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1. INLEDNING 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen försöker besvara frågan om Radiosporten blivit mer jämställd mellan 1995 

och 2007. Syftet är att pröva tesen att Radiosporen har blivit mer jämställd. Det som 

undersökts är utrymmet som kvinnor och kvinnligt idrottsutövande får i sändningarna 

i förhållande till män och manligt idrottsutövande.  

 

Metoden att besvara frågan är kvantitativ. Jag har lyssnat på Radiosporten och räknat 

sekunder som jag har fördelat i olika kategorier. En konsekvent behandling av indata, 

radiosändningar från fyra olika år mellan 1995 och 2007, har givit en statistisk bild 

från varje år och en möjlighet att se hur det förändrats över tid. 

 

1.1.1 Tre bilder 

Jag har valt att undersöka tre olika bilder. Den första bilden är den som Radiosporten 

reproducerar, hur är just den offentligheten beskaffad? Här ligger uppsatsens 

tyngdpunkt.  

 

Den andra bilden är den verkliga ”verkligheten”, det vill säga hur idrottandet ser ut i 

Sverige. Utan att problematisera detta för mycket, så har jag att förlitat mig till 

Riksidrottsförbundets statistik över det svenska idrottsutövandet.  

 

Den tredje bilden är Radiosportens lyssnare, men ännu viktigare vad redaktionen vet, 

eller tror, om dem. Den delen av uppsatsen är mer spekulativ och bygger i huvudsak 

på en intervju med Annika Greder Duncan, producent på Radiosporten. Min tanke är 

att det kan belysa hur redaktionen resonerar kring sitt public serviceuppdrag. Att det 

kan finnas en konflikt mellan att spegla idrottslivet på ett brett sätt i motsats till att 

tillfredsställa lyssnarnas krav, eller för den delen redaktionsmedlemmarnas egna 

intressen. 

 

Alltså: Radiosportens radierade bild av verkligheten ska ställas mot en bild av hur det 

faktiskt förhåller sig i samhället och lyssnarnas påverkan.  
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1.1.2 Vad är ett jämställt Radiosporten? 

Det finns olika sätt att besvara den frågan. Men en jämn könsfördelning mellan 

reportrarna som hörs i sändningarna är ett kriterium. Min utgångspunkt är även att 

Radiosportens bevakning borde spegla att det inte är så stor skillnad i antal mellan 

kvinnor och män som utövar idrott.  

 

Uppsatsen har inte fördjupat sig i vilka skillnader mellan kvinnor och män beträffande 

kvalifikationer, lön, makt etc. som föreligger på Radiosporten. Detta är en av 

uppsatsens svagheter. Jag har istället varit intresserad av de röster som hörs i etern. 

Var det en kvinnlig eller manlig röst, hur stort utrymme fick den och vilket 

idrottsutövande talade den om? Och så klart: har det hänt något inom uppsatsens 

tidsspann? Det intressanta har varit vilken bild som Radiosporten reproducerar, inte 

hur medieinstitutionen är konstituerad. Det betyder att radioutsändningarna har varit 

viktigare för mig än en eventuell kritisk diskursanalys av medieinstitutionen som 

sådan. 

 

1.2 Vad är Radiosporten? 

Radiosporten har varit med väldigt länge och under enkanalstiden, innan televisionen, 

kunde man samla veritabla folkmassor framför radioapparaterna. Redaktionen har 

aldrig varit överdrivet stor men det räckvidd ibland nästan total. Under arbetet med 

uppsatsen slog det mig att det handlar om under 100 personer runt om i Sverige som 

bestämmer vad miljoner lyssnare får höra från sportens värld.  

 

För att ge en bild av vad Radiosporten är har jag valt att berätta dess historia. Detta 

avsnitt bygger på Peter Dahléns bok Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens 

etablering och förgrening 1925-1995 från 1999. Nedan följer en historisk exposé med 

kommentarer. 

 
Höstkväll 1924 Det första direktsända idrottsreferatet, Telegrafverkets försöksstation, Oscar 

Söderlund refererar tungviktsmötet mellan Harry Persson och Larry Gains 

(Dahlén, 1999: 79).  

1 januari 1925  AB Radiotjänst startar reguljära sändningar (Dahlén, 1999: 73). 

24 januari 1925. Första ”Veckans idrottskrönika” kl. 18.30-19.00 (Dahlén, 1999: 76). 
 

Sporten har varit med i radion ända från Sveriges Radios födelse och utnyttjade redan 
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från början det direktsända referatets förmåga att få lyssnaren att ”vara på plats” som 

man måste komma ihåg var dittills oöverträffad bland massmedierna. Och bäst 

fungerar det när vi hör omgivningens ljud samtidigt som vi hör reportern. Den 

illusionen vårdas fortfarande ömt, tänk bara på hur omsorgsfullt publikljudet 

fortfarande idag är inmixat i sändningarna!   
 

8 mars 1925 Den första direktsändningen från ett idrottsevenemang, Vasaloppet (Dahlén, 

1999: 76). För övrigt AB Radiotjänsts första direktsända utomhusreportaget 

men framförallt Sven Jerrings debut som sportreferent. 

29/7-12/8 1928 Dagliga sammanfattningar från OS i Amsterdam, 21.45-22.00 med Sven 

Jerring. I samarbete med TT. (Dahlén, 1999: 112). Genererade 

kringarrangemang i radion som föredrag om idrotten och inför-program. 

 

Sporten var med och drev på den tekniska utvecklingen av radion, men även den 

formatmässiga utvecklingen av radioprogrammen. Samtidigt som den hade stort 

inflytande så gick den konstigt nog förbi den interna politiken, till exempel schismen 

med TT eftersom de fick leta nyheter på egen hand.  
 

våren 1930 Ett sportreferat (lagkappsimning) orsakar att tablån hastigt ändras (Dahlén, 

1999: 121). Det var inte för sista gången! 

september 1930 Motorcykeltävling från Saxtorpsbanan refererades varvat med referat från 

norsksvenska idrottslandsmatchen i Oslo- lyssnarmottagandet var blandat, 

innovationen upplevdes som rörig  (Dahlén, 1999: 119). 

 

Sporten i radion har varit föremål för diskussion länge, den är allas vår egendom 

och vi har alla rätten att vara på plats när det händer. Sjuttiofem år senare blir det 

samma diskussioner så fort SVT inte har sändningsrättigheterna för någon viktig 

idrottshändelse. Dagens Ekos födelse innebar regelbundna sändningar som nådde 

lyssnarna vid lämpliga tidpunkter, vilket var speciellt angeläget för de som tippade. 

 
September 1933 Stor debatt bryter ut i pressen kring förhållandet mellan radion och idrotten. 

Radiotjänst får inte sända fotbollslandskampen mellan Sverige och Norge 

(Dahlén, 1999: 132).. Det är Fotbollsförbundet som sätter sig på tvären 

(typiskt i hela norden) eftersom de befarar publiktapp. 

 

Ända sedan början av 30-talet har radion varit utsatta för ett tryck att sända speciella 

idrottsevenemang, trycket har kommit från de olika förbunden (Dahlén, 1999: 117) 
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och publiken. Det är ett bevis på den status radion åtnjutit, speciellt under enkanals-

tiden med veritabla nationella samlingar kring mottagarna. 

 

Men det har också varit en kamp att få sända, till exempel en konflikt med Kungliga 

Stadiumstyrelsen, som löste sig först 1929.  Detta innebar problem eftersom 

Stockholm Stadion var Sveriges nationalarena där allt intressant inträffade (Dahlén, 

1999: 101). Det var även en kamp med Fotbollsförbundet som inte tillät direktreferat 

från seriespelet (inte ens finaler) förrän tillkomsten av Sportextra 1961. Landskamper 

gick dock ibland bra att radiera, men man förhandlade om varje ny kamp (Dahlén, 

1999: 129).  
 

Sommaren 1936 Sommar OS i Berlin, inför-inslag: sju grammofonupptagningar med 

”olympiaaspiranter”, förinspelat (Dahlén, 1999: 153).  

Maj 1937 Invigning av Råsunda, Sverige mot England. Jerring direktrefererar utanför 

stadion och påtalar att de gjort allt de kan för att få sända, men att 

Fotbollsförbundet ändå avslagit begäran (Dahlén, 1999: 139). Allt utmynnar 

i förhandlingar och from 1938 får Radiotjänst radiera en del landskamper. 

1 oktober 1937 Dagens Eko, med sportnyheter. Friare från TT. (Dahlén, 1999: 156). 

 

1939-1945 Beredskapstiden, sporten av naturliga skäl nedtonad men inte 

så mycket som man kan tro. Till exempel så spelades 

fotbollslandskamper mot Danmark (Dahlén, 1999: 178). 

 
1942 Ultrakortvågssändarna, installeras i Radiotjänsts ljudbilar och sände direkt 

till studiolokalen och vidare. Televerkets ledningar behövdes inte och 

mobiliteten ökade. Slog igenom ordentligt vid krigsslutet (Dahlén, 1999: 

180). 

1943 Häggtävlingarna i USA, första gången direktreferat från USA (Dahlén, 

1999: 208). De väckte ett enormt intresse. 

 

1945 Lennart Hyland anställs och det markerar ett generationsskifte. 

 
Februari 1949 VM i ishockey i Stockholm, Hylands genombrott som ”snabbpratare” – i 

genomsnitt 312 ord per minut (Dahlén, 1999: 236). Förebådar ett 

paradigmskifte, ingår i debatten om vad ett bra sportreferat är. 

1952 Sommar-OS i Helsingfors, kritik av mästaren Sven Jerrings referat (Dahlén, 

1999: 147). 
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1954 Skid-VM i Falun och Åre, Radiotjänst satsar på teknik för att allt ska flyta 

på (genrep inför Fotbolls-VM 1958 i Stockholm). Det var mycket lyckat 

(Dahlén, 1999: 152). 

1945-1955 Ishockeyförbundet vill ha betalt, processen leder till att Radiotjänst mer och 

mer börjar betrakta idrott som ”mer en form av marknadsunderhållning, än 

som ideell folkrörelse” (Dahlén, 1999: 184). 

Januari 1956 Lennart Hyland utses till chef för idrottsredaktionen (Dahlén, 1999: 289). 

Sven ”Plex” Pettersson förste medarbetare. Sportrapporteringen blev 

rationellare, fasta programrubriker som Idrottskrönikan och Sportjournalen, 

dock lite si och så med ordningen på sändningstider 

 

Förutom att idrott mer kom att bli en sorts underhållning, så svänger fokus över till de  

mänskliga aspekterna av rapporteringen. Det handlar om att även beskriva känslor och 

situationer, inte bara ägna sig åt sifferexercis.  

 
Juni 1958 Fotbolls-VM i Sverige (Dahlén, 1999: 296), Hyland nyanställer och drillar 

Lars Gunnar Björklund: ”I am not collecting things, I am collecting 

moments” (human intrest) (Dahlén, 1999: 300). 

5 maj 1961 P3, Melodiradion, startar (Dahlén, 1999: 310) som ett svar på  Radio Nord. 

Sportradion fick också förändra sig för att möta den nya tiden 

3 september 1961 Sportextra föds, söndagar i Melodiradion 14-17, med direktreferat från 

fotbollsmatcher. Komplement: resultat, tabeller, och kommentarer samt 

resultat från andra idrottsgrenar (Dahlén, 1999: 319). 

 

Carl-Adam Nycop menar att Sportextra förändrade den skrivna pressens 

sportjournalistik- de hade inte en chans mot radions (och senare TV:s) snabbhet och 

rörlighet, utan fick inrikta sig på analyser, bakgrunder, intervjuer och nyheter snarare 

än matchreferat (Dahlén, 1999: 323). 
 

Sommaren 1964 16-timmarsändning från Tiomilakaveln i orientering, sändningarna började i 

P1 lördag 17.50 och slutade i Melodiradion söndag 10.00 (Dahlén, 1999: 

324). 

1965 Lars Gunnar Björklund flyttar till SR:s regionalkontor i Göteborg, bygger 

upp en sportredaktion för både Radio och TV. ”Björklundsmodellen” och 

”Björklunds radio- och tv-skola” innebar vidareutbildning inom 

redaktionen. Mycket jobb och fortlöpande kritik för insatserna. Vana vid 

direktsändningar i båda medierna. Ett inofficiellt mentorskap (Dahlén, 1999: 

328). Medarbetarna fick stor betydelse för radiosportens, och även den lätta 
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TV-underhållningens utveckling i Sverige.  

Sommaren 1968 Sommar-OS i Mexiko, sportradion sände 100 timmar, elva personer på plats 

(Dahlén, 1999: 330). 

1968/69 Dagliga sändningar under rubriken Sportextra (Dahlén, 1999: 330), den 

snabba radiosporten. 

1969 Konkurrens med TV, gällande personal. Hyland blev kanalråd på TV 1 plats 

(Dahlén, 1999: 331).  

 Sportradion bildar en helt självständig redaktion. 

 Politisering, från styrelsehåll ifrågasätts om Sveriges Radio skulle sända 

från EM i friidrott (juntan i Grekland). Inga sportsändningar utan vanliga 

nyhetssändningar. Sportradion var inte glada! (Dahlén, 1999: 335). 

 

Per Olof Wester kommer in. 

 
1 september 1969 Per Olof Wester blir ny chef för Sportradion, detta innebar en ny profil- hela 

redaktionen, inte en person (läs: Hyland) skulle bidra. Medarbetarna skulle 

kommentera och analysera, dvs. stjäla tidningarnas verksamhetsområde 

(Dahlén, 1999: 335). Den skrivna pressen hade för länge sedan förlorat 

kampen mot radion om att vara snabbast, nu skulle de även utmanas i vem 

som var djupast. 

Radions vanliga utrikeskorrespondenter skulle bidra till Sportradion, vilket 

till exempel Malcolm Dixelius gjorde från Moskva (Dahlén, 1999: 336).  

En annan ambition var att massidrotten, inte bara elitidrotten, skulle få 

utrymme (Dahlén, 1999: 337). Detta gick dock lika trögt som liknande, 

tidigare försök. 

 

Lyssnarnas makt har varit stor sedan länge, redan 1932 lades Radiochefen Bergwalls 

kåseri i programmet ”sport och idrott” ner pga. återkommande kritik. Han försökte 

blanda in hälsoförebyggande frisksport men lyssnarna ville att krönikorna skulle 

handla om tävlingsidrott och resultat (Dahlén, 1999: 129). Föreläsningar gick inte 

hem i stugorna. 

 

Sportradion fortsatte att utvecklas, både formmässigt och tekniskt. 

 
1970 Mexiko-systemet (Fotbolls-VM): Snabba växlingar mellan olika 

arenor/studior, alla hör varandra (fyra matcher samtidigt), allt händer 

samtidigt (Dahlén, 1999: 339). 

”Hallå Mexiko” – interaktion med lyssnarna som kunde ringa in och ställa 



 9 

frågor till samtliga team (inkl ledning och spelare). En landvinning rent 

tekniskt (Dahlén, 1999: 340). 

70/71 Expertkommentatorn/bisittaren dyker upp, Tommy Engstrand mot Hylands 

”one man show” (Dahlén, 1999: 341). Experterna var jämbördiga med 

reportern och kunde anlitas i och med större ekonomiska resurser (Dahlén, 

1999: 341). 

71/72 ”Där en svensk tävlar, finns en mikrofon” (Dahlén, 1999: 344). Bo Gentzel 

chef, han verkade för att Sportradion även skulle bidra med nyheter förutom 

direkta resultat (Dahlén, 1999: 349).  

1972 Möjlighet att släppa fram den referent som hade det bästa att bjuda på för 

ögonblicket i Sportextras direktsändning (Dahlén, 1999: 345). 

 Radion var snabbare än TV och kunde direktsända från OS i München. 

1974 Hockey-VM i Helsingfors, radiosporten direktsänder alla matcher. Tv låg 

efter (Dahlén, 1999: 348). 

1975 Namnbyte från Sportradion till Radiosporten. ”Radions livsnerv, påpekade 

Melin, ”är direktkontakten, närheten” (Dahlén, 1999: 350). 

 Radiosporten har sex fast anställda (Dahlén, 1999: 351). 

 

Kvinnan gör 1975 entré i denna fullständigt mansdominerade offentlighet, det hann  

gå ett halvsekel av boxningsreferat innan det hände, och när det väl hände finns det  

anledning att misstänka att det berodde på en julmiddag som ingen av de ordinarie  

ville missa.  

 
Strax före jul Det första kvinnliga sportreferatet, praktikanten Birgitta Essén refererar 

boxning (Dahlén, 1999: 354). 

 

1976 Åke Strömmer chef (Dahlén, 1999: 352). 
 

1977 Den första kvinnan med ordinarie tjänst, Mildred Eriksson, överhuvudtaget 

den första radiosportmedarbetaren som genomgått utbildning på 

Journalisthögskola. Hon var inplockad av Strömmer, men hade egentligen 

andra journalistambitioner (Dahlén, 1999: 355). 

 

Dahlén intervjuade Mildred Eriksson under arbetet med sin bok och har inkluderat ett  

mycket intressant resonemang, från sida 356 och några sidor framåt. Eriksson hade  

nämligen undersökt hur idrottsutövandet såg ut och jämfört åren 1971 och 1978 och  

fann följande: 
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1971, ålder 18-70 och anslutna till någon idrottsförening: 

Kvinnor: 10 procent Män: 29 procent. 

1978, ålder 18-70 och anslutna till någon idrottsförening 

Kvinnor: 19 procent Män: 32 procent 

 

Det organiserade kvinnliga idrottsutövandet hade alltså i det närmste fördubblats  

under tidsperioden och Erikson frågade sig om Radiosporten också beskrev den  

verkligheten. Sport i radio verkade ju istället vara en manlig angelägenhet, både att 

utöva och beskriva och även att lyssna på.  

 

Mildred Erikssons tog sin analys ett steg till och hon fann att den rena 

nyhetsrapporteringen inte var så enkelspårig. Speciellt inte när det rapporterades om 

elitskiktet av utövare, då spelade kön inte så stor roll för uppmärksamhetens 

omfattning utan snarare hur framgångsrik idrottsutövaren var.  

 

Däremot fanns problemen i valet av vilka evenemang som skulle bevakas fortlöpande.  

Det hade, enligt henne,  gått slentrian i vilka som valdes ut. Eriksson manade till en 

omprövning av besluten och kom med flera förslag på bevakningen av herrtävlingar 

som istället kunde vara sändningar från damtävlingar, till exempel volleyboll och 

bordtennis. Eriksson identifierade även en annan faktor som upprätthöll 

snedfördelningen,  nämligen det att föreningar och riksförbund inte satsade lika 

mycket på damerna som på herrarna. 

 

Radiosporten har arbetat med frågan aktivt, åtminstone sedan mitten av 70-talet, men 

det är fortfarande idag få kvinnor anställda. En snabb titt på redaktionens hemsida 

idag visar att fem av trettioåtta medarbetare är kvinnor, vilket ändå måste anses som 

ett misslyckande1. 

 

Nu är exposén framme vid den stora avregleringen av etermedierna i Sverige. 

 
1988 TV 3 lade beslag på de nordiska sändningsrättigheterna för US Open-

tennisen (Dahlén, 1999: 367).  

1991 Radiosporten var ännu ohotad, i snitt följde drygt en million lyssnare VM i 

                                                
1  http://www.sr.se/cgi-bin/radiosporten/nyheter/artikel.asp?Artikel=501972, 080518. 
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ishockey. Det var mer än SVT och TV3 hade tillsammans (Dahlén, 1999: 

373). 

Våren 1993 Z-radio (med samma ägare som TV3, Stenbecksfären) köpte 

radiorättigheterna till ishockey-VM, och var under ett par år en konkurrent 

till SR som dock avgick med segern redan 1995(Dahlén, 1999: 375).  

  

1993   P4 startar och Radiosporten förlades dit.    

 

Radiosporten befann sig i en ny situation när den konkurrensutsattes. Den klarade sig  

i och för sig bra när det gäller möjligheterna att få sända arrangemangen de ville, till 

skillnad från SVT, men fick problem på andra sätt. Medarbetarna kunde ta mer 

välbetalda jobb, speciellt på de nystartade TV-stationerna vilket ledde till en högre 

personalomsättning.  

 

Flytten till P4 var inte helt uppskattad då Sportradion fick tampas om utrymmet med 

Lokalradion, men också genom att P3 i praktiken blev en konkurrent om lyssnarna. Så 

handfast att starkare P3-sändare i Stockholm ledde till försämrade 

mottagningsförhållanden för de som ville lyssna på Radiosporten i huvudstaden. Det 

var Radiosportens verklighet 1995 när min undersökning börjar. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Radiosporten är en avgränsad offentlig sfär vilken gör den till ett lämpligt 

studieobjekt. Det handlar om under hundra personer på Sveriges Radio som avgör vad 

miljoner lyssnare får veta från sportvärlden.  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk är för det första utvalt för att förstå vad Radiosporten 

och sportjournalistik är. För det andra så måste det förklaras varför det är viktigt att 

den är jämställd. Jag har tagit hjälp av Peter Dahlén för att angripa den första 

uppgiften och Liesbet van Zoonens arbete är till hjälp för det att besvara den andra 

frågan.  

  

 2.1 Tidigare forskning 

Jag har sökt efter tidigare forskning inom uppsatsens ämne men inte hittat särskilt 

mycket. Peter Dahlén vittnar om samma situation 1999 och skriver om 

akademikervärldens relativa ointresse av idrottsjournalistik, och att forskningen på så 

sätt är omvänd i proportion till sportens spridning i medierna (Dahlén 1999: 19) då 

litet vetenskapas men mycket publiceras. Han finner det märkligt med tanke på vilket 

intresse sporten genererar och hur stor plats den får i media.  

 

Det finns en del forskning om hur det talas inom och om sport i media. Jag fann Ida 

Dahlbergs uppsats ”Fotbollsguden”, ”skyttekungen” och ”busen” Om 

framställningen av maskulinitet och status i sportmedia. Men det är snarare en 

tolkande än kvantitativ innehållsanalys, hon använder sig av genusteori, diskursanalys 

(Fairclough) och även av Ekecrantz & Olsson arbeten. Min uppsats behandlar inte hur 

det talas om någonting utan om vem som talar om vad.  
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Dahlén skriver om den medierade sporten som befinnande sig i skärningspunkten 

mellan journalistiskt, underhållande och spänningsskapande medieinnehåll.     

 

LÄTT UNDERHÅLLNING 

 

 

Familje- 

Underhållning 

 

Frågesport  Sit-kom 

 

Infotainment   Såpopera 

 

SPORT 
 

Faktaprogram       Snutserier 

 

Nyhetsprogram  Dramadokumentär  Singelpjäser  

 

JOURMALISTIK               DRAMA 

Denna figur är hämtad från Garry Whannell (Dahlén 1999: 36). 

 

Sportjournalistik är alla genrer samtidigt, och följetongsegenskapen hos den 

upprätthåller ett ständigt ”nu”, den är alltså alltid aktuell. Sport har också kraften att 

träffa oss (nåja, kanske inte alla) på det känslomässiga planet, utan omvägen via 

förnuftet, vilket gör upplevelsen stark. Dahlén skriver om sport som otroligt stort 

mediemässigt, socialt betydelsefullt och identitetsskapande. Men den utmanar aldrig 

det rådande, utan är konservativ och fungerar snarare värdebevarande i samhället.  

 

I kapitel 9 (Slutdiskussion) i boken sammanfattar han Radiosportens utveckling och 

jag har fäst mig vid att den kritiska journalistiken aldrig stått högt i kurs i genren. Inte 

ens under det så kallade ”radikala” 1970-talet (Dahlén 1999: 426). En annan sak är 

när monopolställningen urholkades, i slutet av 80-talet, så gavs journalisterna en ny 
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frihet. De hade inte längre det moraliska ansvaret att vara så totalt balanserade och 

sakliga i sin rapportering eftersom de inte längre var den enda rösten i etern. De 

kommersiella bolagen bidrog till att fler röster hördes. Men ifrågasättandet tycks 

stanna vid frågor som: varför friidrottare nu för tiden har så åtsittande tävlingskläder? 

Och då med en skojig grundton i inslaget (Dahlén 1999: 430) helt utan djupare, eller 

mer problematiserande, analyser. 

 

2.2 Litteratur 

Förutom Dahlén så har van Zoonens bok Feminist Media Studies varit till hjälp under 

arbetet med uppsatsen.  

  

van Zoonen ser frågan om representation i media som ett viktigt slagfält i samtida 

feministisk medieteori. Förutom materiella frågor som lika lön för lika arbete etc., så 

pågår striden på ett symboliskt plan om hur kvinnlighet reproduceras. Kampen mot 

sexismen i media har varit en mobiliserande faktor för hela den feministiska rörelsen 

(van Zoonen 1994: 12). 

 

van Zoonen redogör för begreppen stereotyp och socialisering och beskriver 

Tuchmans arbete på detta område. Hon finner att medierna, speciellt televisionen, 

cementerar förlegade stereotyper och hon beskriver hur en människa idag växer in i 

en värld, där den viktigaste spridaren av symboler och information, media,  

reproducerar en verklighet som inte finns. Till exempel en värld där alla kvinnor är 

heterosexuella hemmafruar.  

 

Socialisering handlar om att ett samhälle behöver föra över normer och idéer mellan 

generationerna Det är inget konstigt med det och detta blir än mer viktigt när 

samhället förändras i en allt snabbare takt. Vi behöver lära oss hur vårt samhälle 

fungerar när vi växer upp. Problemet är om stereotyperna, som är osanna, förs över 

från generation till generation. 

 

Ett intressant resonemang i boken (kapitel 4) handlar om hur media, när verkligheten 

konstrueras, redan från början kodar in genusstereotyper i strukturen. En lite annan 

vinkel är när van Zoonen skriver om Tuchmans arbete som visar på att media främst 

reflekterar ett samhälles dominerande sociala värderingar. Resultatet blir att 
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kvinnlighet reduceras till stereotyper. Media är medlöpare i processen där kvinnlighet 

stängs in och förintas symboliskt.  

 

För att återanknyta till uppsatsens ämne, så är detta resonemang intressant för 

Radiosportens reproducerade offentlighet. Om kvinnor och kvinnligt idrottsutövande 

inte speglas i etern som det faktiskt förhåller sig i verkligheten, så är de processer som 

van Zoonen redogör även aktiva inom Radiosporten. Det betyder i så fall att kvinnor 

och kvinnligt idrottsutövande förminskas.         
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3. METOD 
Det görs många studier med kvalitativa ansatser, speciellt när det finns ett feministiskt 

och/eller ett kritiskt ärende. Sporten är ett område som lämpar sig väl för dessa 

djupare undersökningar men denna uppsats använder i stället en kvantitativ 

forskningsmetod. En fördel med en grundare kvantitativ undersökning är att det går 

att undersöka ett större material inom de uppsatta tidsramarna, vilket gör att man kan 

tillskriva resultaten en högre grad av generaliserbarhet. Chansen är större för att 

resultaten faktiskt beskriver verkliga förhållanden.   

 

3.1 Inledning/hypotes 

Min hypotes är att Radiosporten har blivit mer jämställd mellan 1995 och 2007. Det 

är denna hypotes som prövas av den kvantitativa undersökningen.  

 

3.2 Empiri 

Alla empiriska undersökningar grundas på någon form av indata, mitt material är 

radioprat, räknat i sekunder. Varje nytt inslag (antingen när rösten i radio byter ämne 

eller en ny röst kommer in) räknas som en enhet. Materialet fick jag tillgång till via 

Statens Ljud- och Bildarkiv.  

 

3.3 Avgränsningar 

Min undersökning är en kvantitativ innehållsanalys av Radiosporten, jag har 

undersökt om rapporteringen förändrats mellan 1995, 1999, 2003 och 2007. 

Undersökningen fokuseras på elitidrott eftersom Radiosporten gör det.  

 

Anledningen till att jag kommer ha mitt första nedslag just 1995 är att Radiosporten i 

januari 1993 flyttade till P4, då stabiliserades deras tablå samtidigt som 

sändningstiden utökades. Om jag tar material från innan 1993, så blir det svårare att 

jämföra eftersom radiosporten var annorlunda organiserad i förhållande till senare 

undersökningsår. 
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3.4 Pilotstudie 

Jag testade först min metod på ett mindre material för att se om det fungerade2. Det 

preliminära kodschemat såg på följande sätt: 

 

Löpnr. Idnr. Datum Persontyp  Kön  Idrott  Sekunder 

   Studioreporter  Kvinna  Kvinnlig  

   Direktreporter  Man  Manlig 

   Expert   Ej relevant Både MoK 

   Utövare    Övrigt 

   Kan inte avgöras 

 

Jag kodade 95 enheter från Sportnytt (dvs. totalurval) och 95 enheter från Sportextra, 

vilket innebär de första 35 minuterna av totalt 270 den kvällen. Materialet sändes 

skärtorsdagen den 20 mars 2008. För pilotstudiens syfte inriktade jag mig endast på 

att besvara frågan om vem som kommer till tals och vad de talar om.  

 

3.4.5 Sammanfattning av pilotstudiens resultat 

Sändningarna dominerades av Sim-EM där våra kvinnliga idrottare är mer 

framgångsrika än männen och därmed intressantare än sina manliga kollegor. Det 

förklarar varför de talar om cirka 40 procent kvinnligt idrottsutövande jämfört med 

cirka 50 procent manlig dito. De kvinnliga rösterna hördes i 26,2 procent av 

Sportextra och 18,5 procent av Sportnytt. Den högre andelen kvinnliga röster i 

Sportextra kan förklaras av att expertkommentatorn i detta fall var en kvinna. 

 

Mina variabler, och variabelvärdena, visade sig fungera relativt bra. De fångade vad 

jag var ute efter och gav mig möjlighet att hantera sådant som jinglar, musik, 

välkomstfraser etc. En annan bra sak är att de genererade noll procent internt bortfall. 

Men det tillstötte problem senare som ändå gjorde det nödvändigt att modifiera dem 

en del, se nedan.  

 

3.5 Urval 

Jag har haft två olika empirikällor att ösa ur för denna studie. Antingen Sportnytts 

                                                
2  Jag har lagt hela förstudien som en bilaga till uppsatsen, se 8.1 Pilotstudie. 
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korta sändningar eller Sportextras långa kvällsblock, och ett av huvudsyftena med 

pilotstudien var att avgöra vad som fungerar bäst.  

 

Det blev Sportnytt eftersom den är mer reglerad och institutionaliserad. Jag tror att 

den är mindre känslig för variationer i det generella utbudet och att den i större 

utsträckning representerar Radiosportens redaktionella policy. Det betyder att 

strukturella mönster hos institutionen som sådan borde visa sig klarare i de korta och 

sammanfattande sändningarna. Som ett exempel är det rimligt att anta att ett inslag 

om någon liten nyhet i följetongen om ishockeyspelaren Peter Forsbergs fotproblem 

skulle konkurrera ut en nyhet om att damlandslaget i basket kvalificerat sig till kvalet 

till europamästerskapet om tiden inte räcker till för båda telegrammen. I Sportextra 

finns utrymmet att ta upp båda.    

 

3.6 Frågan om reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att forskning ska vara bra gjord. Det finns flera kriterier för 

vad det innebär, till att börja med att forskaren är hederlig och inte försöker dölja eller 

förvränga fakta. En undersökning måste öppet redovisa alla de steg som tagits på 

vägen, för att andra ska kunna bedöma om de har varit de rätta. 

 

En annan kvalitetsaspekt är att inte rena tillfälligheter får ha lett till resultatet av 

forskningen. Neuendorf diskuterar detta (2002: 12 och kap. 7). Hon skriver att för 

kvantitativa innehållsanalyser, så mäts detta i termer av intercoder reliability. Det vill 

säga att inkodningen av enheterna med hjälp av kodschemat får inte vara beroende av 

vem som gör det, för då faller metodens giltighet. Det är positivisternas gamla 

slagord: Replikerbarhet. Ett experiment måste kunna upprepas av en annan forskare 

och ge samma utfall.  

 

Jag testade intersubjektiviteten i mitt arbete genom att låta en kompis få kontrollkoda3 

delar av materialet i pilotstudien, han är normalbegåvad men inte särskilt 

sportintresserad och därmed saknar min förförståelse. Det visade sig att vi hade en bra 

interpersonell överensstämmelse. Men först efter en del diskussion. Han hade svårt att 

                                                
3  Testkodning med kompis 080326. 
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skilja mellan om det var en studioreporter eller en direktreporter som hördes vilket 

utgör ett helt onödigt hinder. För undersökningen spelar det egentligen ingen roll och 

krånglar bara till inkodningen, så därför slog jag samman dem till värdet ”reporter” 

för variabeln.  

 

Ett annat problem jag identifierade vid kontrollkodningen är att Sportradion dels 

förutsätter djupare förförståelse, men dels även att man är ständigt uppdaterad. 

Lyssnaren förutsätts identifiera sammanhanget direkt, bara genom att reportern säger: 

”och nu över till Sim-EM”. Lyssnaren ska då till exempel veta namnen på idrottarna, 

eventuella smeknamn och veta lite om förutsättningarna: till exempel att damerna är 

mer framgångsrika än herrarna i simning, eller att tävlingarna ingår i förberedelserna 

inför större utmaningar (Olympiska Spelen). Jag menar dock att denna tröskel inte är 

för hög eftersom sammanhanget i rapporteringen alltid ger delarna. 

 

Ett tredje problem med mina variabler framkom under ett förberedande seminarium. 

Värdet ”Både MoK” för variabeln ”Idrott” är för trubbigt och tunnar bara ut 

resultaten. Samma sak med värdet ”inte relevant” för variabeln ”Kön” Det är ju precis 

dessa variabler som måste vara exakta och sakna bortfall, om de tunnas ut blir 

undersökningen sämre. Jag justerade detta till min undersökning för variabeln ”Kön” 

men inte för ”Idrott”, se 3.8 nedan. 

 

3.7 Frågan om validitet 

Validitet handlar om att verkligen mäta det man avser sig att mäta här finns det dels 

en källkritisk och dels en metodteknisk dimension. Den källkritiska aspekten var 

enkel eftersom jag använde originalmaterial från Statens Ljud- och Bildarkiv, risken 

för beroende eller oäkthet hos materialet var mycket liten. Jag kunde, med andra ord, 

lita på min empiri till hundra procent.  

 

Men när det gäller metodens stringens, så stod det däremot klart att jag behövde 

modifiera mitt kodschemas variabler och deras värden ifrån pilotstudien. De variabler 

och variabelvärden jag använde i pilotstudien var både lite för yviga och för trubbiga. 

Jag mätte en del i onödan när jag skilde mellan studioreporter och direktreporter, dvs. 

jag mätte mer än jag avsåg att mäta. Det är vad jag menar med yviga. Trubbigheten är 

att jag inte lyckades mäta exakt det jag ville, det avhandlades ovan i samband med 
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redogörelsen av problemen med variabelvärdet ”både MoK” för variabeln Idrott. 

 

3.8 Modifierat kodschema 

 

Variabel: Variabelvärden 

Löpnr:.  

År:  1. 1995 2. 1999 3. 2003 4. 2007 

Datum: 

Starttid:  

Röst:  1. Reporter 2. Expert 4. Utövare 4. Övrig  

Kön:  1. Kvinnlig 2. Manlig  

Idrott:  1. Kvinnlig 2. Manlig 3. Mix  4. Trav   

5. Hundsport 6. Danmarks Radio  7. Dopning, inget kön framgår 

Sekunder: 

 

3.8.1 Kommentarer till kodschemat 

Andan i kodschemat var att slippa bortfall, varenda radierad sekund skulle med. Jag 

hoppade dock över signaturmusiken, och började koda programmen när den första 

rösten kom in. 

 

3.8.1.1 Röst 

Variabelvärdet ”1. Reporter” representerar alla reportrar, vare sig de satt i en studio 

eller befann sig ute på fältet.   

 

Variabelvärdet ”2. Expert” för variabeln ”Röst” var för alla som medverkade i 

egenskap av kunniga på speciella områden. Hit räknas bisittare, tränare, läkare och 

personer från föreningar, förbund eller myndigheter.  

   

Variabelvärdet ”4. Övrig” för variabeln ”Röst” var en försäkring om att även ha 

möjligheten att ta med till exempel anhöriga till utövarna eller publikröster om de 

skulle förekomma i materialet. Det gjorde de dock inte. 

 

3.8.1.2 Idrott 

Variabelvärdet ”3. Mix” för Idrott var tänkt för att kunna koda in mixade idrotter, till 
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exempel hästsport eller badminton då kvinnor och män tävlar sida vid sida. Det är 

inkonsekvent i förhållande till vad som kom fram i pilotstudien och är ett slarvfel från 

författarens sida. I praktiken är det ju samma som det problematiserade variabelvärdet 

”både MoK”. Jag löste det genom att inte koda några enheter med det värdet som 

analysen av statistiken kommer att visa nedan, utan delade istället upp sekunderna 

rättvist mellan könen. Ett exempel är när Radiosporten rapporterade från hela 

friidrottslandslagets ankomst till Turkiet och historien gick ut på att politiska 

oroligheter eventuellt kunde störa truppens förberedelser och prestationer. Inslaget 

handlade om både kvinnliga och manliga idrottare och sekunderna som inslaget 

varade delade jag mellan ”kvinnlig” och ”manlig” idrott. 

 

Variabelvärdena 4-7 för ”Idrott”, hundsport, Danmarks radio och dopning, tillkom 

under arbetet och jag har svårt att se att jag kunnat förutse dem. Jag beslöt att koda in 

dessa sekunder när de dök upp i materialet eftersom jag alltid kunde ignorera dem i 

efterhand.  

 

3.8.2 Kodningen i praktiken 

Operationaliseringen av uppsatsens syfte gjordes på följande sätt: Jag lyssnade på 

femtiosex hela Sportradiosändningar och kvinnligt och manligt mättes i 

radiopratsekunder, de viktades alltså i den tid som de fick i etern. Det var antingen en 

manlig eller kvinnlig röst som antingen talade om manlig eller kvinnlig idrott. 

 

På så sätt skapades varsin statistisk bild av hur det såg ut under fyra enskilda år inom 

uppsatsens tidsspann. Det är underlaget för att analysera om, och i så fall hur, 

förhållandena förändrats över tid.   

 

 

3.9 Frågan om generaliserbarhet 

Uppsatsen är tänkt att försöka säga något om hela Radiosporten, men hur vet jag att 

mina resultat speglar helheten? Det verkar inte finnas några universalkriterier att 

förhålla sig till för att besvara frågan, jag hittade inga hos vare sig hos Krippendorff 

eller Neuendorf som skrivit om kvantitativa studier. Men som jag förstått det är två 

aspekter viktiga i sammanhanget, nämligen urvalsproceduren och urvalets storlek i 

förhållande till populationen.  



 2
2 

 

Mitt urval är obundet slumpmässigt (OSU) vilket ökar dess möjlighet att vara 

representativt för helheten. Följande datum är undersökta, de som är skrivna i fet stil 

förklaras nedan. 

 

3.9.1 Lottningen 
 
År  Må Ti On To Fr Lö Sö 

 

1995   

Vecka ett 3/7 5/9 30/8 2/2 16/6 15/4 28/5 

Vecka två 16/10 26/12 25/10 7/9 17/11 29/7 5/11 

 

1999 

Vecka ett 23/8 20/7 2/6 21/5 5/3 20/2 28/3 

Vecka två 31/5 30/11 21/7 11/11 1/10 24/4 30/5 

 

2003 

Vecka ett 12/5 13/5 26/3 5/6 21/2 19/7 19/1 

Vecka två 14/7 22/7 15/10 27/11 17/10 26/4 14/9 

 

2007 

Vecka ett 6/6 24/4 21/2 6/9 21/9 19/5 7/1 

Vecka två 8/10 15/5 31/10 18/10 12/10 26/5 20/5 

 

Lotteriet 

Jag hade ett glas med veckodagslappar (må – sö) och ett glas med 

veckonummerlappar (1 – 52). Observera att endast en veckas dagar är med! Sedan 

gick proceduren till på följande vis: 

1. Jag blundade och drog en veckodag, denna läggs sedan undan för att inte 

kunna bli dragen igen. 

2. Jag blundade och drog två lappar med veckonummer, då är det inte möjligt att 

samma dag ska bli dragen två gånger för samma år. Sedan lade jag tillbaka 

veckonummerlapparna tillbaka i glaset. 
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3. Jag drog nästa veckodag och fortsatte tills veckan var avbetad. 

4. Samma procedur som ovan för nästa år. 

3.9.1.1 Komplikationer med urvalet 

I arbetet att lyssna och koda in materialet på Statens Ljud- och Bildarkiv stötte jag på 

problem. Några band fanns inte eller var förstörda. Då lottade jag om enligt ovan och 

beställde fram nya inslag. Jag har angett ovan vilka dagar det handlar om genom att 

skriva datumen med fet stil. 

 

En annan sak som jag vill redogöra för är vilka sändningar jag använt. Grundidén var 

ju att använda korta och sammanfattande Sportnytt av skäl som jag redan redogjort 

för. Problemet var att de inte alltid sändes under ”mina” dagar, som lotten valt och jag 

fick tänka om och beslöt att använda inledningen av Sportextra de dagarna. Hellre det 

än att göra ett strategiskt urval av dagarna, som skulle innebära många andra 

metodologiska problem. Jag kodade in starten av den långa sändningen fram tills dess 

att den första låten började eftersom den faktiskt innehåller samma sak som Sportnytt: 

nämligen en sammanfattning av vad programmet skulle handla om. Det visade sig 

att inledningen alltid var ungefär lika lång som ett Sportnytt: mellan tre och sju 

minuter. 

 

3.9.2 Urvalets storlek 

Jag har använt radiosporten från två veckor per år. Angående urvalets omfattning, så 

fastnade jag för det som Neuendorf skriver om Stempels forskning (2002: 89). 

Stempel, som visserligen undersökte dagstidningar, menar att ett urval på två veckors 

material är tillräckligt för att representera hela det året. 
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4. RESULTAT 
I inledningen skrev jag om de tre bilderna jag ville ställa mot varandra, i detta avsnitt 

kommer jag först redogöra för hur de ser ut var för sig för att i nästa avsnitt ställa dem 

mot varandra.  

 

4.1 Radiosporten per år 

Nedan redovisas frekvenserna för radioröstens kön och vad de talat om, jag tar dem år 

för år.  

 
 4.1.1 Radiosporten 1995 
 
 
 
 

Kön 1995  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinnlig 335 8,2 8,2 8,2 
Manlig 3737 91,8 91,8 100,0 

Valid 

Total 4072 100,0 100,0  
 
Männen får 91,8 procent av sändningsutrymmet i Radiosporten 1995. 
 
 

Idrott 1995  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinnlig 552 13,6 13,6 13,6 
Manlig 3351 82,3 82,3 95,8 
Trav 169 4,2 4,2 100,0 

Valid 

Total 4072 100,0 100,0  
 
Manligt idrottsutövande samt trav avhandlas under 86,5 procent av sändningarna 
1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 1995  
  Kön Idrott 

Valid 4072 4072 N 
Missing 0 0 
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4.1.2 Radiosporten1999 
 
 
 
 
 
 
 

Kön 1999  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Kvinnlig 537 14,1 14,1 14,1 
Manlig 3273 85,9 85,9 100,0 

Valid 

Total 3810 100,0 100,0  
 
Kvinnliga röster har ökat sitt utrymme till 14,1 procent av sändningstiden 1999. 
 
 

Idrott 1999  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Kvinnlig 459 12,0 12,0 12,0 
Manlig 2849 74,8 74,8 86,8 
Trav 366 9,6 9,6 96,4 
Hundsport 30 ,8 ,8 97,2 
Dopning, inget kön framgår 64 1,7 1,7 98,9 
Jerringpriset 42 1,1 1,1 100,0 

Valid 

Total 3810 100,0 100,0  
 
Även om andelen kvinnliga röster ökat, så har bevakningen av kvinnligt 
idrottsutövande gått ner från 13,6 till 12 procent av sändningstiden mellan 1995 och 
1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 1999  
  Kön Idrott 

Valid 3810 3810 N 
Missing 0 0 
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 4.1.3 Radiosporten 2003 
 
 
 
 
 
 

Kön 2003  

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Kvinnlig 404 12,6 12,6 12,6 
Manlig 2799 87,4 87,4 100,0 

Valid 

Total 3203 100,0 100,0  
 
Andelen kvinnliga röster minskar till 12,6 procent mellan 1999 och 2003. 
 
 

Idrott  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinnlig 641 20,0 20,0 20,0 
Manlig 2432 75,9 75,9 95,9 
Trav 18 ,6 ,6 96,5 
Dopning, inget kön framgår 112 3,5 3,5 100,0 

Valid 

Total 3203 100,0 100,0  
 
Bevakningen av kvinnligt idrottsutövande ökar till 20,0 procent av sändningstiden 
mellan 1999 och 2003 
 
 
 4.1.4 Radiosporten 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Kön 2007  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinnlig 330 15,6 15,6 15,6 
Manlig 1792 84,4 84,4 100,0 

Valid 

Total 2122 100,0 100,0  
 
Kvinnliga röster når sin toppnotering under undersökningens tidsspann och får 15,6 
procent av sändningstiden 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 2003  
  Kön Idrott 

Valid 3203 3203 N 
Missing 0 0 

  

Statistics 2007  
  Kön Idrott 

Valid 2122 2122 N 
Missing 0 0 
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Idrott 2007  

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Kvinnlig 438 20,6 20,6 20,6 
Manlig 1617 76,2 76,2 96,8 
Trav 31 1,5 1,5 98,3 
Danmarks Radio 36 1,7 1,7 100,0 

Valid 

Total 2122 100,0 100,0  
 

Kvinnligt idrottsutövande ökar sin andel till 20,6 procent 2007. Det är den högsta 

siffran under mina undersökningsår.  

 

Statistiken visar att Radiosporten har blivit mer jämställd mellan 1995 och 2007. 

Rapporteringen innehåller allt mer kvinnliga röster i förhållande till manliga, från 8,2 

till 15,6 procent. Även kvinnligt idrottsutövande har fått ett större utrymme, från 13,6 

till 20,6 procent av programtiden.  

 

Men undersökningen visar även att det kan variera från år till år. Statistiken ger inte 

stöd en konsekvent ökning av andelen kvinnliga röster och ökning av utrymmet för 

kvinnligt idrottsutövande. 

 
4.2 Riksidrottsförbundet 

Enligt “Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet” så 

utgörs de som idrottar i Sverige av 42 procent kvinnor och 58 procent män. Så här 

skriver de om sin definition av utövare (sida 6): 

 
/…/ Utgångspunkt i denna sammanställning är begreppet aktiv medlem. I sju fall, 

Basket, Cykel, Friidrott, Simning, Sportdykning, Squash och Tyngdlyftning har 

förbunden inte uppgett detta utan istället använt sig av definitionen medlem. I fyra 

fall, Baseboll, Dragkamp, Rugby och Volleyboll har man inte heller kunnat lämna 

uppgifter på antalet medlemmar. För dessa idrotter har vi istället använt oss av 

definitionen licenser.  

 

Statistiken som redovisas samlades in under 2005 och avser verksamhetsåret 2004.  

 
Den här bilden är inte helt aktuell, men när jag undersökte hur statistiken förändrats 
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över tid, så visade sig siffrorna ligga relativt stilla4  mellan 1994 och 2006. Även om 

andelen kvinnor, mellan enskilda år, kunde variera så mycket som mellan 37 och 45 

procent. Det gör att jag sluter mig till att förhållandet 42/58 är en godtagbar 

uppskattning av hur det såg ut 2007.  

 

4.3 Radiosportens lyssnare 

Som jag skrev i inledningen så är denna del en något spekulativ avdelning av 

uppsatsen. Min ambition är inte att redovisa sanningen om Radiosportens lyssnare 

eller reda ut exakt hur de eventuellt påverkar redaktionens publicistiska beslut. Men 

det är en enkel undersökning som ändå kan bidra till att fördjupa diskussionen och 

slutsatserna i nästa kapitel. Sveriges Radio redovisar, vad jag vet, inte Radiosportens 

lyssnarsiffror enskilt. Men de säger något om P4:s publik generellt. 

 
/…/ Mest lyssnande på P4 

Sveriges Radios P4, med de lokala kanalerna, behåller sin stora publik och ligger 

kvar på samma räckvidd som föregående mätning. P4 når varje dag 30,2 procent av 

befolkningen och under en vecka 56,2 procent. P4 har bromsat upp den svagt vikande 

trend som kanalen haft på senare tid. P4:s unikt starka ställning som landets största 

radiokanal blir ännu tydligare om man ser till lyssnartiden. 

 

P4 har 42,7 procent av allt radiolyssnade, vilket är mer än lyssnandet på alla 

reklamkanaler tillsammans5. 

 

Dahlén har ett litet kapitel när han tar upp Sportradions publik (Dahlén 1999: 395-

403). I avslutningen av boken, och detta är av intresse i sammanhanget, skriver han 

dels att: 

 

Män har, liksom yngre människor, i något högre grad än kvinnor tillhört publiken i 
radio och TV.  Utbildning, eller social hemvist har föga förklaringsvärde, och 
intresset för radio- eller TV-sport kan alltså betecknas som i hög grad klasslöst 

(Dahlén 1999: 403). 
Men också att:   

                                                
4  Andelen kvinnor inom idrotten – tidserie (pdf). 
5  http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&Artikel=2038876, 080519 
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Under senare decennier har radioutsända sportevenemang sällan eller aldrig kunnat 
uppvisa samma lyssnarsiffror som under radions enkanalstid. De stora publikerna 

från den tiden har man under senare decennier fått överlåta till TV, men sammantaget 
har publiknivåerna stått sig väl. Medievalet vid parallella sändningar i radio och TV 
visar att i de fall radiosporten blir valet är det oftare män än kvinnor som lyssnar 

(Dahlén 1999: 403). 
 
 
4.3.1 Intervju med Annika Greder Duncan   

I detta skede i arbetet med uppsatsen vände jag mig direkt till Sportradions redaktion 

för att få klarhet och ställde några frågor till Annika Greder Duncan, hon var vid 

intervjutillfället producent på Radiosporten6. Först: vad vet ni om era lyssnare? Och 

sedan: hur mycket betyder de när ni planerar och genomför sändningarna? Jag frågade 

även om hur de påverkas av lyssnarnas eventuella krav.  
 
 

Sammanfattningsvis så svarade Annika Greder Duncan att manlig fotboll och hockey 

dominerar i media generellt och att det tränger undan annat, till exempel damidrotten. 

Men att man tar public serviceuppdraget på allvar och vill vara allsidiga och 

trovärdiga i sin bevakning. Man vill inte bara ge lyssnarna vad de vill ha. 

Utvecklingen på Sveriges Radios webb har också frigjort utrymme att blanda upp och 

bredda bevakningen. 

 

Hon gav ett exempel på hur de prioriterar sin bevakning av elitfotbollen. Först 

herrallsvenskan, sedan damallsvenskan och sedan superettan för herrar, som är 

divisionen under herrallsvenskan. Hon antydde att de gjorde detta i strid mot vad det 

allmänna intresset egentligen motiverar. Lyssnarna är förmodligen mer intresserade 

av superettan för herrar än allsvenskan för damer. 

  
 
 

 

 

                                                
6  Jag har bilagt en transkription av delar av intervjun, se 7.2 intervju med Annika Greder 
Duncan. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
För att svara på uppsatsens fråga så har Sportradion blivit mer jämställd under 

uppsatsens undersökningsperiod utifrån mina kriterier om tid i etern. De kvinnliga 

rösterna fick 8,2 procent av utrymmet 1995, det hade ökat till 15,6 procent 2007. 

Bevakningen av kvinnlig idrott gick upp från 14,2 procent till 21,3 procent av 

programinnehållet under samma tidsperiod.  

 

Men den statistiken är inte entydig, det går inte att säga att ökningen är konsekvent 

från år till år. Det finns exempel på att andelen kvinnliga röster och kvinnligt 

idrottsutövande minskat från ett år till ett annat. 

 

Men en annan slutsats är att statistiken visar att kvinnor och kvinnligt idrottsutövande 

inte har den plats som kan motiveras av hur verkligheten ser ut i Sverige. För att 

återknyta till van Zoonens resonemang, så är Radiosportens reproducerade 

offentlighet falsk.  

 

Den 31 december 2007 bodde 4, 62 miljoner kvinnor och 4,56 miljoner män i 

Sverige7, andelen kvinnor är alltså drygt 50 procent. Vi ser vidare att 

Riksidrottsförbundets statistik visar att kvinnorna står för 42 procent av det totala 

idrottsutövandet i Sverige 2007. Dessa två faktum avspeglas inte på långa vägar i 

vilken plats kvinnorna får i Radiosportens sändningar. 

 

Mekanismerna som van Zonen beskriver är aktiva i Radiosportens medierade 

offentlighet. Kvinnor missgynnas och får ett betydligt mindre utrymme än män i 

sändningarna. Mina resultat säger ingenting om hur stereotyperna ser ut, eller om de 

är osanna. Det går inte att säga att kvinnor förintas på ett symboliskt plan med stöd av 

statistiken jag redovisar.    

 

Redaktionen på Radiosporten arbetar medvetet och systematiskt med frågan och 

känner samtidigt trycket från omvärlden. Övrig media, speciellt TV och 

kvällstidningar, är väldigt fokuserade på den manliga toppfotbollen, vilket verkar gå 
                                                
7  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308293.aspx, 110307 
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hem bland tittarna, läsarna och lyssnarna. Det är förmodligen en konkurrensnackdel 

att inte vara lika fokuserad på bevakningen av den. Snedfördelningen i bevakningen 

motverkas till exempel när Radiosporten nyhetsvärderar fotboll enligt följande 

rankning: 1. herrallsvenskan, 2. damallsvenskan och sedan 3. superettan (för herrar) i 

sin bevakning. Det är rimligt att anta att denna nyhetsvärderingen inte stämmer 

överens med vad lyssnarna vill utan ger damfotbollen ett ”för stort” utrymme. Helt 

klart är att redaktionen inte tror att det är i linje med vad deras lyssnare vill, men att 

de gör så ändå. 

 

Radiosportens redaktion är väl medvetna om att de har ett public serviceuppdrag, som 

betyder allsidighet i bevakningen. De använder medvetet internet för att kunna vara 

mer mer allsidiga. De webbsänder varenda fotbolls- och hockeymatch med hjälp av 

reportrar från lokalstationerna och behöver på så sätt inte vara helt fokuserade på dem 

i de vanliga sändningarna vilket ger utrymme till en bredare bevakning.  

 

5.1 Vidare forskning 

Min uppsats undersöker en liten skärva från berget av sportrapportering. Peter Dahlén 

har verkligen slagit huvudet på spiken när han talar om forskningsvärlden relativa 

ointresse för sport i förhållande till hur mycket plats den tar i media, 

sportjournalistiken väller ut från våra tv- och radioapparater varje dag, spalterna 

svämmar över i tidningarna och på internet är floran oöverskådlig. Men mycket lite av 

allt detta granskas. 

 

Jag tillåter mig att föreslå en studie. En  kvalitativ analys av attityden bland 

reportrarna på Radiosporten vore intressant, för det är rimligt att tro att även de vet att 

kvinnorna missgynnas i sändningarna. Varför fortsätter det ändå att vara så och varför 

förändras situationen så långsamt?  De maskerar ibland sina ämnen och plötsligt kan 

man höra att: ”nu över till Algarve Cup, Sverige föll knappt mot Tyskland igår kväll 

men chansen till avancemang finns fortfarande om man slår Norge i morgon”. På det 

här sättet har man inte könsmärkt inslaget, utan det är upp till lyssnaren att begripa att 

det handlar om damfotboll. Det finns säkert fler exempel på detta och frågan är om 

det är helt uttalat inom redaktionen att göra detta. I så fall är det ett steg, om än inte 

jättestort, i rätt riktning.   

 



 3
2 
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Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet, Stockholm 
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6.2 Otryckta källor 

Testkodning med kompis (080326). 

Intervju, Annika Greder Duncan på Radiosporten 080521. 

Radiosportens sändningar, finns att få via Statens ljud- och bildarkiv. Följande 
sändningsdatum har använts: 
 
År  Må Ti On To Fr Lö Sö 

1995   

Vecka ett 3/7 5/9 30/8 2/2 16/6 15/4 28/5 

Vecka två 16/10 26/12 25/10 7/9 17/11 29/7 5/11 

1999 

Vecka ett 23/8 20/7 2/6 21/5 5/3 20/2 28/3 

Vecka två 31/5 30/11 21/7 11/11 1/10 24/4 30/5 
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2003 

Vecka ett 12/5 13/5 26/3 5/6 21/2 19/7 19/1 

Vecka två 14/7 22/7 15/10 27/11 17/10 26/4 14/9 

2007 

Vecka ett 6/6 24/4 21/2 6/9 21/9 19/5 7/1 

Vecka två 8/10 15/5 31/10 18/10 12/10 26/5 20/5 
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7. Bilagor 
 
7. 1 Pilotstudie 

Jag testade min metod på ett mindre material för att se om det fungerade. Min 

anledning till att redogöra för det här är den känns hederligt att redogöra för hur min 

metod utvecklade sig. Det preliminära kodschemat såg på följande sätt: 

 

Löpnr. Idnr. Datum Persontyp  Kön  Idrott  Sekunder 

   Studioreporter  Kvinna  Kvinnlig  

   Direktreporter  Man  Manlig 

   Expert   Ej relevant Både MoK 

   Utövare    Övrigt 

   Kan inte avgöras 

 

Jag kodade 95 enheter från Sportnytt (dvs. totalurval) och 95 enheter från Sportextra 

vilket innebär de första 35 minuterna av totalt 270 den kvällen. Materialet sändes 

skärtorsdagen den 20 mars 2008. 

 

För pilotstudiens syfte inriktade jag mig endast på att besvara frågan om vem som 

kommer till tals och vad de talar om.  

 

Vem talar i Sportextra? 
Kön  

Valid 1969 N 
Missing 0 

 Kön 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Kvinna 516 26,2 26,2 26,2 
Man 1289 65,5 65,5 91,7 
Inte relevant 164 8,3 8,3 100,0 

Valid 

Total 1969 100,0 100,0   

De kvinnliga rösterna utgör 26,2 procent av sändningstiden i Sportextra. 
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Vad talas det om i Sportextra? 
Idrott  

Valid 1969 N 
Missing 0 

 
 Idrott 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Kvinnlig 755 38,3 38,3 38,3 
Manlig 962 48,9 48,9 87,2 
Både MoKv 53 2,7 2,7 89,9 
Övrigt 199 10,1 10,1 100,0 

Valid 

Total 1969 100,0 100,0   

 

Det kvinnliga idrottsutövandet har 38,3 procent av utrymmet under Sportextra. 

 

Vem talar i Sportnytt? 
Kön  

Valid 1229 N 
Missing 0 

 
 Kön 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Kvinna 227 18,5 18,5 18,5 
Man 952 77,5 77,5 95,9 
Inte relevant 50 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 1229 100,0 100,0   

 

De kvinnliga rösterna har 18,5 procent av utrymmet i den kortare 

nyhetssammanfattningen Sportnytt. Det är betydligt mindre än de 26,2 procent som 

förelåg i den längre sändningen Sportextra. 
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Vad talar de om i Sportnytt? 
 
Idrott  

Valid 1229 N 
Missing 0 

 
 Idrott 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Kvinnlig 503 40,9 40,9 40,9 
Manlig 617 50,2 50,2 91,1 
Både MoKv 59 4,8 4,8 95,9 
Övrigt 50 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 1229 100,0 100,0   

 
Kvinnligt idrottsutövande har 40,9 procent av utrymmet i Sportnytt medan utrymmet i 

Sportextra var 38,3 procent. Tendensen går igen jämfört med Sportextra från 

resultaten beträffande kvinnliga röster, men är betydligt svagare. 

 

Sammanfattning av pilotstudiens resultat 

De kvinnliga rösterna har 26,2 respektive 18,5 procent av utrymmet. Siffrorna för 

kvinnligt idrottsutövande är 38,3 respektive 40,9 procent. Så här höga siffror var 

ovanliga i materialet och det kan sägas helt kort att resultaten beror mycket på det 

som ägde rum denna skärtorsdag, nämligen Sim-EM där våra kvinnliga idrottare är 

mer framgångsrika och därmed intressantare än sina manliga kollegor. Det förklarar 

varför de talar om cirka 40 procent kvinnligt idrottsutövande jämfört med cirka 50 

procent manlig dito. Och den högre andelen kvinnliga röster i Sportextra kan, menar 

jag, enbart förklaras av att expertkommentatorn är en kvinna, intressant nog även när 

männen tävlade. 

 

7.2 Intervju med Annika Greder Duncan 

Nedan följer ett utdrag ur transkriberingen av intervjun med Annika Greder Duncan 

som jag gjorde i maj 2008. Hela materialet finns tillgängligt hos författaren. 

 
DJ (Daniel Johnston) – Hur ser lyssnarskaran ut och vad vill lyssnarna att ni ska göra? 
Och hur ställer ni er till vad dom vill? 
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AG-D (Annika Greder Duncan) – Alltså vi både diskuterar vad dom vill, och grälar 
om dom vill och vad vi själva vill. Vi har ju ett public serviceuppdrag också. För 
några år sen så kändes det som, upplevde vi själva att, vi blivit väldigt lika alla andra 
medier i den här nästan hysteriska bevakningen av manlig hockey och fotboll och att 
vi kanske hade tappat lite av vårt public serviceansvar på nått sätt. Alltså, det blev ju 
så att när man såg att kvällstidningarna fick en massa fler sidor, så blev det ju inte på 
nått sätt en bredare bevakning utan det blev ju… 
 
/avbrott, en person tittar in och lämnar ett besked/ 
 
…utan det blev inte mera mångfald utan mera enfald.  
 
DJ – Mer av samma… 
 
AG-D – … och sen har ju också på senare år så har ju det stora intresset kring 
internationell fotboll, som verkligen har vuxit enormt bland de yngre i Sverige det ska 
vi ju också ta upp och kanalisera plus också för invandrargrupper. Samtidigt är ju det 
lite ett hot mot damidrott. 
 
DJ – Ja, jag kan tänka mig det. 
 
AG-D – Därför att det tränger undan. Vi hade ett möte här där vi kollade på det och vi 
kunde konstatera att vi var nog så bra så bra för tjugo år sedan på damidrott, alltså 
lagdamidrott, som är det som brukar eftersättas, som vi är nu. Och det tycker vi inte är 
bra. Samtidigt är det ju många här, som är fullständigt jävla ointresserade av 
damfotboll men det får de inte vara på jobbet så att säga. Det får dom vara privat men 
inte på jobbet. Så vi diskuterar jäkligt mycket kring… alltså vi ska ju inte bara ge det 
våra lyssnare vill ha, vi vet ju att våra lyssnare, fortfarande till sin största del, är 
ganska överdrivet sportintresserade män i ganska hög ålder. Och det är inte till dom vi 
ska göra program, för dom kommer /inte möjligt att transkribera/ dö.   
 
DJ – Mmm 
 
AG-D – Alltså vi ska göra program, vi har ju ett uppdrag på vad vi ska göra för 
program, och vi ska göra program som ska vara trovärdiga, vi är otroligt måna om vår 
trovärdighet, vi är väldigt försiktiga med att spekulera eller – du vet – hänga på såna 
där drev eller berätta var vi tror Svennis ska hamna, eller då där. 
    
Vi vill ha hög trovärdighet, vi vill vara underhållande och informativa. Men vi vill… 
vår ambition, som vi absolut inte alltid lever upp till, är  vi vill göra reportage, vi vill 
belysa idrottens hela bredd. Både ungdomar och barn, och ledare… och ja… allting. 
Men även om det är det vi vill, alltså vi satsar ju otroligt mycket ändå på elitserien i 
hockey och männens allsvenska.  
 
Där har vi ju också separata webb-sändningar numera, och det är både bra service och 
ger oss också faktiskt delvis lite större frihet i Sportextra att kanske våga… kunna 
köra lite mera blandat. Ännu mera sportextraform. 
 
/…/ 
 



 3
8 

A G-D -  men det vi har bestämt inför året, är att vi rankar damallsvenskan något 
högre än superettan. Men rankar absolut inte damallsvenskan på samma nivå som 
herrallsvenskan, det gör vi inte. Och det gör vi ju inte eftersom, ja se på 
publiksiffrorna, se på intresset överhuvudtaget (för damallsvenskan). 
 

 
 
 


