörs i totalt 10 sändningar 

i respektive land. Antalet är uträknat i antal olika kvinnliga journalister som syns eller 

hörs. Flertal av kvinnorna syntes eller hördes flera gånger under samma program, 

detta räknades dock inte med i denna uträkning då det var antalet som var det viktiga 

att studera. Uträkningen anger antalet i hur många kvinnliga profiler som 

syntes/hördes på varje program.   

 

För männens del såg det annorlunda ut i båda länder. På Sportnytts 10 studerade 

sändningar så hördes 31 män och 8 stycken män syntes i rutan. Detta är en jämn 

fördelning mot kvinnornas tv-tid. Den totala tv-tiden för de kvinnliga arbetarna på 

SVTs sportnytt var totalt 36 stycken mot motsvarande antal om 39 stycken män. En 

väldigt jämn fördelning mellan könen där flest män och kvinnor hördes i rutan. Det 

var dock flest kvinnor som syntes under alla 10 sändningar (13st) och färre män (8st) 

på sportnytt vilket gav ett annat perspektiv på fördelningen i detta avseende. Man kan 

analysera detta närmare och fråga sig om det tycks finnas ett mönster kring detta eller 

om det bara är en ren tillfällighet. Som jag kommer att nämna i ett senare stycke var 

ankaren på Sportnytts sändningar dominerat av kvinnliga representanter vilket även 

det kan ha påverkat just detta resultat.  

 

I de spanska sportnyheterna var totala antalet män som både syntes och hördes, 28 

stycken under 10 program. Förre än sportnytt, men dock en mycket ojämn fördelning 

mellan könen, där endast fyra stycken kvinnor fick utrymme totalt sätt.   

 

 
 
 

Land	 Antal	män	
som	syns	

Antal	kvinnor	
som	syns	

Antal	män	
som	hörs	

Antal	kvinnor	
som	hörs	

Sverige	
Spanien	
Totalt	

8	
26	
34	

13	
1	
14	

31	
2	
34	

23	
3	
26	

* Tabellen anger antalet män och kvinnor som syns/hörs under totalt 10 program i respektive land.  

 

 

Fördelningen mellan kvinnorna var jämn på SVTs sportnytt där det oftast 

presenterades flera kvinnliga journalister/reportrar/ankare i samma program. Det var 
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alltså inte samma kvinnliga profil som medverkade i alla sändningar utan det var en 

jämn fördelning inte bara mellan könen men även mellan olika kvinnliga kollegor på 

kanalen. Mellan den 10 november 2016 – 23 november 2016, syntes och hördes 36 

stycken kvinnliga profiler på Sportnytt, motsvarande fyra stycken i de spanska 

sportprogrammen under samma tidsram och antal sändningar.  
 

 

Som jag nämnt i ett tidigare stycke var det en ojämn fördelning mellan könen i de 

analyserade spanska sportnyheterna, mot de svenska. Undersökningen visar på att det 

nästan inte fanns några kvinnliga sportjournalister representerade (totalt 4st). Av de 

tio sportnyhetssändningar som jag analyserade så syntes endast en kvinnlig journalist 

i tv-rutan på spanska rtve, jämförandes med SVTs sportnytt, där siffran var mycket 

högre. Sportnyheterna på rtve dominerades av män både i rutan och på inslagen vilket 

fick resultatet att bli slående. Tabellen nedan visar just hur männens tv-tid på rtves 

sportnyheter skiljer sig mot kvinnornas tal-tid i tv-rutan. Resultatet är uträknat i 

sekunder för både män och kvinnor i respektive land, vilket därefter räknats ut i 

procent.  

 

 

* Männens tal-tid, kvinnornas tal-tid i procent.  
 

Som vi ser i tabellen ovan är det även här ingen större skillnad på taltiden för 

kvinnorna och männen på svenska sportnytts sändningar. Resultatet är baserat på när 

kanalens arbetande män/kvinnor talar i sändningen. Ankaren, reportrar eller 

experternas tid spelades in och summerades till en total tid för båda länder. De 

spanska sportnyheterna var längre och hade längre inslag, men kvinnornas tal-tid var 

bara drygt hälften för den totala taltiden som männen hade. Även i denna kategori 

rådde en ojämn fördelning för kvinnor och män på spanska rtves sportsändningar och 

det fanns ingen större likhet i denna kategori mellan kanalerna.  

 
 Tabell nr: 3 
Land Männens tal-tid Kvinnornas tal-

tid 
Sverige 29,62%  25,40% 
Spanien 7,64 % 4,09 % 
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6.2 Damsport vs. herrsport: 
 

Vi har nu sett att det råder stora skillnader gällandes kvinnliga och manliga 

sportjournalisters utrymme under tv-sändningarna i svenska och spanska sportnyheter. 

Men hur ser det ut gällandes rapportering av dam- och herrsporter i båda dessa 

länder? Kommer resultaten att se likadana ut som i tidigare tabeller eller råder det en 

jämnare fördelning över sportinslagen som det rapporteras om? 

 

På tabellen nedan ser man resultatet av de kodade sändningarna över dam och 

herrsport, och även här syns en stor skillnad länderna emellan. På de 10 

sportsändningarna jag analyserade på SVT, var det endast två stycken sändningar där 

det inte rapporterades om damsporter. I alla övriga Sportnytts sändningar förekom 

minst en damsport i rapporteringen den dagen. Dock är det inte en lika jämn 

fördelning mellan könen än vad vi tidigare studerat i denna uppsats. I denna kategori 

hamnar herrsportinslagen på mer än dubbelt så många damsporter. Den damsporten 

som representeras i flest fall på alla tio sändningarna är skidsporten. Detta kan dock 

bero på att analysen gjordes under vintersäsongen, vilket resulterade i 

överrepresentation av just vintersporter för både damer och herrar. 

 

Tabell nr: 4 
 

*Tabell anger procent dam och herrsporter det rapporterats om under 10 sändningar i respektive land.  

 

 

Vi har ovan sammanfattat resultatet för de svenska sportnyheterna över antal 

sportinslag. Vi har även i tidigare resultat och tabeller i denna analysdel sett att det 

råder stor frånvaro över de kvinnliga journalisters medverkan i de spanska 

sportnyheterna. Men hur ser det då ut när det gäller damsporter? Får damsporter mer 

utrymme än de kvinnliga journalisterna fick? och finns det en jämnare fördelning 

mellan dam -och herrsporten i de rapporterade inslagen? 

 

Land Antal 
damsporter 

Antal 
herrsporter 

Sverige 28,99%  71,01% 
 Spanien 5,71%  94,29% 
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Analysen av de 10 sedda tv-programmen på rtves sportnyheter gav ett frånvarande 

resultat för damsporter. Det förekom bara reportage och inslag om damsporter i två av 

tio tv-sändningar.  De två damsporterna som det rapporterades om under alla tio 

spanska sändningarna var tyngdlyftning och basket. Sportinslagen var 

mansdominerade och damsporterna fanns inte representerade på samma sätt som i 

Sverige. Den sport som låg etta på listan över den mest rapporterade sporten var 

fotboll.  

 

Resultatet i denna kategori visar att herrsporterna dominerar i båda länders tv-

sändningar. Dock är skillnaden inte lika stor i Sverige som Spanien. Sportnytt har en 

jämnare fördelning mellan antal reportage om herr/damsport än vad rtvs sport 

sändningar hade. Så även här är fördelningen ojämn mellan könen och sändningen är 

mansdominerad även i sportinslagen och reportagen. Det finns en gemensam nämnare 

i denna analysdel vilket är att den herrsport som dominerade i alla 20 sändningarna 

var fotboll i båda länder. Jag valde att analysera vilken typ av sportinslag som var 

först på alla sändningar. Detta för att se om även det ”viktigaste” sportinslaget 

dominerades av män eller om damsporter ansågs ”lika” viktiga. Nedan visas resultatet 

av sportinslagen för båda länder.  

 

 

 
Tabell nr: 6 
Första sportinslaget Antal 

damsporter 
Antal 

herrsporter 
Sverige 3 7 
Spanien 0 10 
 Totalt 3 17 

*Tabellen anger vilket sportinslag det rapporterats först om i alla sportsändningar.  

 

 

Här tycks damsporten inte ha lika stor plats som herrsporten på svenska sportnytts 

sändningar. Av 10 sändningar var första sportinslaget dominerat av herrsporter. På tre 

stycken sändningar rapporterades det om damsporter först, vilka var: fotboll och 

skidsport. På de spanska sportnyheterna fanns ingen representation inom denna 

kategori då alla inslag det rapporterades först om var herrsport. 
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6.3 Sportjournalisternas roll i sportsändningarna: 
 

 Vid analysen av kvinnor/ mäns representation i båda ländernas tv-sändningar har vi 

sett att det är stora skillnader mellan länderna. Männen dominerar i Tv-rutan på de 

spanska sportnyheterna, men på svenska Sportnytt råder en betydligt jämnare 

fördelning mellan könen. Men hur ser presentationen av könen ut för respektive land i 

respektive sportnyhetsprogram? Och vilka roller finns i båda länders sändningar?  

 

På de spanska sportnyheterna råder det utan tvekan en stor brist på kvinnlig 

representation i alla de tidigare analyserade kategorierna. Av alla tio analyserade 

sändningar syntes endast en kvinnlig journalist, i endast en tv-sändning. Dessa 

sändningar var längre än de svenska men utrymmet för kvinnorna saknades i alla fall. 

Tittar man på resultaten av de analyserade programmen ser man hur stora skillnaderna 

är länderna emellan men även hur lite plats kvinnorna har i spansk sport-tv. Här råder 

ingen som helst jämställdhet och det man ser på tv-rutan är en dominans av män och 

herrsport. I min undersökning framkommer det dock inte hur det ser ut på redaktionen 

och bakom kameran. Här kan det se annorlunda ut än vad jag har undersökt. Men 

syftet i denna undersökning var att analysera det som framkommer i tv-rutan och inte 

redaktionerna eller bakom kulisserna.  

 

Resultatet för den spanska delen i analysen visar på samma resultat som Rosalind 

Gills beskriver i sin studie gjord 1995. Studien visade att nyheterna som kvinnor 

presenterade var annorlunda än männens (Gill 2007:115). Sportnyheterna var då 

överrepresenterade av män och om man ser till den spanska delen av analysen så 

råder samma resultat som i Rosalind Gills tidigare studie. Sportnyheterna i Spanien är 

fortfarande en mansdominerad nyhetsform som överrepresenteras av män och om 

män. Den enda kvinnliga spanska journalisten satt med som expertkommentator 

tillsammans med två män, nyhetsankaren, samt en manlig expertkommentator i 

sändningen den 15:e november 2016. I tv-sändningen satt de i studion och diskuterade 

en kommande fotbollslandskamp. Den kvinnliga journalisten hade en roll som expert 

inom ämnet som diskuterades och presenterades som en medarbetare på kanalen, 

precis som den andra manliga experten. Alltså presenterades både mannen och 

kvinnan som experter. I resten av de spanska sportnyheterna skildrades samma 

upplägg: en nyhetsankare (man) och två experter (män), förutom den tidigare nämnda 
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sändningen där den kvinnliga experten medverkade. Den kvinnliga journalisten 

presenterades som expert vilket var i samma nivå som den manliga kollegan. Dock 

syntes hon endast i ett utav 10 stycken program. Kan detta ha varit en ren slump? 

Fanns det inga andra kvinnliga representanter i dessa sportsändningar? Då resultatet 

var så markant valde jag att titta på ytterligare tre stycken sportsändningar på rtve. Jag 

tänkte att jag kanske hade haft ”otur” i de valda datumen. De tre nya avsnitten jag 

valde att titta på analyserades endast kvinnornas medverkan i programmen. Detta för 

att se om det kunde skilja sig från en månad till en annan. De tidigare analyserade 

programmen sträckte sig mellan den 10:e november 2016 till den 23:e november 

2016. Jag valde att se på ytterligare tre stycken sändningar den 19,20 och 21:a 

december 2016. Resultatet av denna extra analys gav dock inget nytt resultat. Det var 

samma resultat som tidigare vilket gjorde min tidigare analys ännu mer säker. Av de 

ytterligare tre sportnyhetsprogrammen syntes ingen kvinnlig medarbetare och 

journalist. Detta stärkte mitt tidigare resultat över den manliga dominansen på de 

spanska sportnyheterna.   

  
 

Då resultatet i denna analyserade kategori gav ett resultat där kvinnlig representants 

saknades, valde jag av att återigen av ren nyfikenhet se på ett helt nyhetsprogram på 

spanska rtve för att se hur en hel sändning såg ut. Jag valde att se på ett helt program 

för att se om jag kunde se några likheter med Dolors Comas Dárgemirs artikel, Las 

mujeres en los informativos de televisión”. Denna artikel antydde vilka nyheter som 

presenterades av vilket kön. Hon menade att kvinnor på televisionen presenterade 

nyheter områdena: samhälle, hem, omsorg. Och där männen presenterade nyheter 

inom områden som: politik, sport och ekonomi (Dárgemir, 2009). Den hela 

nyhetssändningen studerades den 25 november 2016 och ingår inte i mitt 

tabellschema då syftet i denna uppsats är att studera och jämföra två stycken 

sportprogram. Däremot var det intressant att se hur fördelningen mellan könen såg ut i 

övriga nyhetsämnen på kanalen. Av det analyserade programmet kunde jag dra 

paralleller till den spanska artikeln nämnd ovan i detta stycke, där man såg likheter i 

de roller som fanns för de kvinnliga representanterna på kanalen. Männen hade 

övertaget inom ekonomin och sporten och kvinnorna fanns representerade i 

samhällsfrågor.  
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6.3.1 Nyhetsankaren på sportnyheterna: 

 
 
Analysen i denna kategori visar på att de svenska sportnyheterna har kommit en 

längre bit än Spanien gällandes jämställdhet. SVT har dock tydligare riktlinjer 

gällandes jämställdhetspolicy på det som visas i tv-rutan, samt innehållet för olika 

program. Det ska inte råda en större skillnad mellan könen än 10 % på SVT, både i 

rutan och bakom kameran (svt.se). Som man ser i tabellerna i analyskapitlet, råder en 

jämn fördelning på SVT mellan könen i alla kategorier utom den med nyhetsankaren 

där majoritet av programmen representerades av en kvinnlig nyhetsankare.   

 

I alla de 20 analyserade programmen framkom att nyhetsankaren hade en stor roll i 

båda sportprogrammen. Nyhetsankaren är en central figur i sändningarna och fungerar 

som en ledare, när det till exempel sitter fler personer i studion. På svenska sportnytt 

var majoriteten av alla tio programmens nyhetsankare kvinnor. På de spanska 

sportnyheterna bestod nyhetsankaren av en och samma man i alla 10 sändningar.  

Tabellen nedan visar på den stora skillnaden mellan nyhetsankarna länderna emellan:  

 

Tabell nr: 8 
Kön på ankaren i 
programmet 

Kvinna Man 

Sverige 9 1 
Spanien 0 10 
Total 9 11 

* Tabellen visar kön på nyhetsankaren I alla 10 sändningar I respektive land.  
 

 

Det här var den enda kategorien för svenska sportnytt där det inte var en jämn 

fördelning mellan könen. Kvinnorna representerades som nyhetsankare i nio av 10 

sändningar vilket gjorde männen till underrepresenterade i denna kategori. Detta var 

dock den enda kategorin där man kunde se en större representation för kvinnornas del. 

Resten av de studerade kategorierna hade en jämnare fördelning mellan männen och 

kvinnorna. Intressant här är att se över skillnaden för manliga och kvinnliga 

nyhetsankare. Detta var den enda kategorin där skillnaden var mer markanta mellan 

manlig och kvinnlig representation på sportnytt på SVT, men vad kan detta ha berott 
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på? Ser vi här ett bevis på Gunther, Kauts och Roths studie? (The Credibility of 

Female Sports Broadcasters: The Perception of Gender in a Male Dominated 

Profession).  Artikeln visar resultatet av en intervjuad fokusgrupp där de menade att 

utseendet hos kvinnorna är det viktiga för sportjournalister (Gunther, Kautz, Roth, 

2011). Nyhetsankaren är den personen som syns mest under sportnyheterna och som 

har en ledande roll under programmet. De svenska sportnyheterna hade flest kvinnliga 

nyhetsankare men där denna teori särar på sig när man ser på de spanska 

sportnyheternas nyhetsankare. På de spanska programmen syntes endast män som 

nyhetsankare och där de ”snygga” kvinnliga journalisterna inte syntes till. Detta 

resultat kan analyseras genom Marie Hardin och Stacie Shain artikel, Female Sport 

Journalists: Are We There Yet? ´No. Där en studie gjordes på kvinnliga arbetare på 

sportredaktioner i USA. Här menade de att det var ”lätt” att få jobb på en 

sportredaktion men att det var svårare att ta sig uppåt och vidare på samma redaktion. 

Det tillfrågade kvinnorna menade på att det kändes som att när redaktionen anställt en 

kvinna så var deras jobb slutfört (Hardin, Shain, 2009). Detta kan vara vad som 

försiggår på den spanska sportredaktionen. Att det sitter flertalet kvinnliga 

representanter men att de inte fått chansen att ta sig ”uppåt”. En kvinnlig ”expert” 

syntes i rutan i ett program på spanska rtve, de kan ha känt att dem därmed gjort sitt i 

aspekten om jämställdhet. 

 
 
 
 
7. Slutsatser och diskussion: 
 

Många undersökningar har gjorts kring kvinnornas framställning i nyhetssändningar 

runt om i världen. Från att en av de första undersökningarna gjordes i USA, och som 

täckte större delar av världen, vilket presenterats i artikeln av Marie Hardin and Stacie 

Shain, tills idag har vi sett ganska liknande resultat: att kvinnor är 

underrepresenterade på sporttelevisionen och nyhetsredaktioner.  

 

Jag valde att göra denna undersökning kring detta ämne då jag sett en förändring ske i 

framförallt de svenska medierna under en lång tid. Men jag ville även se hur det ser ut 

i andra länder i Europa. Som jag tidigare nämn i uppsatsen valde jag att analysera 

sportnyheterna i Spanien då jag har bra språkkunskaper i Spanska och för att jag har 
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bott i Spanien och sett hur kvinnor och män gestaltas och hur jämställdhet spelar roll i 

spanska medier. Jag var även nyfiken på att se hur de svenska kvinnliga 

sportjournalisterna gestaltades i jämförelse med de kvinnliga sportjournalisterna i 

Spanien. Vilka skillnader finns länderna emellan?  

 

Genom mina observationer och kodningen av sportnyhetssändningar i Spanien och 

Sverige kunde jag få en överblick över hur det ser ut i respektive land. Resultatet var 

att den genomgående trenden i de spanska sportnyheterna var att det fanns nästan inga 

kvinnor i de spanska sändningar och kategorier jag analyserat. När jag hade tittat klart 

på alla tio programmen upptäckte jag att kvinnorna var underrepresenterade eller 

saknades helt i flera av de kategorierna (variabler) jag utformat. Jag hade inte 

förväntat mig att det skulle vara så pass underrepresenterade i de Spanska 

sportnyheterna vilket blev lite av en chock. Båda kanalerna är public service 

finansierade och har vissa restriktioner och avtal de måste följa. Båda kanalerna har 

regler när det gäller jämställdhet mellan könen och den spanska kanalens regler eller 

riktlinjer syftar till en förbättring gällandes den jämnare fördelningen på kanalens 

utbud och redaktionen. På rtves officiella riktlinjer framkommer det inte vad man 

exakt vill sträva efter, eller hur jämn fördelningen mellan könen ska se ut. Det som 

står är att de strävar efter en jämnare fördelning och en bättre representation för det 

underrepresenterade könet. Dessa riktlinjer är från 2013 och jag har inte hittat någon 

nyare information eller siffror på hur utvecklingen sett ut sedan 2013 (rtve.es). Man 

ser tydligt att det inte råder samma riktlinjer länderna emellan. Med tanke på hur pass 

få kvinnliga sportjournalister som framkom under dessa tio analyserade tv-sändningar 

kan det inte råda samma syn på jämställdhet i Spanien och Sverige.   

 

Då idrotten varit en mansdominerad sfär väldigt länge har det varit svårt för kvinnor 

att bli accepterade i denna värld. Från nyhetsredaktioner till publik har det alltid tycks 

finnas åsikter kring kvinnor och sport. Ett slående exempel över hatet som finns mot 

kvinnliga journalister i Sverige är händelsen kring den kvinnliga hockey-

kommentatorn Lena Sundqvist. Hon beskriver situationen av att vara kvinnlig 

sportjournalist och kommentator i Sverige idag. Hur hon får ta emot både hat och 

kommentarer om sitt utseende, vilket hör till vardagen.  Just denna händelse med 

Lena Sundqvist och hatet hon fick ta emot när hon som första svensk kvinnlig 

journalist kommenterade en SHL- match (Svenska hockey ligan). Detta 
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uppmärksammades och spred sig som en löpeld över sociala medier och det bildades 

motaktioner med hot och kommentarer. 

 

Detta kan ses som ett bevis på att den svenska publiken ännu inte helt accepterar 

tanken om att låta kvinnorna ta steget fullt in i sportvärlden. Just denna aspekt handlar 

inte om public service reglerna på våra medier uppnår de mål de satt upp. Det handlar 

snarare om synen från publiken och samhället. Reglerna som finns om jämställdhet på 

public service kanalerna innebär inte att hela publikens åsikt är den samma. Att det 

finns regler på de svenska public- service kanalerna om jämställdhet i kanalens utbud 

samt redaktionen ändrar inte på faktum att det kanske inte finns en samhällelig 

acceptans kring hur, och om kvinnor accepteras i den manliga sportvärlden. Vi ser 

gång på gång exempel på hur just svenska kvinnliga sportjournalister behandlas av 

kollegor och publiken. Vi är redan på topp över världens mest jämställda länder så 

varför har inte publiken accepterat denna aspekt? Har kvinnor och män bestämda 

roller över var de får synas? Råder fortfarande ”bestämda” fack över vad kvinnor ska 

rapportera om på nyhetsfronten? Ser man på de spanska sportnyheterna kan man se 

hur Rosalind Gills beskrivna resultat från en studie gjord år 1995 fortfarande stämmer 

överens med dagens syn på kvinnliga journalister. Den studien visade på hur det hade 

sett ut för de kvinnliga journalisterna på nyhetsrapporteringen. De kvinnliga 

journalisterna tycktes endast rapportera om ”kvinnligt accepterade” nyheter så som: 

sjukvård och hälsa samt kultur nyheter. Av ren nyfikenhet valde jag att se på andra 

nyhetssändningar på kanalen för att se om kvinnliga journalisters frånvaro ekade även 

där.  

 

Jag har tidigare i denna uppsats skrivit om hur jag den 25 november 2016 valde att se 

på en hel nyhetssändning innehållande olika nyheter på den spanska kanalen (sid. 28). 

Då jag sett resultatet av de 10 sedda programmen och resultatet jag fick valde jag att 

av ren nyfikenhet se på en hel nyhetssändning för att se om det fanns några 

likheter/skillnader med sportnyheterna på samma kanal. Jag såg stora skillnader i 

fördelningen av könen. På de ”vanliga” nyheterna fick fler kvinnliga journalister 

synas och höras, jämfört med sportnyheterna där dem nästan var obefintliga. Genom 

denna observation kan jag återigen återkoppla till den studien som gjordes av Gill, 

1995. Här råder tydliga skillnader på vilka nyheter som passar de kvinnliga 

journalisterna, eller vart i tv-rutan de är accepterade att synas. På svenska sportnytt 
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var fördelningen mer jämn över män och kvinnor. Utvecklingen har stadigt gått 

framåt från ett tidigt 1900-tal där även här de kvinnliga journalisterna hade sina 

positioner över vart på redaktionen dem fick synas. Från 50-talet, där skillnaden över 

sportrapporteringen mellan kvinnor och män var markant till att år 2000, vara på en 

nivå på nästan 50 % fördelning mellan könen (Jarlbro, 2006:50).  Det råder stora 

skillnader länderna emellan, detta kan visa att det inte är en naturlig faktor att kvinnor 

ska vara helt underrepresenterade i sportnyheter. De tidigare teorierna om att vissa 

nyheter är till för ett visst kön går inte ihop med det Svenska resultatet. Den svenska 

delen av studien visade på en jämn fördelning på den ”manliga sporten”. Däremot 

visar den spanska delen av studien bevis på den tidigare teorin om att sportnyheter är 

om män och för män.  

 

Det vi kan se sammanfattningsvis i den gjorda studien är att de svenska 

sportnyheterna har en jämnare fördelning mellan könen i de undersökta kategorierna. 

Där de spanska sportnyheterna ligger långt efter om man jämför med just Sverige. 

Dessa två europeiska länder tycks ha olika syn på jämställdhet och hur och vart 

kvinnor, damsport får plats på kanalen. Resultatet av studien kan även återkopplas till 

den listan gjord av World Economic Forum, över världens mest jämställda länder, 

vilket presenterades i det inledande stycket i denna uppsats. På denna lista från år 

2015 hamnade Sverige på plats fyra men där Spanien hamnar på plats 25 

(weforum.org). Resultatet över dessa placeringar går även att återspegla på den 

kvantitativa studien i denna uppsats. Spanien ligger efter och det finns restriktioner att 

följa på båda svt och rtves tv -kanaler gällandes jämställdhet. Men jag tror att den 

största acceptansen ligger hos publiken och samhället. Och med ett medvetet arbete 

med publik och tv-kanaler kan man uppnå en viss utjämning även i Spanien.  

 

 

 
9. Vidare forskning och eventuella åtgärdsförslag: 
 
Efter att ha granskat tjugo stycken sportnyhetssändningar i två länder och 

sammanfattat resultatet finns det några åtgärdsförslag för vidare forskning inom 

området. Det skulle vara intressant att granska fler kanaler i både Sverige och 

Spanien, för att se hur det även ser ut i icke public service-riktlinjer. Det skulle även 
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vara intressant att granska fler länder, och kanske göra en större studie där man 

kanske väljer fler europeiska länder att jämföra, vilket skulle ge en bredare syn över 

jämställdheten inom sportnyheterna i Europa.  

 

Ännu ett intressant perspektiv i detta ämne skulle vara att se över Europeiska 

Unionens riktlinjer för medlemsländerna inom jämställhet, detta då båda länder är 

medlemmar i EU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



	 35	

Litteratur- och källförteckning: 
 
 
 
Tryckta källor:  
 
Bryman, Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Andrén Gunnar, von Feilitzen Cecilia, Holmqvist Tove, Nowak Kjell, Ross Sven och 
Strand Hans (1986) Forskningsprogrammet Televisionens idévärld METOD, Centrum 
för masskommunikationsforskning Stockholms Universitet: Stockholm.  
 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010) upplaga 2:1, Metoder i 
kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  
 
Gill, Rosalind, (2007) Gender and the media. Cambridge: Polity. 
 
Gripsrud, Jostein (2002) (2011), Mediekultur- mediesamhälle. Göteborg: Daidalos 
AB. 
 
Jarlbro, Gunilla (2006) Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nowak Kjell, Strand Hans, Andrén Gunnar, Ross Sven & Von Feilitzen Cecilia 
(1989). Folket i TV, Demografi och social struktur i televisionens innehåll. Centrum 
för masskommunikationsforskning Stockholms Universitet: Akademitryvk AB: 
Edsbruk. 
 
Raney, Arthur A & Bryant, Jennings (2006) Handbook of Sports and Media. Erlbaum: 
Mahwah, NJ.  
 
Reimer, Bo (2002) Uppspel, Den svenska Tv-sportens historia. Stockholm: Stift 
Etermedierna i Sverige. 
 
Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 
 
 
 
Otryckta källor:  
 
Uppsats av: Dagremir, Dolores Comas (2009): ”Las mujeres en los informativos de 
televisión”. Universidad Rovira i Virgili, 
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/q33_comas_es.pdf. (besökt 
2017-02-07). 
 
Artikel: Consejo audiovisual de Andalucia (2008): Estudio sobre genero y deporte en 
television.  
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicaciones/estudio
_sobre_gxnero_y_deporte_en_televisixn_2008.pdf. (besökt 2017-02-07). 



	 36	

 
Nätbaserade källor:  
 
World Economic Forums webbsida: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/ (besökt 2016-10-
21). 
 
SVT public service information: 
http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/ (besökt 2016-11-29). 
 
SVT statistik och fakta: 
http://www.svtstatic.se/image-
cms/svtse/1372321050/omsvt/fakta/article1313222.svt/BINARY/J%C3%A4mst%C3
%A4lldhetspolicy  (besökt 2016-11-29). 
 
RVTE, kanal och public service information: 
http://www.rtve.es/corporacion/ (besökt 2016-11-29). 
 
 
 
Artiklar: 
 
Marie Hardin and Stacie Shain, (2005) Female Sport Journalists: Are We There Yet? 
´No,2009, http://www.cdonohue.com/nrj/pdf/Hardin.pdf (besökt 2016-12-01). 
 
 
Amanda Gunther, Daniel Kautz and Allison Roth, The Credibility of Female Sports 
Broadcasters: The Perception of Gender in a Male-Dominated Profession, 2011, 
http://www.uab.edu/Communicationstudies/humancommunication/01_02_2011_Gunt
her (besökt 2016-12-01). 
 
 
Intervju med Sanna Lundqvist, SVT:  
http://www.svt.se/sport/ishockey/sundqvist-om-hatet-tyvarr-blir-det-vardag/ (besökt 
2016-12-05). 
 
 
Artikel om fotbollsgalan, Dagens Nyheter:  
http://www.dn.se/sport/fotboll/hon-borde-ocksa-fa-en-bil/ (besökt 2016-12-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 37	

Bilagor: 
 
 
Bilaga 1: Exempel på förenklat tabellschema jag utgick ifrån när jag kollade på tv-
sändningarna: 
 

 
 
 
 
Bilaga 2: Resultaten inlagda i statistikprogrammet SPSS: 
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Bilaga nr 3: tabell över alla kvinnliga medverkande på SVTs sportnytt: 
 

   10 nov           11 nov            14 nov               15 nov        16 nov         17 nov       18 nov          21 nov          22 nov           23 nov 

*endast antalet olika kvinnliga journalister är inräknat, det kan förekomma att samma person rapporterar i flera inslag i 
samma sändning. Här syns resultatet av alla kvinnliga ankare under de 10 studerade programmen.  
 
 

 
 
 
Bilaga nr 4: Tabell nr 1:  
 

 
 
 
 
 
 
Bilaga nr 5: Tabell nr 2: 
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Bilaga nr 6: Tabell nr 3: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga nr 7: Tabell nr 4:  
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Bilaga nr 8: Tabell nr 6: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga nr 9: Tabell nr 7: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga nr 10: Tabell nr 8:  
 

 


