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This report is an analysis of the gender representation in Swedish sports 

media, a comparison between sport in public service television for adults and 

children. The study explores the differences between the number of male and 

female sports in the matter of air time and also the number of male and 

female appearances in the TV shows. The programs studied in this report are 

the Swedish SVT’s Sportspegeln and Lilla sportspegeln.  

 

When we began this analysis we were under the impression that men would 

be over-represented, but that representation in sports television for children 

would be more gender equal than the adult counterpart. The result of the 

analysis confirmed previous studies stating that men dominate the sports 

programs in Swedish public service television. However, we found that the 

differences in gender representation in Sportspegeln and Lilla sportspegeln 

was smaller than we thought.  
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1.Inledning 
Sporten är en av de arenor på vilken kampen om den sexuella jämställdheten utspelas (Rowe, 

1999). Kvinnor har sedan länge varit underordnade männen inom idrott och så är det även 

idag. Detta tydliggörs framför allt genom den manliga dominansen inom sportjournalistiken 

(Dahlén, 2008). Olikheterna mellan könen, bland annat rent kroppsligt, har skapat vedertagna 

föreställningar om vad som är typiska egenskaper hos män respektive kvinnor. Män har 

tilldelats egenskaper som styrka, snabbhet och aggressivitet och enligt den allmänna 

uppfattningen är de även intresserade av sport. Kvinnor däremot anses vara omvårdande och 

fredliga och föredrar skvaller framför sport. Dessa egenskaper ses som naturliga eftersom de 

är anpassade efter de fysiska attributen hos de båda könen (Connell, 2003). Det nära 

förhållandet mellan maskulinitet och sport hjälper till att befästa denna dominans (Rowe, 

1999). Idrottande kvinnor förekommer mer sällan i sportmedierna, och när de väl får utrymme 

blir de förminskade och nedvärderade (Creedon, 1994). 

Eftersom medierna är ekonomiskt beroende av att behålla sina konsumenter styrs innehåll och 

val av de som får förekomma i programmen efter det producenterna tror att publiken vill ha. 

Att innehåll styrs till en viss målgrupp kan vara befogat många gånger när konceptet och 

baktanken är att nå just en smalare publik och genren ligger inom ett visst spektrum. Men när 

en målgrupp formuleras till ett program som enligt programbeskrivningen ska rikta sig till alla 

och inte vara bunden till en speciell publik blir det problematiskt.  

Sveriges Television (nedan SVT) är ett public serviceföretag, vilket betyder att det ska vara 

ett medieföretag i allmänhetens tjänst. Uppdraget går ut på att garantera medborgarna en 

bredd på programmen och tjänsterna som SVT erbjuder. Innehållet ska bland annat 

kännetecknas av demokratiska och humanistiska värden, mångfald, kvalitet och det ska vara 

opartiskt och sakligt. SVT:s utbud ska även vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar 

och bakgrund (www.svt.se). Det finns dock program där innehållet enligt oss tycks vinklas, 

medvetet eller omedvetet, efter en specifik målgrupp. Detta trots att programmet i 

programbeskrivningen utger sig för att rikta sig till alla. Det kan exempelvis handla om att 

kvinnor helt eller delvis utesluts i ett program, då det innehållsmässigt kanske bara 

förekommer reportrar och intervjupersoner av det manliga könet. Ett område där detta är 

väldigt tydligt, enligt oss, är inom sportjournalistiken.  

Vi tror att det oftast krävs något extra för att kvinnor ska få förekomma i sportmedierna. Den 

kvinnliga sportutövaren och den kvinnliga sporten måste i större utsträckning än de manliga 

vara unika och tillföra något speciellt som väcker intresse. Det vi finner intressant är huruvida 

detta även kommer till uttryck i program avsedda för barn. Det är under barndomen som 

normerna förankras i den nya generationen och det är därför viktigt att se hur 

könsfördelningen ser ut när den tilltänkta målgruppen är barn. Vi anser det journalistiskt 

viktigt att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan sportprogrammen som 

riktar sig till endera vuxna eller barn. Vi vill ta reda på om ett program som Lilla 

sportspegeln, i större utsträckning än den vuxna motsvarigheten, har en jämn könsfördelning i 

sina sändningar eftersom det är ett program för unga.  

Barn anammar den bild av verkligheten som tv-mediet ger och kan därefter bilda sig en 

uppfattning i olika frågor. Det innebär att mediernas makt är mycket stor och att de i hög grad 

påverkar normbildningen hos nya generationer (Wall, Stigbrand, 1983). Genom medierna får 

barnen sin könsrollsidentitet bekräftad och om kvinnoidrotten då skildras på ett 

nedvärderande sätt är detta något som även senare kommer att etableras hos de unga (Werner, 

1994). 

http://www.svt.se/
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1.1 Introduktion i forskningsområdet 
När vi inledde vårt uppsatsarbete gjorde vi först en sökning på vad som gjorts och skrivits 

kring vårt ämne tidigare. Det finns en rad olika uppsatser, vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar om både genusrepresentation inom diverse medier, genusrepresentationer i sport 

och ett antal om genusfrågor kring representation av manligt och kvinnligt i sportmedier. Vi 

hittar dock ingen forskning gjord på just skillnader, alternativt likheter, kring 

genusrepresentationen hos två liknande program hos samma kanal men som har olika 

målgrupper. Det känns därför som att vår forskning kan bidra till ytterligare information kring 

ämnet för att styrka eller falsifiera det som tidigare slutsatstaganden har kommit fram till. 

 

 I tidigare forskning, en magisteruppsats gjord av Britt-Marie Ringfjord vid Växjö 

universitet, 2000, Fostran till sportkonsumtion - en innehållsanalys av 

barnprogrammet Lilla sportspegeln, görs konklusionen enligt följande: 

”Lilla sportspegeln presenterar sport och idrott som en typiskt manlig verksamhet. 

Ideologireproduktionen av sporten sker enligt samhällets manliga värderingsnormer, 

som överförs med hjälp av programinnehållet till den unga publiken, vilket också 

visar att barn numera är så viktiga för samhället att de tidigt ska fostras till 

sportideologins värderingsgrunder och inlemmas i sportkulturen”  

(Ringfjord, 2000, s.2). 
 

 I kandidatuppsatsen Vem syns i rutan? - En studie över SVT:s och TV4:s 

sportsändningar ur ett genusperspektiv från 2010, gjord av Jonna Andersson och 

Jonathan Neselrot vid Linnéuniversitetet, görs slutsatsen att:  

”Exponeringstiden och hur idrottsutövare exponeras spelar stor roll i hur publiken 

uppfattar och identifierar sig med idrotten och utövaren och i slutändan primär och 

sekundär socialisation vilket i sin tur påverkar sport-medie-komplexet. Och vår studie 

visar att bilden av idrotten som en manlig norm reproduceras dagligen av SVT och 

TV4 under deras sportnyhetssändningar” (Andersson, Neselrot, 2010, s.37). 
 

 Karin Grahn, Lektor i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, har skrivit en 

vetenskaplig artikel för idrottsforum.org, Flickor och pojkar i text och bild. 

Konstruktioner av genus i idrottens läromedel, 2008. Här tar hon bland annat upp 

konklusionen gällande den kvinnliga omskrivningen i idrottshandledningsböcker: 

”När kvinnliga idrottare beskrivs könsspecifikt framställs de inte bara som specifikt 

kvinnliga, i stället positioneras de ibland som annorlunda just på grund av att de är 

kvinnor och därmed inte idrottare i allmänhet. Ambitionen att bidra med viktig 

kunskap om idrottskvinnor riskerar därmed att positionera flickorna och kvinnorna 

som avvikande och annorlunda. Samtidigt framhålls kunskapen om pojkar/män, som 

normerande och neutral och utgör ofta basen i kunskapen som presenteras om 

idrottare generellt” (Grahn, 2008, s.9). 
 

 Universitetslektorn Nathalie Hassmén, före detta Koivula, skrev 1999 

doktorsavhandlingen Gender in Sport vid Stockholms universitet. Hon har bland annat 

forskat om vilka idrotter som klassas som feminina, neutrala och manliga. Hassmén, 

har även skrivit den vetenskapliga artikeln Gender Stereotyping in Televised Media 

Sport Coverage, 1999, som finns publicerad i Sex Roles, Vol. 41, 1999, där hon till 

exempel belyser att: 
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”Det är väl dokumenterat att kvinnor får påfallande lägre täckning än män, även i 

sporter där kvinnor faktiskt utgör en majoritet av deltagarna. Kvinnor som deltar i 

idrott, särskilt i verksamheter som betraktas som olämpliga för kvinnor, skildras oftast 

på ett nedvärderande sätt. Kvinnor är ofta marginaliserade, osynliggjorda, 

trivialiserade, infantila, och reduceras till sexobjekt. Det språk som används i media 

är ett kraftfullt verktyg i att stärka jämställdhetens distinktioner. Beskrivningar som 

skicklighet inom idrott saknas ofta i beskrivningen om kvinnliga idrottare, istället 

används mer typiska uttryck som estetik, elegans och/eller fokus på kvinnlighet eller 

brist på det. Manliga idrottare är i allmänhet representerade i en positiv anda som 

manligt, mentalt starka, fysiska och kraftfulla” (Hassmén, 1999, s.591). 

 

1.2 Problemformulering  
Vi anser att genusrepresentationen i Lilla sportspegeln är viktigt att belysa närmare då det är 

den yngre generationen som sätter formen för hur det framtida samhället kommer att se ut och 

vilka värderingar som kommer att bli normativa. Vi tror att om barn redan i tidig ålder ser på 

sportsändningar på tv där ett av könen är underrepresenterat är det en bild som kommer följa 

med dem som en självklarhet även framåt i livet. Genom att analysera sportmediernas 

rapportering, och undersöka innehållet både kvantitativt och kvalitativt, vill vi kartlägga 

mediernas och sportens roller för att kunna förstå hur dessa upprätthåller de konventioner och 

traditionella värderingar som finns i samhället. 

Vi har valt att belysa ämnet genusrepresentation inom sportjournalistiken. För att det inte ska 

bli ett för brett område har vi beslutat oss för att endast titta på SVT:s sportspegelsändningar 

och jämföra innehållet med Lilla sportspegelns. Vi kommer att undersöka hur stort utrymme 

de båda könen får i inslagen och se vilka sporter som förekommer mest. Detta kommer vi 

sedan att koppla till vilka sporter som enligt tradition ses som manliga respektive kvinnliga. 

 

1.3 Syfte och frågeformuleringar 
Syftet med den här undersökningen är att granska hur genusrepresentationen ser ut i 

sportsändningarna i Sveriges television och att undersöka om den ser olika ut beroende på om 

målgruppen är barn eller vuxna. 

 

Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur ser genusrepresentationen ut i innehållet i Lilla sportspegeln och i Sportspegeln? 

- Vad skiljer sig/överensstämmer vad gäller genusrepresentationen i de båda programmen? 

- Vilka sporter får störst utrymme och vilka tas upp mer sällan? 

 

Svaret på den sista frågeställningen kommer vi sedan knyta an till teorier om vilka sporter 

som är typiskt manliga respektive kvinnliga, för att se om vi kan urskilja något mönster i vilka 

personer och vilka sporter som uppmärksammas mest. 
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2. Bakgrund och tidigare studier 
 

2.1 Sporten genom historien 
Dagens attityd till kvinnligt sportutövande har sin grund i historien. I flera hundra år har 

kvinnor uteslutits från tävlingar inom idrott. Under antiken i Grekland utdömdes till och med 

dödsstraff för kvinnor som deltog eller tittade på de antika olympiska spelen (Bale, 1994). 

Anledningen till att de inte fick delta var, enligt männen, att de var alldeles för ömtåliga och 

att deras fertilitet och kvinnlighet kunde bli lidande. Kvinnorna åsidosattes och blev 

undervärderade, trots att skälen för dem att inte delta utgavs för att vara välmenande (Dahlén, 

2008). Då männen även arrangerade tävlingarna innebar det att sporten redan från första 

början lämpades efter männens behov och färdigheter. När sedan kvinnor fick börja utöva 

dessa aktiviteter anpassades inte idrotterna efter deras särskilda förutsättningar. I och med 

industrialiseringen fick samhället en annan syn på kvinnan och det ansågs rättvist att kvinnor i 

alla fall kunde utföra enklare idrottsaktiviteter som att cykla eller rida. Först 1912 blev det 

tillåtet även för kvinnor att delta i de Olympiska Spelen (Bale, 1994). 

Detta underordnande har sina spår även idag, där kvinnoidrotten på flera sätt har lägre status 

än den manliga. Kvinnliga idrottare har sämre möjligheter än män att kunna göra sig en 

karriär genom sitt idrottsutövande och får också färre chanser att kunna delta i tävlingar. 

Kvinnorna får inte tillgång till lika stora resurser som männen och uppmärksammas inte i 

samma utsträckning av medierna. På senare tid har det skett en förbättring i detta avseende 

och de kvinnliga idrottarna har fått mer utrymme i medierna än tidigare, men det är 

fortfarande männen som dominerar i sportjournalistiken. Det är de som har de auktoritära 

positionerna, så som tränare och ledare, och på så vis blir kvinnorna fortfarande 

diskriminerade inom idrottens värld (Dahlén, 2008). ”Idrottens köns- eller genusordning 

karaktäriseras generellt av en påfallande ojämlik fördelning av makt, resurser, status och 

prestige mellan män och kvinnor” (Dahlén, 2008, s.464). 

 

2.2 Sportspegeln 
När SVT under mitten av 1950-talet gjorde sina provsändningar sände man sport för första 

gången, en fotbollsmatch som kunde ses i Stockholmsområdet på ett fåtal tv-apparater. När 

Sveriges Television startade sina reguljära sändningar 1956 fanns sport med redan från 

början, dock under oregelbundna tider. Ungefär ett år senare sändes programformatet 

”Idrottsredaktionen” för första gången som då fått ett fast format med Lennart Hyland som 

programledare. SVT sportens stolthet Sportspegeln sändes första gången 1961 och fick sin 

egen tid på söndagskvällen. Det kom att dröja fram till 1977 innan sport fick ett vardagligt 

utrymme i SVT tack vare Sportnytt (www.svt.se). 

Programmet består av en halvtimmes sändningstid vilket innebär att programmen i praktiken 

är ungefär 28 minuter långa. Sportspegeln sänds vare söndag på SVT1 och SVT24. 

Programmen inleds med en kort vinjett i färgerna grönt, rött och gult som följer av ett löp där 

det puffas för några av kvällens inslag. 

Det är alltid två programledare, en som har lite av en huvudroll och en annan som fungerar 

mer som bollplank och som läser upp palinare under programmet. I ett av de fem program vi 

analyserat är båda programledarna kvinnor, i de andra fyra är en av dem kvinna och den andre 

en man. 

I varje program finns det en blandning av inslag och palinare och ibland förekommer längre 

reportage. I varje avsnitt finns Snackisen där något som varit lite extra omdiskuterat under 

http://www.svt.se/
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veckan tas upp. En gång i månaden förekommer även Karlssons krönika, vilket för oss 

inneburit en gång. 

 

2.3 Lilla sportspegeln 
För att nå ut med sportmaterial till barn och ungdomar startade SVT programmet Lilla 

sportspegeln den 5 september 1983 (www.smdb.kb.se).  Programmet har sedan dess sänts 

säsongsvis varje måndagskväll. Programmet har setts av både barn och vuxna och blivit ett 

komplement till storebrodern Sportspegeln. Många av de nuvarande stora profilerna för SVT-

sporten har kunnat ses som programledare även i Lilla sportspegeln, exempelvis: David 

Fjäll, Christer Ulfbåge och Jacob Hård. Det som troligtvis gjort ”Lilla” så populärt är att det 

hela tiden gjorts av den erfarna ordinarie personalen på SVT:s sportredaktion (www.svt.se). 
 

Programmet har en halvtimmes sändningstid vilket innebär att programmen i praktiken är 

ungefär 28 minuter långa. Lilla sportspegeln sänds en gång i veckan på måndagar i 

barnkanalen. Programmen inleds med en vinjett i färgerna rött, blått och lila där svarta 

gestalter deltar i olika stereotypa idrottstävlingar, till exempel sprint och tennis. Dessa 

gestalter är avbilder av manliga kroppar som ser ut att vara i tonårsåldern. Studion är 

mestadels röd och är uppbyggd med trappor på sidorna som fungerar som läktare till 

publiken. Publiken byts ut i varje program och är antingen ett idrottslag eller en skolklass. Det 

innebär att det är både killar och tjejer när det är en skolklass, men att det är antingen killar 

eller tjejer när det är ett lag. 

 

I fyra av fem program är programledaren i studion en man. Han förklarar dock i ett program 

att de är tre programledare, en manlig och två kvinnliga. De två kvinnliga får då oftast agera 

reportrar i inslagen istället för att stå i studion.  

 

I varje program är det Lillatävling. Två lag, som antingen är ett idrottslag eller en skolklass 

tävlar emot varandra. Oftast är ett av lagen ett killag och det andra ett tjejlag. Tävlar de mot 

ett skollag så är det oftast en kille och en tjej med i laget. Lagen tilldelas varsin färg, gul eller 

blå. Under programmet är det sedan flera deltävlingar och hela tävlingen avgörs i slutet av 

programmet. De olika deltävlingarna är straffsparkar, frågesport och basket. Under grenarna 

fungerar programledaren som en slags kommentator.  

 

Inslagen i programmen kompletterar ofta varandra, där något eller några handlar om vuxna 

framgångsrika idrottare och andra om barn och ungdomar som idrottar. I varje program finns 

”Veckans snackis”, där tittarna uppmanas att ringa in eller gå in på hemsidan och tycka till 

om ett visst ämne.  
 

2.4 Grundläggande studier kring sportjournalistik 

2.4.1 Sport – mitt emellan tre programformer 
Dahlén (2008) tar upp Garry Whannels teori från 1992 som visar att tv-sport som genre ligger 

mitt emellan tre olika slags programformer: journalistik, underhållning och dramatik.  
Inom den journalistiska programformen hittar man programtyper som nyhetssändningar, 

debattprogram och dokumentärfilmer. Här är neutralitet, objektivitet, saklighet och balans 

ledorden (Dahlén, 2008, s.218). Dessa är applicerbara även på sportsändningarnas ambitioner 

där man önskar vara, eller åtminstone framstå som, objektiva och sakliga. Detta trots att 

sportsändningar över lag är väldigt vinklade och subjektiva eftersom de ska locka tittare och 

upprätthålla den laganda som finns även hos publiken. Nästan all sportrapportering handlar 

om tävlingar där vi-och-dem blir väldigt viktigt både för de tävlande och för publiken. Vilka 

http://www.smdb.kb.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/David_Fj%C3%A4ll
http://sv.wikipedia.org/wiki/David_Fj%C3%A4ll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Christer_Ulfb%C3%A5ge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%A5rd
http://www.svt.se/
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som är vi och vilka som är dem är olika beroende på vem det är som rapporterar. Rubrikerna 

vinklas hårt, så att en förlust alltid blir ett stort nederlag och en vinst en världsomvälvande 

seger. Denna subjektivitet kamoufleras sedan eftersom sportsändningarna ofta är en del av 

ordinarie nyhetssändningar som utges för att vara neutrala, objektiva och sakliga. Det fjärde 

ledordet, balans, kan vara problematiskt att applicera på sportsändningarna. Här kan man i 

flera hänseenden hävda att genren faller utanför de journalistiska ramarna. Ett fåtal sporter får 

ta den största delen av programtiden och en stor mängd andra sporter bevakas i väldigt liten 

grad. Fotboll eller ishockey dominerar sändningarna beroende på vilken säsong det är och då 

är det framförallt de manliga ligorna som uppmärksammas. Kvinnliga idrottare och kvinnliga, 

eller mindre vanliga, sporter får inte alls samma utrymme i rutan.  

Programformen underhållning har huvudsyftet att skapa så kallad ”bra tv”. Programmen 

lockar ofta tittare med hjälp av kända personer och innehåller ofta element som spänning, 

energi och gemenskap (Dahlén, 2008, s.219). Sportprogram kan tillhöra programformen 

underhållning på så vis att de ofta använder sig av just dessa element för att locka och behålla 

tittare. På senare tid har program som Mästarnas mästare, Landskampen och Superstars blivit 

populära. Program där framgångsrika idrottare tävlar mot varandra i en blandning mellan lek 

och riktiga fysiska utmaningar. Här är underhållningen programmens huvudsyfte till skillnad 

från de ordinarie sportsändningarna där nyhetsrapporteringen är grunden.  

Den dramatiska programformen bygger på ett berättande som är hämtat från skönlitteratur, 

teater och film. Konflikterna utgör grunden och berättelsens mitt (Dahlén, 2008, s.220). 

Sportprogrammen kan knytas an även till detta eftersom de fokuserar på tävlingar, med andra 

ord konflikter. Dramatiken i tävlingarna lyfts fram och får en avgörande betydelse när 

programmen får sin vinkel angiven. Utan dramatiken skulle sportsändningarna tappa hela sitt 

fokus. Skillnaden mellan ett riktigt drama och en sporttävling är att dramats upplösning och 

fortskridande är förutbestämt, medan man i sporttävlingarna undrar in i det sista hur det ska 

sluta. Något som gör att dramatiken åter igen får väldigt stor betydelse.  

Sporten kan alltså placeras in i alla tre programformer, men är inte renodlad journalistik, 

underhållning eller drama. Den håller sig mellan de tre typerna av program, vilket innebär att 

den inte lever upp till de krav som ställs inom respektive genre. Detta gör det svårt för 

publiken att avgöra hur de ska förhålla sig till programmen. Det är vare sig ren lek eller fullt 

allvar. Oavsett vilken slags program sporten är så har deras ställningstaganden i form av vilka 

personer och sporter som får förekomma i programmen betydelse för vilken uppfattning deras 

publik får. 

 

2.4.2 Tv-konsumtion i Sverige 
Hur vi använder tv-mediet är olika hos olika familjer men den tid som tycks vara mest 

populär när det gäller att titta på tv är mellan klockan sju och tio på kvällen, och detta gäller 

för såväl barn som vuxna. Det innebär alltså att även barn i viss mån ser på program avsedda 

för vuxna. Enligt en undersökning från Nordicom, gjord 2010, ser kvinnor över lag lite 

mindre på tv än vad män gör, men det är en marginell skillnad, 85 procent respektive 87 

procent. Däremot ses sportprogram på tv i större utsträckning av män än av kvinnor, 28 

procent respektive 12 procent. Av barn mellan 9-14 år tittar 10 procent en genomsnittlig dag 

på sportprogram på tv (www.nordicom.gu.se, 14 december 2011). När barn och unga ser på tv 

skaffar de sig ofta idoler genom att se ”hjältar” inom olika genrer. Dock är det inte helheten 

om idolen som barnen tar till sig utan vissa specifika egenskaper och prestationer. Även 

utseende kan vara en faktor som bidrar till att en idol skapas (Rönnberg 1997, s.28). ”Den 

http://www.nordicom.gu.se/
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viktigaste inlärningen för hur man ”ska vara” sker enligt all forskning utifrån livs levande 

människor i den närmaste omgivningen” (I Rönnberg 1997, s.28, källa Rørhus 1991).  
 

2.4.3 Maskulina och feminina sporter 
Koivula (1999), numera Hassmén, har genom sina studier kommit fram till att en del sporter 

ses som maskulina, en del som feminina och en del som genusneutrala. Sporter som anses 

vara feminina är ofta sådana som låter kvinnorna vara lugna, uttrycksfulla och graciösa. 

Egenskaper som stämmer överens med den stereotypa bilden av vad som är kvinnligt 

(Koivula, 1999, s.53). Enligt Koivulas studie (1999) anses konstsim vara den mest feminina 

sporten. Andra feminina sporter är enligt studien dans, gymnastik och ridning. Enligt de 

kvinnor som deltog i studien var dessa sporter ganska genusneutrala, medan männen ansåg 

dem vara feminina. Detta gjorde att resultatet vägde över och sporterna placerades i den 

feminina kategorin. De mest manliga sporterna enligt både männen och kvinnorna i 

undersökningen var boxning, brottning, tyngdlyftning, fotboll, ishockey och rugby. Sporter 

som kräver styrka, uthållighet och snabbhet (Koivula, 1999, s.54). 
 

Maskulina Feminina Neutrala 

Bandy Aerobics Alpint 

Baseball Balett Badminton 

Boxning Dans Basket 

Brottning Gymnastik Cykel 

Fotboll Konstsim Golf 

Handboll Konståkning Orientering 

Ishockey Ridning Bordtennis 

Motorsport  Simning 

Rugby  Tennis 

 

Modell1. Diagrammet ovan visar resultatet av Koivulas studie (1999) om vilka sporter som 

anses vara maskulina, feminina och genusneutrala. Sporterna står i bokstavsordning och inte 

utefter vilken sport som ansågs vara mest feminin eller maskulin.  
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3. Diskussion kring forskningsområdet 

Det teoretiska ramverket för den här studien bygger på tre huvudsakliga teoretiska perspektiv: 

socialt konstruerat kön, maktförhållanden och diskurser inom idrottsvärlden. Detta för att 

tydliggöra vilka faktorer som påverkar genusrepresentationen inom sportjournalistiken enligt 

forskningsfältet.  
 

3.1 Socialt konstruerat kön  
När man började använda begreppet genus definierades det som de psykiska, kulturella och 

sociala aspekterna på kvinnligt och manligt. Kön, däremot, användes för att påvisa 

skillnaderna mellan män och kvinnor baserade på deras genetiska, fysiska egenskaper 

(Koivula, 1999, s.1). Connell (2003) skriver att genusordningen är något som utvecklas av 

sociala strukturer och inte av de biologiska skillnaderna mellan könen (Connell, 2003, s.14). 

Butler (2007) refererar till Beauvoir som menar att maskulinitet är förenat med vad som anses 

vara universellt mänskligt, medan femininitet och feminint genus definieras utifrån det 

kvinnliga könet. Detta innebär att konventioner säger att män tillhör normen och får 

representera människan som art och att kvinnor endast är männens negation. Alltså att de får 

fungera som den felaktighet som definierar den manliga identiteten som norm (Butler, 2007, 

s.60). 

Sport har traditionellt sett ansetts vara en maskulin aktivitet, något som präglar vår bild av 

idrott än idag. I sportens värld får kvinnorna istället rollen som de som berömmer och stödjer. 

Vi människor kategoriserar oss själva och andra som antingen män eller kvinnor och eftersom 

sport är ett genusbetingat område är dessa kategoriseringar av stort intresse här (Koivula, 

1999, s.7). Få områden är så uppdelade i manligt och kvinnligt som sporten. Många sporter 

klassas som antingen maskulina eller feminina och i nästan alla sporter tävlar männen och 

kvinnorna för sig. När kvinnor deltar i typiskt manliga sporter är det inte bara så att de inte 

tävlar mot männen. Sporten anpassas också till kvinnornas ”tillkortakommanden”. Kortare 

lopp, kortare tidsperioder och restriktioner mot kroppskontakt är exempel på detta (Koivula, 

1999, s.59). Betydelsen av genuskategoriseringen inom sport gör sig bland annat tydlig i de så 

kallade könstesten, där de som vill tävla som kvinnor måste få sitt kön bekräftat. Dessa krav 

ställs av de flesta internationella idrottsförbunden. Anledningen till att testen görs grundar sig 

i misstanken om att riktiga kvinnor inte kan åstadkomma överlägsna idrottsliga prestationer. 

En del idrottande kvinnor har till och med blivit misstänkta för att ha varit män eftersom det 

funnits åsikter om de har varit för bra på sport för att vara en riktig kvinna (Koivula, 1999, 

s.8). 

Messner (2002) refererar till Cynthia Hasbrook som har kommit fram till att sociala kontexter 

som lyfter fram att skillnaderna mellan könen resulterar i att flickor undervärderar sin fysiska 

förmåga och slutar delta i sportaktiviteter. Pojkar, å andra sidan, värdesätter sina talanger och 

fysiska potential och känner sig därmed också fria att trycka ner flickornas fysiska förmågor. 

Messner (2002) menar att män och maskulinitet lyfts upp inom idrottsvärlden i det dagliga 

samspelet mellan barn – en kontext där även föräldrar, lärare, institutioner och populärkultur 

har betydande roller. Det innebär också att flickor, kvinnor och femininitet marginaliseras i 

det dagliga samtalet. Ytterligare ett sätt att stärka bilden av de naturliga skillnaderna mellan 

det manliga och det kvinnliga könet (Messner, 2002, s.22). 

Sportmedierna ger bilden av att sport är något som bara är för män. Bilden som ges av 

kvinnor är att de är för feminina för att kunna ses som seriösa atleter (Messner, 2002, s.108). 

Kvinnliga idrottare kan ibland få stå i centrum, men då oftast om det finns någon potential att 

tjäna pengar. Oftast innebär detta att hon ska vara fysiskt attraktiv. Är hon inte det kan hon få 
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uppmärksamhet om hon kan representera nationen. Hon ska då kunna ses som nationens hopp 

och räddning, nationens representant mot resten av världen (Messner, 2002, s.109).  

Messner (2002) menar att många vuxna tror att det behövs segregering mellan könen, 

speciellt inom sporten. Detta grundar sig i överenskommelsen i samhället att pojkar och 

flickor kommer från olika världar, något som baseras på ideologin om den naturliga 

skillnaden mellan könen (Messner, 2002, s.12). Det är inte bara vi själva som skapar sociala 

relationer utan vi lär också vår nya generation att fungera inom och bygga på de sociala 

relationer som redan finns (Connell, 2003, s.94). Connell (2003) skriver att ideologierna om 

”den naturliga skillnaden” som uppstått har hämtat mycket av sin styrka från den traditionella 

uppfattningen att genus aldrig förändras. Men genusordningen är inte oföränderlig, Connell 

(2003) menar att människor föds med att hamna i olika situationer som man och kvinna, men 

femininitet och maskulinitet är något man lär sig och utvecklar. ”Människor konstruerar sig 

själva som maskulina eller feminina. Vi intar en plats i genusordningen – eller förhåller oss 

till den plats vi blivit tilldelade – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet” (Connell, 

2003, s.15). 

Evenemanget Super Bowl i USA sägs vara en av världens mest populära tv-sändningar. Ett 

evenemang som endast har män som utövare. Kvinnorna syns istället i publiken eller som 

pausunderhållare. Flera miljoner människor bevittnar ett evenemang med starka genusinslag. 

Männen springer efter en boll och kvinnorna dansar och ler. Arrangemang som detta är 

väldigt vanliga och blir något av naturens ordning. Ser man på genusskillnader som naturliga 

så skapar det uppståndelse när mönstret inte följs. Super Bowl som exempel förmedlar bilden 

av genusskillnader genom att visa upp stereotypa versioner av maskulint och feminint 

(Connell, 2003, s.14). Ett citat av den franska kvinnorörelsens pionjärer, Simon de Beauvoir, 

har sagt att: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Connell, 2003, s.15). Creedon (1994) 

menar att man genom att neka kvinnorna att vara spelare i Super Bowl, lär publiken att 

kvinnor är mindre kvalificerade och mindre kraftfulla än män. Genom att begränsa kvinnor så 

att de endast har möjlighet att förekomma i roller som cheerleader och åskådare lär sig 

publiken att kvinnor ska vara underordnade. Hon menar också att kön också påverkar vilka 

spel eller aktiviteter som definieras som "riktiga" ("macho") sporter. Sporter där det inte krävs 

lika mycket fysisk styrka, utan istället egenskaper som tålamod och smidighet, har en lägre 

status och klassas därför inte som lika ”riktiga” som de typiskt manliga sporterna (Creedon, 

1994, s.5). 

Werner (1994) beskriver medierna som en del av könsrollssocialisationen, där de återspeglar 

den jämställdhetsutveckling som sker i samhället. Barn och ungdomar kan få sin 

könsrollsidentitet bekräftad genom medierna. Eftersom medierna ger bilden av att män har 

mer makt i samhället än kvinnor är det också den uppfattningen som de unga får (Werner, 

1994, s.38). 

Brookes (2002) menar också att kvinnliga prestationer blir mindre betydelsefulla än manliga i 

mediernas rapportering. Något som styrker Koivulas konklusion (1999) att sporten är 

männens värld och att denna bild också förstärks genom sportjournalistiken. Kvinnornas 

framgångar framstår mer som personliga segrar och inte som en vinst för hela nationen. De 

blir då inte representanter för landet på samma sätt som ett manligt fotbollslag. Detta kan bero 

på att fler kvinnliga sporter är individuella. Inom kvinnlig sport diskuterar man ofta 

idrottsstjärnorna med saker som har att göra med äktenskap, privatliv, personliga problem och 

speciellt moderskap (Brookes, 2002, s. 130). Connell (2003) skriver att det finns så kallade 

genusregimer som förekommer inom exempelvis skolor, kontor, poliskårer och 

idrottsföreningar. Sådana regimer är främst vanliga i organisationslivet, vilket man kan knyta 
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samman med de olika pojk- och flicklagen som redan vid en tidig ålder skapas (Connell, 

2003, s.75). De kvinnor som ger sig ut i den offentlighet som de har rättighet till får kämpa i 

motvind för att bli tagna på allvar, något som Connell (2003) förklarar som: ”tuffast av de 

alla för att slåss för sin trovärdighet” (Connell, 2003, s.79).  Detta kan sammankopplas med 

de starka personligheterna många idrottskvinnor har.  

När vi talar om genus är den allmänna uppfattningen att detta har sin grund i skillnaderna 

mellan män och kvinnor. Olikheterna mellan könen, bland annat rent kroppsligt, har skapat 

vedertagna föreställningar om vad som är typiska egenskaper hos män respektive kvinnor.  

Män är fysiskt starkare, snabbare och har högre testosteronhalt än kvinnor, män är tekniska 

medan kvinnor har en bättre hand för pillgöra. Dessa naturliga skillnader lägger grund för de 

sociala genusmönstren (Connell, 2003, s.43). Denna teori går till exempel att applicera på 

idrotten friidrott där det för kvinnor är en sjukamp och för män en tiokamp, för kvinnor gäller 

100 meter häck och för herrar 110 meter häck. Här ser man då att de vedertagna 

föreställningarna om att kvinnor skulle orka lite mindre har iscensatts i praktiken. En kvinna 

hade lika gärna kunnat genomföra alla de tio grenarna som herrarna gör då dessa finns i de 

individuella tävlingarna för kvinnor.  

Män ställer oftare än kvinnor frivilligt upp som tränare för idrottslag. Detta kan ses som 

logiska resultat av den institutionella struktur som finns inom sporten och som har begränsat 

och förhindrat män och kvinnors tidigare val och erfarenheter. Eftersom pojkar och män får 

fler möjligheter att delta i sportaktiviteter blir de också bättre än flickor och kvinnor eftersom 

de får mer tid att träna och bli bättre. Deras erfarenhet gör sedan att de får de högre 

positionerna inom föreningarna, medan kvinnorna hamnar i de stödjande funktionerna. Detta 

visar att den fördelning av arbete och makt inom idrotten som funnits historiskt sett hämmar 

den nuvarande traditionen (Messner, 2002, s.10-11). Detta är också den bild som medierna 

förmedlar till sin publik. Om de tränare som förekommer i sportjournalistiken är män kan 

också publiken få uppfattningen att tränaryrket är en manlig roll. Att fäder har hand om själva 

bollträningen medan mödrarna står bredvid och kokar korv är alltså ännu ett resultat av de 

gamla rådande normerna som bidrar till att könsrollerna tar en viss riktning redan i unga år 

hos barn.  

 

3.2 Maktförhållanden 
När ideologier rörande maskulinitet och femininitet legitimeras så spelar sporten en 

avgörande roll, eftersom den upprätthåller den manliga dominansen. I nästan alla andra delar 

av samhället finns det krafter som försöker motverka denna dominans, men inom sporten tas 

den för given på ett annat sätt (Brookes, 2002, s. 123). Rowe (1999) tar upp könsordningen i 

sportjournalistiken och menar att det är tydligt att kvinnor är underrepresenterade och 

underordnade i både medieföretag och inom idrottsorganisationer. I medieföretagen besitter 

kvinnorna framför allt de lägre rankade befattningarna statusmässigt och inom 

idrottsorganisationerna är de underrepresenterade bland såväl ledare som professionella 

idrottsmän (Rowe, 1999, s.86). Kvinnors ökade framgångar inom sporten skulle kunna spela 

en stor roll i kampen mot den manliga dominansen, men eftersom de inte får något stöd från 

medierna förhindras detta. Sannolikheten att bli uppmuntrad att delta i tävlingsidrott är 

mycket mindre för flickor än för pojkar, och chansen att de sedan ska kunna försörja sig på 

det är också mindre (Brookes, 2002, s. 124). Koivula (1999) menar att den manliga idrottaren 

och de manliga sporterna är norm. Eftersom sport och maskulinitet är så hårt sammanlänkade 

innebär det att kvinnors deltagande i sport utgör ett hot mot den maskuliniteten (Koivula, 

1999, s.59). Det långvariga förhållandet mellan sport och maskulinitet hjälper till att 
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upprätthålla den manliga dominansen inom idrottsvärlden, där både de manliga sporterna och 

de manliga sportreportrarna är flest (Rowe, 1999, s.86). 

Sportmedierna marginaliserar kvinnors deltagande i sport, vilket får stora konsekvenser för 

både marknadsföring och finansiering (Brookes, 2002, s.126). När de kvinnliga idrottarna inte 

exponeras av medierna har inte sponsorerna någon anledning att sponsra kvinnorna och deras 

idrott. Idrottsföreningarna får då lägre intäkter och har sämre möjligheter att göra stora 

satsningar på nya talanger eller på bättre idrottsanläggningar. Även de individuellt idrottande 

kvinnorna får sämre möjligheter att kunna försörja sig på sin idrott och kan då inte satsa på 

samma sätt som de hade kunnat göra om idrotten var deras heltidsjobb. 

Sportorganisationerna kan generera intäkter från medierna på två sätt; de kan sälja rättigheter 

till bevakning och få sponsorintäkter genom mediernas exponering. Dessa inkomster är 

avgörande för sportens utveckling (Brookes, 2002, s.126). Visar medierna inget intresse för 

kvinnors deltagande inom sporten så fallerar ekonomin och idrotten kan inte utvecklas.  

Rowe (1999) menar att omgivningen anpassar sig efter de konventioner och normer som 

presenteras av sportjournalistiken. Journalisterna sprider bland annat uppfattningar om vilka 

sporter som är populära och dessa kan sedan anammas av publiken (Rowe, 1999, s.32).  

Tv sägs återspegla de maktförhållanden som finns och bidrar också till att dessa 

maktrelationer kan återskapas i nästa generation. Barnen tar alltså med sig det de lär sig från 

tidig ålder för att tillämpa i praktiken vid vuxen ålder (Wall, Stigbrand, 1983, s.119). 

Innehållet i medierna uppfattas helt olika av barn och vuxna då de sedan tidigare har olika 

erfarenheter och verklighetsuppfattningar (Rönnberg, 1997, s.7). En tes som även Wall och 

Stigbrand (1983) uppmärksammar. Även om innehåll och program ibland vänder sig till vissa 

målgrupper ses de även av andra målgrupper som innehållet konkret inte vänder sig till. 

Rönnberg (1997) menar på att barn även kommer att tyda både program för vuxna och 

program för barn, som till exempel sportprogram på tv, utifrån sina personliga erfarenheter. 

För dessa unga blivande samhällsmedborgare kan tv spela en positiv och viktig roll. Barnen 

väljer ut och tolkar på ett sådant sätt att det de ser blir förståeligt utefter vad de själva kan ta 

till sig (Rönnberg, 1997, s.11). Ett exempel Rönnberg (1997) ger är att det blir enklare för 

barn att ta till sig mer lättförstådda genrer inom tv då dessa ofta har konkretare stereotyper 

och ytterligheter än verkligheten. Denna onyanserade förklaring gör det tydligare och enklare 

för barnen att ta till sig händelserna (Rönnberg, 1997, s.12). Inte förrän barnen är i 9-års ålder 

kan de börja fråga sig om den simplifierade synen på könens roller stämmer (Rönnberg 

1997,s.121).  

Wall och Stigbrand (1983) tror att betydelsen av tv-program är avgörande för barns 

uppfattning av olika frågor. Detta eftersom tv i stor utsträckning kan vara först med att ta upp 

olika frågor som barnen innan inte har någon egen erfarenhet ifrån. Barnen anammar då 

bilden av den som tv ger och de samhälliga normer som råder i samhället planteras även hos 

de nya generationerna (Wall och Stigbrand, 1983, s.92). 

 

3.3 Diskurser inom idrottsvärlden 
Enligt Brookes (2002) finns det flera saker som utmärker sportmediernas sätt att rapportera 

om kvinnlig idrott. Han menar att sportjournalistiken fokuserar mer på femininitet och 

sexualitet än på själva idrotten. Detta innebär att kvinnor som inte framstår som speciellt 

feminina inte får lika mycket uppmärksamhet i medierna. Han anser också att kvinnor inom 

sporten blir infantiliserade av kommentatorerna på tv. Kvinnor presenteras ofta som tjejer 

medan män nästan aldrig omnämns som killar. Sportkvinnor blir också ofta kallade för sitt 
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förnamn medan idrottsmän blir kallade för sitt efternamn (Brookes, 2002, s.130). Detta kan ge 

uttryck för att männen har en högre position och inte ska tilltalas på ett vardagligt sätt. På så 

sätt får de mer status inom sporten. 

Mediernas sätt att hantera manlig och kvinnlig sport påverkas av de stereotypa antaganden om 

vad som är manligt lämpligt och vad som är kvinnligt lämpligt (Brookes, 2002, s.128). 

Manliga sporter är sådana som kräver kraft och styrka, klassiska uttryck för maskulinitet. 

Dessa sporter är överrepresenterade i medierna. Kvinnliga sporter kräver att de tävlande är 

eleganta och graciösa, det vill säga typiskt feminina egenskaper. Feminina sporter inkluderar 

inte fysisk kontakt och är oftare individuella än lagsporter. Den kvinnliga representationen 

inom sporten är mer acceptabel när kvinnorna är mer stereotypiskt kvinnliga och anspelar på 

sexualitet. Detta har betydelse för vilka sporter som får förekomma i medierna (Brookes, 

2002, s.129). Endast de kvinnliga atleter som kan uppskattas genom sin sexuella uppenbarelse 

har chans att uppmärksammas av medierna (Messner, 2002, s.102). 

Dahlén (2008) bekräftar Brookes och Messners teorier och menar även han att skildringen av 

kvinnlig idrott vinklas på ett särskilt sätt och att fokus ofta hamnar på något annat än själva 

idrotten. Kvinnorna sexualiseras och de idrottskvinnor som är mest attraktiva får mest 

uppmärksamhet (Dahlén, 2008, s.477). Han framhåller också att kvinnliga idrottare ofta 

relateras till sitt privat- och familjeliv i större utsträckning än de manliga som istället endast 

behöver framhäva sina prestationer (Dahlén, 2008, s.480). Creedon (1994) anser också 

att idrottskvinnor blir förminskade och marginaliserade när de skildras i medierna. Hon menar 

att det språk som används när kvinnlig idrott kommenteras ger en nedvärderande och 

sexualiserande bild av de kvinnliga idrottsprestationerna (Creedon, 1994, s.36). Något som 

också bekräftar Messners, Brookes och Dahléns teorier om att kvinnor sexualiseras inom 

sporten. 

Genom genus skapas sociala strukturer, bland annat genom interaktionen mellan män och 

kvinnor, kvinnor och kvinnor och mellan män och män. Det handlar inte bara om 

kommunikation genom talspråk utan också genom kroppsspråk. Kvinnor lär sig att använda 

mindre utrymme, att inte vara aggressiva, att använda sina kroppar för att tillfredsställa andra 

och att ge emotionellt stöd till män. Detta tydliggörs då få kvinnor eller flickor tar upp 

utrymme på allmänna idrottsanläggningar och i sportmedierna och då sporter som anses vara 

lämpliga för kvinnor är sådana som kräver skönhet och elegans och att kvinnor i stor 

utsträckning deltar i sport för att forma och förändra sina kroppar (Koivula, 1999, s.60). 

Messner (2002) menar att sportprogrammen ger pojkar och män stereotypa budskap om ras, 

genus och våld. Därigenom påverkar de barnens bild av vad manlighet är. Han kallar detta 

för: The televised sports manhood formula (som översatt till svenska lyder ungefär: tv-

sportens formel för manlighet). Messner (2002) skriver att det finns tio grundläggande 

budskap som sportmedierna ger som tillsammans bildar denna formel: 

1) Vita män är maktens röst  
Kommentatorerna på tv är vita män. Mörkhyade idrottare förekommer men i de auktoritära 

positionerna, som kommentatorer och tränare, är de vita männen överrepresenterade. 

2) Sport är männens värld  
Programmen pojkar tittar mest på innehåller nästan inga kvinnliga idrottare, och de visar 

speciellt inte kvinnliga idrottare ”in action”.  

3) Männen har huvudrollen i reklamerna  
Detta återupprättar bilden av att sporten är männens värld. När kvinnorna förekommer i 

reklamerna har de stereotypa små roller, medan rösten som talar i reklamen är manlig  

4) Kvinnor är sexig rekvisita eller priser för männens idrottsliga prestationer eller 
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konsumtionsval.  
Det är sällan kvinnor som pratar i reklamerna men gör de det så får de endast förekomma som 

sexig rekvisita som hejar på männen. Det måste också finnas män i reklamen för att kvinnor 

ska få förekomma. Då är det oftast för att visa vilka produkter som män ska köpa för att få 

många kvinnor. 

5) Vithyade personer har huvudrollerna i reklamerna  
Inte bara kvinnorna är underrepresenterade i reklamerna utan även mörkhyade personer. De 

får endast utrymme om de är i sällskap av vita personer, vilket skapar en etnisk obalans. 

6) Aggressiva spelare vinner och snälla killar förlorar  
Man ska inte spela soft enligt kommentatorerna men aggressivitet belönas. Vissa ord som 

tuffhet, aggressivitet och vilja är positiva medan det är negativt att vara passiv, att låta sig 

domineras och bli körd med. 

7) Killar är killar  
Våldsamhet förespråkas och berättigas med att killar är killar och måste få utlopp för sina 

känslor. Detta gör att våldet på läktarna inte längre förvånar utan snarare är förväntat.  

8) Smärta för laget  
Killar ska spela med smärta och agera hjältar. Att lämna spelet på grund av skador är 

omanligt. De ska ta stora risker och gå mot läkarens vilja. 

9) Sport är krig  
Inom sportjournalistiken används ofta metaforer som från början är krigstermer. Det ger 

bilden av att tävlingarna är krig, lagandan kan jämföras med krigsföringens nationalism och 

spelarna blir till landets soldater, redo för strid.  

10) Visa mod  
En man ska vara modig vid fara och krossa allt i sin väg (Messner, 2002, s.112-122). 

Messner (2002) menar att många barn tittar på tv-sporten med tillhörande reklam, vilket gör 

att de anammar den bild som sportmedierna ger av vad som är manligt. De ger barnen 

budskapet att en riktig man är stark, tuff, aggressiv och framför allt en vinnare i vad som 

fortfarande är en männens värld. Han måste utmana sin egen hälsa för att visa mod i fara, 

genom att möta andra män när det är nödvändigt. Han ska offra sig när han är skadad. Hans 

aggressivitet kommer att belöna sig, vare sig det gäller att vinna tävlingar eller att få vackra 

kvinnor (Messner, 2002, s. 123). Medierna ger en stabil bild av maskulinitet som grundas i 

mod, risktagande, våldsamhet, kroppslig styrka och heterosexualitet (Messner, 2002, s. 126). 

Denna bild förankrar då den redan befintliga manliga dominansen inom sportens värld. 

Eftersom barnen tar del av den redan i unga år lär de sig att sport är männens sfär och ser det 

som en naturlighet. 

Enligt Messner (2002) finns det fyra utmärkande sätt som sportmedierna använder för att 

hantera kvinnlig sport:  

- Att inte rapportera om dem alls 

- Att sexualisera de kvinnliga idrottarna 

- Att beskriva dem som misslyckanden inom sportvärlden 

- Att endast lyfta fram de mest framgångsrika kvinnliga idrottarna 

(Messner, 2002, s.93). 

Ofta är det dålig eller ingen rapportering av kvinnlig sport (Messner, 2002, s.95). 

Messner (2002) beskriver att det finns en asymmetri inom sportmediernas bevakning av 

manlig och kvinnlig sport. En stor del av bevakningen av kvinnlig sport ägnas åt oseriösa 

idrotter. Det gör att de får representera all kvinnlig idrott och därmed sänks statusen hos alla 

kvinnliga idrottare. Dessutom blir kvinnorna ofta sexualiserade. Sportmedierna fokuserar på 

knappt påklädda kvinnor som exempelvis åskådare eller cheerleaders eller kvinnor i 
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låtsassporter på ett humoristiskt sätt. Detta gör att kvinnor förpassas till supportande roller och 

som sexuella objekt i männens värld (Messner, 2002, s.98). 

 

3.4 Sammanfattning av diskussionen 
De teoretiska perspektiv som huvudsakligen ligger till grund för undersökningen är att sport 

enligt tradition är en manlig sfär och att detta också är den bild som medierna förmedlar. 

Diskursen för hur man pratar om kvinnlig idrott i den dagliga interaktionen mellan människor 

och rapporterar om kvinnlig idrott i sportmedierna reproducerar bilden av att kvinnorna är 

underordnade i sportens värld. Detta förstärker det maktförhållande som finns mellan könen 

inom såväl idrott som sportjournalistik. När denna bild även förmedlas i sportprogram för 

barn sprids denna uppfattning även till kommande generationer. 
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4. Metod  
Vi kommer att titta på fem avsnitt i följd av Sportspegeln och Lilla sportspegeln och sedan 

undersöka hur genusrepresentationen ser ut gällande både innehåll, reportrar och 

programledare. Vi kommer även att belysa mängden typiskt manliga och kvinnliga sporter 

(för definition se s. 11) som förekommer och se vilka aktörer som i så fall presenteras. Utifrån 

detta har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Rent praktiskt 

kommer vi, ur ett genusperspektiv, att studera programmens tilltal, eventuella värdeladdade 

ord och programmens uppbyggnad. Vi kommer att utgå från Messners modeller (2002) för 

hur medierna hanterar män och kvinnor inom sportjournalistiken, för att kunna förankra vårt 

material. Med detta som grund kan vi sedan påbörja en kvalitativ innehållsanalys. Vi kommer 

också att kvantifiera, det vill säga räkna, antalet män och kvinnor i olika delar av 

programmen. 

 

De avsnitt vi analyserat är följande: 

Sportspegeln program 1, söndag 25 september 
Sportspegeln program 2, söndag 2 oktober  

Sportspegeln program 3, söndag 9 oktober 

Sportspegeln program 4, söndag 16 oktober 
Sportspegeln program 5, söndag 23 oktober  

Lilla sportspegeln program 1, 26 september 
Lilla sportspegeln program 2, 3 oktober 

Lilla sportspegeln program 3, 10 oktober 
Lilla sportspegeln program 4, 17 oktober 
Lilla sportspegeln program 5, 24 oktober 

 

4.1 Begreppsdefinition 
Här följer våra definitioner av begrepp som vi använder i vår studie: 

Expert – En person som får komma till tals i och med sin titel, exempelvis ordförande, 

tränare, läkare. 

Feminin/kvinnlig – egenskaper som enligt rådande norm anses vara kvinnliga. Då vi 

använder termen i sportsammanhang menar vi sporter som är anpassade efter kvinnliga 

egenskaper så som elegans och skönhet, enligt Koivulas undersökning (1999).  

Genus – människans socialt konstruerade kön, som hänger samman med vad som anses vara 

manligt och kvinnligt men också hur män och kvinnor förväntas bete sig. 

Individuellt utrymme – När en enskild individ får utrymme, antingen i en individsport eller 

en spelare som får extra utrymme utöver själva lagpresentationen. 

Inslag – Här varken syns eller hörs programledaren, händelsen presenteras istället av en 

reporter. 

Kön – människans biologiska kön, som hänger samman med vilket könsorgan personen har.   

Lagutrymme – När ett lag är med i innehållet, en fotbollsmatch som presenteras exempelvis. 

Löp – De programpunkter som lyfts fram för direkt efter vinjetten. Ligger oftast tillsammans 

med bakgrundsmusik ifrån vinjetten och det är programledaren som pratar. 

Maskulin/manlig - egenskaper som enligt rådande norm anses vara manliga. Då vi använder 

termen i sportsammanhang menar vi sporter som är anpassade efter typiskt manliga 

egenskaper så som styrka och snabbhet, enligt Koivulas undersökning (1999). 

Palinare – När bilder visas för tittarna men den talande rösten tillhör programledaren i 

studion. Även kallat bildsatt telegram. 

Programledare – Den person som leder programmet och presenterar innehållet, oftast från 

studion. 



 

  20 (50) 
 

Puff – Något som lyfts fram i början av programmet, till exempel i löpet, för att locka tittare. 

Kan även användas som verb, att puffa. 

Reporter – En person utanför studion som leder inslaget och ställer frågorna i intervjun. 

Speaker – Den röst som presenterar händelsen i ett inslag. Kan vara samma som reportern. 

Säg – Ett uttalande från en intervjuperson. 

Vinjett – En unik introduktion som alltid är samma för alla avsnitt i en programserie. Grafik 

blandas med musik och sätter tonen för programmet. 

 

4.2 Kvalitativ metod 
Medierna kan genom sina texter underhålla och upplysa sin publik, men de kan också påverka 

den och utöva makt (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 64). Sportspegeln och 

liknande program, som har både underhållning och upplysning som grund, har därför ett stort 

ansvar när det gäller att skildra en rättvis bild av vad som sker i samhället. Textanalys är ett 

gemensamt namn för kvalitativa analysmetoder av text. Semiotik, hermeneutik, diskursteori 

och retorik är några av de metoder som innefattas (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, 

s.63).  I en kvalitativ innehållsanalys är det inget specifikt som räknas eller mäts utan man går 

istället ner på djupet och studerar mönster i ett större materials innehåll (Bergström, Boréus, 

2005, s.43).  

Med begreppet text menar man inom medievetenskapen all form av medierat budskap 

(Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 68). Alla uttrycksformer, så som texter, tal, 

ljud, musik och stilla och rörliga bilder innefattas. I vår undersökning blir de program vi har 

valt ut för att analysera de så kallade texterna. Texter relaterar på ett eller annat sätt till 

människor. De är skapade av människor för andra människor. Till exempel kan texterna 

spegla, ifrågasätta eller reproducera makt (Bergström, Boréus, 2005, s15).  

En text är uppbyggd av tecken. Varje tecken har ett uttryck och ett innehåll, där uttrycket är 

det materiella, fysiska hos tecknet medan innehållet är dess innebörd. I språket finns det sedan 

koder, det vill säga konventioner och överenskommelser, som gör att vi förstår vad som 

menas med varje tecken. Inom semiotiken pratar man om att ett tecken har betydelser på två 

plan. På det första planet finns den omedelbara betydelsen hos tecknet. Denna betydelse 

kallas denotation. På det andra planet finns betraktarens personliga associationer, det 

personen kommer att tänka på i samband med tecknet. Betydelsen på den andra nivån kallas 

konnotation (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 67). Konnotationen skiljer sig 

beroende på vem betraktaren är och kan vara kulturellt betingad (Østbye, Knapskog, Helland, 

Larsen, 2004, s. 68). 

 

4.2.1 Textanalys 
När man gör en textanalys måste man ha ett syfte (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, 

s. 70). Detta eftersom den som utför analysen måste kunna ställa frågor till texten och 

därigenom dela upp den i delar. Man låter sedan texten besvara frågorna innan man sätter 

ihop den igen. Efter processen har personen som analyserar, och undersökningens läsare, fått 

en ny förståelse för texten (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 71). Vi kommer till 

exempel i vår undersökning att dela upp tv-programmen och titta på olika delar för sig. Vi 

kommer dels att uppmärksamma hur programmet tilltalar sin publik och dels att kvantifiera 

och räkna hur många av respektive kön som förekommer i programmen. När vi sedan har 

analyserat de olika delarna kan vi slå samman resultatet och därefter dra våra slutsatser. 

När människor kommunicerar med varandra använder vi språket för att uttrycka åsikter, 

informera oss och andra om saker, skämta eller hälsa på folk. Språket är grunden i de sociala 

relationer vi skapar med andra. När vi skapar en text eller ett innehåll så använder vi språket 
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för att uttrycka våra idéer och tankar om den omgivande verkligheten (Bergström, Boréus, 

2005, s.16). När en textanalys görs handlar det för det mesta om tolkning. Om man använder 

sig av inriktningen innehållsanalys som vi ska göra kan det som ska antecknas vara uttryck 

för redan bestämda idéer och argument. Tolkningsproblemen i sig är då lite svårare att greppa 

och hantera. Vi måste från början ha en egen uppfattning om texten. Denna uppfattning får vi 

genom att referera till gamla upplevelser gällande bland annat det mänskliga samhället och 

sociala sammanhang. Bergström och Boréus (2005) menar att det är viktigt att vara medveten 

om denna förhandsuppfattning gällande att vi aldrig kommer i kontakt med ett innehåll 

tomhänta (Bergström, Boréus, 2005, s.25). 

När man analyserar en medietext är det viktigt att ha i åtanke vilket medium det är som har 

publicerat texten. Det är annars lätt att göra feltolkningar i analysen (Østbye, Knapskog, 

Helland, Larsen, 2004, s. 73). Tolkningarna som görs av en text är beroende av det 

mediespecifika. Det medium som texten publiceras i kan ha stor betydelse för hur mottagaren 

tolkar den. En artikel i en tidning och ett nyhetsinslag som behandlar samma ämne kan ändå 

få olika betydelse (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 74). 

Vid analys av en text är det också viktigt att ta hänsyn till dess kontext. Är det en 

tidningsartikel så har de omgivande artiklarna och bilderna betydelse och är det ett tv-

program så utgör programmen och reklamen före och efter tv-programmet kontexten (Østbye, 

Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 74). Quentin Skinner (1988 i Bergström, Boréus, 2005, 

s.27) ger följande råd: ”Kontextkännedom har stor betydelse för en god tolkning, men 

kontexten ska inte ses som bestämmande för vad som uttrycks i en text, utan vara till hjälp för 

att fastställa de ramar inom vilka rimliga tolkningar kan göras”.  

Detta syftar på vilken betydelse texten och innehållet har för mottagarna. Tolkningen är 

vanlig bland massmediestudier. Till exempel kan man studera hur låg-/högutbildade, 

kvinnor/män eller unga/gamla uppfattar ett nyhetsinslag. Man ställer motsatser mot varandra 

för att se om de olika värderingarna och tolkningarna skiljer sig åt. Det vi ska göra i vår 

undersökning är att se, inte hur inslag uppfattas, men hur inslag konstrueras. På det sättet kan 

vi sedan dra slutsatser huruvida dessa kan komma att uppfattas. 

 

4.2.2 Urval och avgränsning 
Hur stor uppmärksamhet ett visst ämne får i massmedierna kan undersökas genom att titta på 

teman i exempelvis nyhetsartiklar. Det går även att studera vad som blir en förstasidesnyhet, i 

vårt fall det första inslaget i programmet (Bergström, Boréus, 2005, s.46). Bestämmer man sig 

som vi gjort för att göra en innehållsanalys så måste man begränsa materialet som samlats in 

(Bergström, Boréus, 2005, s.48). För oss skulle det kunna innebära att vi först väljer att 

analysera sportprogram, därefter att vi väljer SVT och sedan kanal 1. Vi skär sedan ner till att 

analysera magasinen Sportspegeln och Lilla sportspegeln, vilka avsnitt och under vilken tid. 

Om syftet är att jämföra ett antal texter med varandra, exempelvis Sportspegelninslag mot 

Lilla sportspegelninslag är det viktigt att bedömningarna i analysen görs på samma sätt med 

samma villkor och likadana kodscheman. Om man då även är två personer som analyserar är 

detta än mer viktigt så att resultatet inte tar form utifrån olika personers åtskilda bedömning 

istället för skillnader som har med innehållet att göra. 

Texter i medier kan oftast placeras in efter genre. Det kan handla om olika kategorier som 

nyheter, sport eller kultur. Dessa kategorier utgör en mall för producenterna när de skapar 

texterna, men underlättar också för mottagarna eftersom de då vet vad de kan förvänta sig av 

texten. (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s.72). I en textanalys kan man också ta 

hänsyn till textens tilltal, det vill säga hur texten talar till sin publik. Detta kan ge en bild av 
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producenternas attityder och föreställningar, men också av hur publiken ser ut. Eller snarare 

hur producenterna vill att publiken ska se ut (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s.76). 

Är det, som i vårt fall, ett tv-program som undersöks så kan man urskilja textens tilltal på hur 

studion ser ut med färger och dekor eller på programledarens tal och utseende. Både 

Sportspegelns och Lilla sportspegelns tilltal kan säga något om vilken publik de båda 

programmen riktar sig till. Vi ska analysera om detta på något sätt kan kopplas till deras 

genusrepresentation.  

Vi kan inte dra säkra konklusioner utifrån ett fristående meningsutbyte, exempelvis i en 

intervju, text eller artikel, utan vi behöver fler texter, skriver Bergström, Boréus (2005).  I vårt 

fall handlar det om inslag, intervjuer, reportage och avsnitt för att kunna argumentera för, och 

beskriva, vår idé om olika diskurser. Troligtvis kommer vi då finna att uttrycken och det som 

förutsätts är mycket mer invecklat än det vi sett i de enskilda meningsutbytena. Att analysera 

något betyder att man urskiljer något och studerar dess beståndsdelar. För att studera dessa 

element är en innehållsanalys bra då man kan använda en kvantifieringsmetod för att jämföra 

dessa element i olika texter (Bergström, Boréus, 2005, s.11). 

 

4.3 Kvantitativ metod  
Kvantitativ innehållsanalys används när man vill mäta eller räkna, kvantifiera, något i en 

undersökning.  Den här metoden innebär att man analyserar texter på ytan och inte 

djupgående, något som metoden också har blivit kritiserad för (Østbye, Knapskog, Helland, 

Larsen, 2004, s.64). Det kan finnas flera syften med en kvantitativ analys. Det kan till 

exempel handla om att beskriva mönster i mediers innehåll, jämföra mediernas innehåll med 

verkligheten, undersöka hur medierna framställer olika grupper eller att analysera vilka 

effekter medierna kan ha på sin publik (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s.214). 

Ibland kan man använda kvantifiering på vissa delar av analysmaterialet men även göra en 

mer komplicerad och kvalitativ tolkning skriver Bergström och Boréus (2005, s.44). Denna 

metod är den vi kommer att tillämpa då den passar in på de sätt vi vill analysera vårt material 

då vi kommer att titta på flera inslag i många programavsnitt och försöka beräkna och studera 

återkommande mönster i allt från hur deltagarrepresentationen ser ut ur ett genusperspektiv 

till hur tjejer kontra killar får komma till tals. 

 

4.3.1 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar i vår kvantifiering för att göra siffrorna hanterliga och 

relevanta. Vi har för det första valt att dela upp personerna som förekommer i programmen i 

vissa kategorier: individer, lag, programledare/reporter och tränare/expert. Detta för att 

tydliggöra i vilka roller de olika könen får förekomma. Detta kan säga något om den 

maktstruktur som råder inom sporten såväl som sportjournalistiken. I kategorin individer har 

vi valt att ta med personer som omnämns i inslag eller personer som intervjuas i inslagen. Vi 

har valt att inte räkna med personer som omnämns av programledaren i påannonser till 

inslagen då dessa hör ihop med efterkommande inslag. Om det däremot är två inslag om en 

och samma person vid olika tidpunkter i ett program räknar vi personen båda gångerna. Detta 

eftersom redaktionen valt att ge personen dubbelt utrymme och därmed en stor del av 

programtiden.  

Vi har valt att räkna lagen för sig eftersom det blir väldigt många individer om alla spelare 

som omnämns ska räknas. Om någon spelare blir intervjuad i samband med ett inslag om 

laget har vi dock valt att räkna dessa eftersom det säger något om hur mycket utrymme lagen 

får. Om redaktionen väljer att ge laget så pass mycket utrymme att en eller flera spelare får 

komma till tals vill vi räkna med detta eftersom det kan skilja sig mellan olika lag. Vi vill att 
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skillnaden ska synas i statistiken mellan ett inslag om fotbollslandslaget där fyra spelare blir 

intervjuade och ett lag som bara omnämns kort i ett matchreferat. Vi har också valt att plocka 

ut programledare och reportrar i en egen kategori, detta eftersom redaktionen och innehållet 

ska skiljas åt. Det kan också säga något om hur maktstrukturerna ser ut inom sportmedierna. 

Programledaren räknas en gång, medan reportrarna i inslagen räknas en gång per inslag. Detta 

innebär att samma reporter kan räknas flera gånger, något som vi tycker är viktigt för att 

poängtera hur stort utrymme reportrarna från respektive kön får.  

Tränare och experter har också fått en kategori, eftersom även detta kan ge oss ett 

maktperspektiv på genusrepresentationen. Vi har utöver tränaren eller expertens kön även 

undersökt i vilka fall tränare och experter förekommer och vilket kön idrottsutövaren i 

inslaget har. Vi har inte räknat med tränare som hamnat i bild i ett inslag utan att omnämnas 

eller uttala sig. Detta eftersom de inte medvetet har fått utrymme i programmet. 

När vi sedan räknar ihop förekomsten av olika sporter i innehållet har de sporter som 

förekommit mer än en gång fått en egen flik och procentuell förekomst. De sporter som 

däremot endast förekommit en gång har fått falla in under gruppen övrigt. Sporter som 

exempelvis fallit under denna kategori är sporter som: orientering, cykling och ostrullning. 

 

4.4 Metodkritik 
Den kvantitativa metoden har kritiserats för att inte belysa en studie på djupet. Efter att vi 

själva upptäckte att detta stämde beslutade vi oss för att endast låta den kvantitativa delen 

vara ett hjälpmedel för att få ut de siffror vi behövde för en fortsatt kvalitativ analys. 

Kombinationen mellan kvalitativt och kvantitativt arbetssätt har för oss betytt att vi har 

kunnat göra en djupgående studie men med en kvantitativ grund att stå på, som stöd till den 

kvalitativa analysen. Till en början var det lite problematiskt att välja ut vilka delar vi skulle 

välja att belysa och göra till huvudpunkter i vår kvantitativa räkning. Efter att vi gått igenom 

innehållet och fått en överblick av vad som symboliserar medierat sportinnehåll blev detta 

klarare för oss och vi hittade de nyckelpunkter som för oss blivit grunden i vårt arbete.  Då det 

var viktigt för oss att se om det fanns någon form av mönster i mediernas innehåll som skulle 

kunna påverka dess publik finner vi vår metod väl anpassad för det arbete vi utfört. Vi anser 

att vi hittat detta mönster.  

Till en början var vår tanke att ha med fler avsnitt för analys, men då det huvudsakligen var 

den kvalitativa metoden som skulle få tyngd insåg vi att 300 minuter analysmaterial räckte. 

Om vi ändå valt att dubblera vårt analysmaterial och gått upp till 600 minuter hade självklart 

resultatet kunnat skilja sig en del men de stora klyftor vi upptäckte hade mycket troligt blivit 

detsamma. Dock hade det blivit mycket mer svårhanterligt och sannolikt inte uppnått samma 

kvalitet.    
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5. Resultat av Sportspegeln 

5.1 Sportspegeln program 1, söndag 25 september 

 

 
Modell 1, n=70. 

 

Programmet leds av två programledare, en manlig, och en kvinnlig. I löpet puffas det för en 

ny lindningsteknik som används på de svenska deltagarna i thaiboxnings VM. En kvinna 

ligger ner och lindas av en manlig läkare som ger ett säg. Det puffas sedan för 

Helsingborgsspelaren Erik Sundin som gjort en fin insats i väntan på det allsvenska guldet. 

Sist i löpet puffas det för golftävlingen Solheim cup där ”rookien” Caroline Hedwall bidrog 

till segern. 

Jonas Karlssons krönika, gällande hur publiken reagerar på dopning och förlusten av stjärnor, 

presenteras sedan som ett senare inslag i magasinet. Jonas Karlsson omnämns här endast som 

Karlsson. Krönikan sedan handlar om att idrotten tappar tittare när de stora hjältarna och 

stjärnorna försvinner. Exemplen som ges är: ”Utan Tiger Woods är det inte lika kul, när 

Michael Jordan slutade tappade basketen tittare och ett lopp utan Usain Bolt är inte lika 

spännande”. Ett bildspel följer sedan på idrottsstjärnor ”superhjältar” som åkt fast för doping. 

Den första profilen som visas och ska symbolisera ”skurkar” är Marion Jones, en av 2000-

talets främsta kvinnliga sprinters. Vad gäller programledare och reportrar i resterande innehåll 

och inslag är det dubbelt så många manliga som kvinnliga, elva manliga kontra fem kvinnliga. 

Av de fem kvinnliga reporterröster som hörs är det studioprogramledaren Yvette som från 

studion gör tre palinare (bilder som ljudsätts med speaker från programledaren). Annars är det 

manliga profiler vi hör och ser. 

I detta avsnitt är en överrepresentation av män tydlig. Individuella aktörer som får personligt 

utrymme är 30 stycken och av dessa är 20 män och 10 kvinnor. 

Exempel på de situationer kvinnor får individuellt utrymme är när thaiboxningsatleten 

Madeleine Vall berättar om hur ont det gör när hon får sina ben lindade, en kvinnlig cyklist 

nämns under ett kortare inslag om cykel-VM där hon kom på nionde plats, när Marion Jones 

visas och nämns i ett bildspel gällande doping och när en kvinna får berätta om att de hejar 
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bättre än män i ett inslag gällande att manlig publik förbjudits under en fotbollsmatch på 

grund av bråk. Kvinnan säger: ”Vi ska visa kvinnokraft”. Det sista inslaget i magasinet, 26 

minuter in i programmet, handlar om den första europeiska vinsten sedan 2003 för damer i 

golftävlingen Solheim cup. Här nämns fem kvinnor i det europeiska laget vid namn, ingen får 

dock komma till tals. Män som får individuellt utrymme sker bland annat från intervjuer från 

fotbollsmatcher, thaiboxaren Sanny Dahlbäck säger att den nya lindningstekniken gör ont 

men att han stänger av sina känslor, korta omnämningar av aktörer inom formel 1, speedway, 

maraton och bordtennis. 

När det gäller dam- och herrlag som presenteras är det 20 lag som har en plats i innehållet. 

Två av dessa lag är damlag som förekommer i samma inslag, ett kort sådant 17 minuter in i 

programmet. Inslaget handlar om damallsvenskan och lagen Malmö och Linköping som möts. 

De kvinnliga spelarna benämns här som: Lollo Fors och danskan Knutsen. Det vill säga med 

smeknamn. Inga spelare får komma till tals. Det allra första inslaget som kommer i magasinet 

handlar om herrlaget Helsingborgs IF som har säkrat det allsvenska guldet. Här får tre spelare 

och en tränare komma till tals. Under hela programmet följer sedan flera rapporteringar från 

herrlag, såväl allsvensk fotboll som Italienska Serie A. Även ett inslag om rugbylag i från 

Nya Zeeland hinns med. Antal gånger experter och tränare får komma till tals i detta avsnitt är 

fyra stycken, alla dessa är män. Vi har tränaren i Helsingborgs IF, läkaren i 

Thaiboxningslandslaget och fotbollsexperten Thomas Wernersson som förekommer två 

gånger. 

I slutet av programmet kommer en punkt som kallas för ”Karlsson kräver” där Jonas Karlsson 

tar upp tre punkter från idrottsvärlden. En av dessa punkter kallar han för ”Girlpower”. 

”Regeringen ska ha kritiserat det faktum att det finns starka kvinnor inom svensk idrott men 

att de är för få i beslutande ställning, kvinnligt perspektiv tillför en hel del”. Överskottet på 

män i detta avsnitt har till viss del att göra med att större delar av dagens magasin handlar om 

vinsten i allsvenskan och de antal fotbollsspelare som då intervjuas personligen. Detta är vi 

medvetna om. 
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5.2 Sportspegeln program 2, söndag 2 oktober 
 

 
Modell 2, n=60. 

 

I detta avsnitt är båda programledarna kvinnor. I löpet puffas det för de ökade olyckorna inom 

motorcross, guldkampen mellan Göteborg FC och Umeå IK FF i damallsvenskan och ett 

reportage om alpinskidåkaren Jens Byggmark. Vad gäller programledare och reportrar 

sammanlagt i programmet är tio av dessa män och sex kvinnor, två av dessa är då 

studioprogramledarna.  

Experter och tränare i detta avsnitt som får utrymme är fyra stycken och samtliga är män. 

Dessa förekommer som tränare till Jens Byggmark, tränare inom motorcross och 

generalsekreteraren för Svemo (Svenska motorcykel och snöskoterförbundet) gällande de 

ökade olyckorna.  

Programmet inleds med ett antal inslag om den mörka olycksstatistiken inom motorcross som 

följer en bra bit in i programmet. Det pratas om en 15-årig flicka som skadats svårt och tre 

pojkar som avlidit. Generalsekreteraren för Svemo intervjuas, likaså föräldrar och kompisar 

till de omkomna och övriga aktiva inom motorcross. Alla som intervjuas är män. Det nämns 

sedan ett antal aktiva inom sporten, flertalet är killar, två är tjejer.  

När det gäller individuellt utrymme i programmet är det 18 sådana fall. Elva av dessa är män 

och sju är kvinnor. Sättet som dessa får medverka på är över lag rätt lika, det är främst från 

intervjuer med de aktiva efter diverse matcher och tävlingar, såväl inom fotboll, orientering, 

skidsport och motorsport. De tillfällen som sticker ut något är då en kvinnlig Malmöspelare 

får lite mer tid och är med på länk i studion och berättar om den pågående matchen mot 

Tyresö i damallsvenskan och det reportage som helt och hållet handlar om alpinskidåkaren 

Jens Byggmark. Reportaget med tillhörande presenterande inslag om Jens Byggmark pågår i 

fyra minuter. Det är ur genusperspektiv en jämnare fördelning än i föregående avsnitt vad 

gäller individuell representation, men ändå en underrepresentation för kvinnor.  

Lag som får utrymme i detta program är 22, fyra av dessa lag var damlag som förekom i 

samma innehållspunkt nämligen toppstriden om det allsvenska guldet. Resterande 18 lag var 
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alla herrlag inom både Premier league, La liga, Serie A, schweiziska elitserien i ishockey och 

fotbollsallsvenskan. 

 

5.3 Sportspegeln program 3, söndag 9 oktober 

 

 
Modell 3, n=48. 

 

Kvällens program leddes av en manlig och en kvinnlig programledare. Förutom den kvinnliga 

programledaren är det ytterligare en kvinna som agerar reporter, i övrigt är det den manliga 

programledaren och sex manliga reportrar. I löpet presenteras Peter Forsberg som hyllas i 

Denver, Sebastian Fettel är den yngsta formel 1 föraren som försvarar VM-titeln och 

ishockeyspelaren Teemu Selänne som fortfarande spelar trots att han börjar komma upp i 

åldern. I löpet är det alltså bara manliga aktörer som förekommer. Det är i resterande 

programinnehåll inga individuella kvinnliga aktörer som får uttala sig eller förekomma 

individuellt.  

De första fyra minuterna i programmet handlar om ishockeyspelaren Peter Forsberg och hans 

hyllningsceremoni i Denver där han får sin tröja hissad och han berättar om sina känslor kring 

det. Tittarna får även följa Peter Forsberg under ett kortare reportage, taget från den 

kommande dokumentären om honom som kommer i vår. I inslaget får andra ishockeyprofiler 

uttala sig i intervjusituationer, bland annat svensken Henrik Zetterberg.  Manliga enskilda 

individer är 19 till antalet och dessa förekommer som huvudpersoner i reportage, spelare som 

kommenterar sina matcher och idrottsutövare som får utrymme ihop med en insats, bland 

annat inom formel 1, speedway, tennis och trav. I detta program finns det även en gäst i 

studion, tennisspelaren Robin Söderling får en längre intervju, närmare fyra minuter, där han 

berättar om sina chanser i Stockholm open och om sin framtid. Kvällens program har i slutet 

ännu ett reportageliknande längre inslag om en ishockeyspelare, denna gång är det Teemu 

Selänne som får tre minuter egentid. Förutom att Teemu Selänne berättar om varför han 

fortfarande spelar ishockey får vi veta att han förutom familjen prioriterar intressen som rally 

och golf. I slutet skämtas det om att Teemu Selänne ska sälja öl på läktarna efter karriären. 

Under elva minuter, motsvarande en tredjedel av programmet, läggs fokus på tre manliga 
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individer där innehållet främst handlar om individernas personliga situation i förhållande till 

sin idrott.  

Vad gäller herr och damlag som förekommer är det fyra damlag som representeras i 

programmet, två från striden om det allsvenska guldet och två från damernas elitserie i 

handboll. Det är kortare inslag med reporterröst till rörliga bilder där inga spelare får komma 

till tals. Herrlagen däremot förekommer tolv gånger i allt från landslagsfotboll, 

superettanfotboll, rugby, Champions leaguehandboll och ishockey. En palinare från rugby 

VM nere i Nya Zeeland kommer före inslaget om elitseriens damhandboll i Sverige. 

Expert och tränare förekommer två gånger och det är en manlig sådan vid båda tillfällena. 

 

5.4 Sportspegeln program 4, söndag 16 oktober 

 

 
Modell 4, n=63. 

 

Programmet leds av två programledare, denna gång en manlig och en kvinnlig sådan. Utöver 

dessa är det tolv manliga reportrar och tre kvinnliga. I löpet puffas det för Trelleborg som 

håller på att åka ur herrarnas allsvenska, våldet inom ishockeyn, fotbollsspelaren Sebastian 

Larssons frisparkspärla mot Arsenal och ett inslag om Anja Pärsons långa dagar tillbaka mot 

toppen. 

Vid sex tillfällen får kvinnor individuellt utrymme i detta avsnitt, Anja Pärson med sitt fem 

minuter långa reportage är en av dessa. I reportaget får vi följa Anja Pärsson under en dag när 

hon tränar. I slutet säger Anja Pärsson: ”det handlar inte bara om att fortsätta, det handlar om 

att vara världsbäst”. 

Andra kvinnor som får utrymme är simmerskan Therese Alshammar som blir intervjuad efter 

en vinst och därtill kvinnor som nämns i inslag från både simning, gymnastik och 

hästhoppning.  

19 män får individuellt utrymme inom såväl diverse fotbollsligor, simning, formel 1, 

ishockey, gymnastik, golf och tennis. Den forne ishockeymålvakten Thomas Javeblad får 

utrymme i programmets första inslag som är sju minuter långt. I inslaget pratar Thomas 
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Javeblad, en läkare och en ishockeyexpert om våldet inom ishockeyn. Thomas Javeblad 

berättar om att han på sin tid körde på trots hjärnskakningar. Inga kvinnliga ishockeyspelare 

nämns eller får komma till tals under dessa sju minuter.  

Vad det gäller lagidrott är det ett flicklag som syns i en puff för kommande dags Lilla 

sportspegeln. Det finns alltså inget damlag med i själva Sportspegelnsändningen. Herrlag 

finns det desto fler av, 17 stycken som representerar både ishockey, fotboll, bandy, handboll 

och rugby. 

Inga kvinnliga tränare eller experter finns med i detta program. Fyra manliga sådana 

förekommer som ishockeyexpert, läkare, fotbollstränare och tränare till Anja Pärson.  

 

5.5 Sportspegeln program 5, söndag 23 oktober 

 

 
Modell 5, n=65. 
 

De två programledarna består utav en manlig och en kvinnlig. Utöver den kvinnliga 

programledaren finns en kvinnlig reporter i programmet. Utöver den manliga programledaren 

finns det tolv manliga reportrar. Löpet innehåller puffar för Therese Alshammar som är 

suverän igen, Manchester city som krossade Manchester united i derbyt och Milans makalösa 

vändning. 

Det första inslaget i programmet handlar om att en dödsolycka inträffat under en Motor GP 

tävling. Därefter följer en palinare där tre folkraceförare blivit förgiftade när de sov i sin buss 

över natten. Detta kommer före det att Malin Baryard Johnsson tog en pallplats i en World 

cuptävling. 

Ett inslag som genomsyrar stora delar av detta avsnitt är SVT sportens stora granskning av 

idrottsarenor. Krav från fotbollsförbundet har satts på kommuner att rusta upp sina arenor 

men kommunerna har inte råd. I inslaget är det främst kommunstyrelseordföranden Marie-

Louise Wernersson i Falkenberg som får uttala sig. Enligt henne är kraven för stora och det 

finns inte tillräckligt med pengar för denna typ av utgift. Hon menar på att det inte går att ta 
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av pengar som är undansatta för vård, skola och omsorg. Två andra 

kommunstyrelseordföranden från andra städer, en man och en kvinna, yttrar sig och säger att 

det måste gå att hitta en lösning men att det är tungt. En kvinnlig lektor i idrottsvetenskap får 

uttala sig om arenors värde för samhället. Svensk elitfotbolls generalsekreterare Thommy 

Theorin och svenska fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell säger att standarden 

måste höjas för att svensk fotboll ska kunna lyftas. Lars-Åke Lagrell säger att Marie-Louise 

Wernersson har fel och inte har tittat på fotbollsförbundets beslut. I detta inslag är det tre 

kvinnliga experter som får utrymme. Dessa är de enda som förekommer under de fem avsnitt 

av Sportspegeln vi har studerat. Två av dessa förekommer då inte heller som expert inom 

något som har med idrott att göra. Tränare och experter som är män i detta program är sex till 

antalet. 

Under fyra tillfällen får idrottskvinnor förekomma individuellt . Det är simmerskan Therese 

Alshammar som det puffas för i löpet, hon kommer dock aldrig till tals utan omnämns bara i 

ett inslag. När Therese Alshammar omnämns gör hon det både med för och efternamn sedan 

med Thessan och sedan med Therese. Vi har sedan hästhopperskan Malin Baryard Johnsson 

som finns med på telefon och Petra Weiss som intervjuas i samband med en match i damernas 

innebandyelitserie. Antalet gånger som idrottsmän förekommer individuellt är 19 gånger. Vi 

har här aktiva inom såväl motorsport, olika fotbollsserier, alpint, bordtennis och tennis. 

Exempelvis får vi följa hur Djurgårdens fotbollsspelar Mattias Johnsson tackades av efter sin 

sista match och när Serie A:s Kevin Prince Boateng gjorde hattrick.  

När vi kommer till lagrepresentationen är det två damlag som är med och sexton herrlag. Som 

alltid är det ett stort antal fotbollslag från olika länder och serier, lite extra tid ges åt 

allsvenskans Helsingborg som fått klartecken gällande att vinsten blir deras. Rugby får 

mycket utrymme där programledaren inleder med att säga: ”Få vet hur stort det är med 

Rugby”, sedan ges ett inslag där bland annat alla regler förklaras. Herrlag inom rugby får mer 

utrymme och kommer före ett inslag från våra svenska innebandydamer. 

 

 
Modell 6, n=306. 
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Modell 7. 
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5.6 Analys av Sportspegeln 
När de fem avsnitt vi valt från Sportspegeln är granskade och sammanställda visar resultatet 

på att en tydlig överrepresentation av män. Denna överrepresentation gäller inom alla de 

punkter vi sorterat efter, såväl för individidrottare, lag, reportrar/programledare och 

experter/tränare. Rowes teori (1999) gällande att det långvariga förhållandet som finns mellan 

sport och maskulinitet upprätthåller den manliga dominansen inom idrottsvärlden, där såväl 

manliga sporter som sportreportrar är flest, styrks utav vårt resultat. När den manliga 

förekomsten räknats ihop och ställts mot den kvinnliga förekomsten visar resultatet på 80/20 

procents representation vad gäller män kontra kvinnor i allt innehåll. Gruppen där den 

manliga representationen är som störst är inom lagförekomst där 13 kvinnliga lag 

representerades och hela 83 manliga. I ett avsnitt fanns inte ett enda kvinnligt lag med. Detta 

ger en procentsats på att cirka 85 procent av lagförekomsten består av manliga lag. I ett 

avsnitt var det till exempel två damlag och arton herrlag. Herrlagen var inom en rad olika 

fotbolls- och ishockeyserier. Koivula (1999) skriver att fotboll och ishockey tillhör de 

manliga sporterna. Detta kan kopplas till Brookes teori (2002) att manliga sporter, där 

klassiska uttryck för maskulinitet finns, är överrepresenterade i medierna. Detta är något som 

också vår undersökning styrker. Butlers teori (2007) gällande att det är det manliga som är 

normen får också fotfäste. När kvinnliga lag presenteras benämns de som damlag och inte 

bara lag vilket också kan förankras i det Butler (2007) menar gällande att det kvinnliga blir en 

negation till det manliga och då fungerar som den felaktighet som definierar den manliga 

identiteten som norm. Brookes (2002) skriver att sporten upprätthåller den manliga 

dominansen och att sporten är en sfär där detta tas för givet. Att vårt resultat utfaller med att 

män förekommer fyra gånger så ofta som kvinnor styrker än mer Brookes teori gällande att 

manlig dominans tas för givet. 

När det gäller individrepresentationen ligger den också rätt jämn med den fördelning som 

finns i lagrepresentationen vad gäller manlig och kvinnlig förekomst.  

I ett avsnitt är det inte en enda kvinna som får förekomma individuellt vilket kan förankras i 

Rowes teori (1999) gällande att könsordningen i sportjournalistiken där kvinnor är 

underrepresenterade och Messners teori (2002) om att sportmedierna inte rapporterar något 

alls om kvinnlig idrott. Att individuella kvinnor får mindre utrymme än män beror till viss del 

på att det även är en överrepresentation bland förekomst av manliga lag. Ofta får spelare efter 

matcher uttala sig och detta har då höjt resultatkvoten. Kvinnor får i vissa fall uttala sig efter 

matcher men då dessa tillfällen från början är märkbart färre är det inte dessa tillfällen som 

sticker ut. Connell (2003) skriver att när kvinnor ska ge sig ut i offentlighet måste de kämpa i 

motvind för att bli tagna på allvar. Detta kan styrkas genom vårt resultat som visar på att 

under de 27 gånger som det ges individuellt utrymme till kvinnor oftast hänt något lite extra. 

Detta i större utsträckning än vad som krävs för att en man ska få utrymme. Exempel på det är 

när Malin Bayard Johnsson tar en pallplats i World cup trots att hon föll ur sadeln, när rookien 

Caroline Hedwall var den som gav segern till Europa i Solheim cup, när thaiboxaren 

Madeleine Vall under VM får sina ben lindade med hjälp av en ny lindningsteknik (här 

kommer även en man till tals på samma premisser), eller när Therese Alshammar ännu en 

gång efter upp- och nergångar tar hem ett guld.  

Messners teori (2002) gällande att sportmedierna rapporterar om kvinnlig sport bland annat 

som misslyckanden eller att lyfta fram de mest framgångsrika idrottarna styrks av de sätt som 

kvinnor i våra analysprogram framställs. Att en kvinna beskrivs utifrån ett misslyckande kan 

exemplifieras med det när ett bildspel följer på idrottsstjärnor ”superhjältar” som åkt fast för 

doping. Den första profilen som visas och ska symbolisera ”skurk” är Marion Jones, en av 

2000-talets främsta kvinnliga sprinters.  Även vid det enda längre reportaget som görs med en 
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kvinna under de fem analysavsnitten kan teorin förankras. När reportaget om Anja Pärson 

presenteras låter det enligt följande: Anja Pärsons långa dagar tillbaka mot toppen. Det är då 

hennes nederlag som får stå som bärande punkt i presentationen. I slutet av reportaget säger 

Anja Pärsson ”det räcker inte bara med att jag fortsätter, jag måste bli världsbäst”. Connell 

(2003) menar på att ibland kan en lösning för kvinnor vara att bli ”hedersmän, tuffast av de 

alla”, och det ger Anja Pärsons säg än mer tyngd åt. 

Jämför man presentationen av Anja Pärssons inslag med reportaget om alpinskidåkaren Jens 

Byggmark stöds Messners observation (2002) ännu en gång om att kvinnor i större 

utsträckning presenteras utifrån ett nederlag. Jens Byggmark har haft det minst lika tungt som 

Anja Pärson men hans presentation låter istället enlig följande: Jens Byggmark är het efter 

tunga säsonger. Att reportaget med Anja Pärsson är det enda reportage som görs med en 

kvinnlig idrottare i hela vårt analysmaterial kan jämföras med att det i ett avsnitt görs hela tre 

längre programpunkter med män. Peter Forsbergs avtackningsceremoni, Teemu Selännes 

karriär och framtid och Robin Söderlings framtidsutsikt.  Under elva minuter, motsvarande en 

tredjedel av programmet, läggs fokus på tre manliga individer där innehållet främst handlar 

om individernas personliga situation och inte har samma tryck på prestation. Med detta styrks 

ännu en gång Connels teori (2002) gällande att kvinnor i större utsträckning måste kämpa 

hårdare och vara tuffast av de alla för att ens få något utrymme.   

 

Det är inte heller ovanligt att de inslag med kvinnliga utövare kommer längre in i programmet 

och då efter att det varit inslag om mindre storslagna händelser från herridrott. För att ge 

exempel på det ligger exempelvis golfinslaget där Europa med flera svenskor i spetsen tog 

guld i Solheimcup som sista inslag 26 minuter in i programmet, det efter att det handlat om 

både utländsk rugby från Nya Zeeland och motorsport. Det är i detta inslag som avsnittets 

merpart av all kvinnlig förekomst sker, fem kvinnor nämns men ingen får komma till tals. 

Likadant är det i två andra avsnitt där en palinare från rugby VM nere i Nya Zeeland kommer 

före inslag om damernas elitserie i handboll och innebandy i Sverige. När Malin Baryard 

Johnsson tar en pallplats i hästhoppningens World cup, trots att hon halkar ur sadeln, kommer 

detta inslag ändå efter en palinare där tre folkraceförare blivit förgiftade när de sov i sin buss 

över natten. Något som inte har med idrottsprestationer att göra, utan istället deras vardag. 

Här styrks Dahléns observation (2008) att kvinnliga idrottare inte alls får samma utrymme i 

rutan. Det kan även knytas samman med det Brookes (2002) skriver gällande att kvinnliga 

prestationer blir mindre betydelsefulla än manliga i mediernas rapportering. När det är 

kvinnor som står för en seger ses det mer som en seger för dem personligen än en vinst som 

rör hela nationen. Män som förekommer individuellt utanför lagsportssammanhang har i 

många fall också gjort något extra men de får även i större utsträckning än kvinnor 

förekomma vid vardagshändelser. I inslag och palinare om motorsport, som är den tredje 

största sporten i våra program, skildras endast manliga utövare. Dessa tävlingar med sina 

aktörer får mycket utrymme även om det inte handlar om något världsmästerskap utan det 

räcker med ett lopp från en svensk motorcrosserie. Messners teori (2002) om att sport bara är 

något för män och att det är deras värld där kvinnor inte kan ses som seriösa atleter på grund 

av sin femininitet får viss styrka i exemplet krönikan om att tittare försvinner när stjärnor 

slutar. Tre exempel ges: ”Utan Tiger Woods är det inte lika kul, när Michael Jordan slutade 

tappade basketen tittare och ett lopp utan Usain Bolt är inte lika spännande”. Alla stjärnor 

som räknas upp är män. 

 

Det finns en tydlig bild av vilka sporter som förekommer mest i programmen. Fotboll, 

ishockey och motorsport är de tre huvudsporter som finns med i alla avsnitt. Dessa sporter 

utgör 62 procent av sportrepresentationen och enligt Koivula (1999) är detta också typiskt 
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manliga sporter. Att en sport är manlig beskrivs av Brookes (2002) som aktiviteter där det 

främst krävs kraft och styrka medan de mer kvinnliga innehåller mer eleganta och graciösa 

element. Detta styrks i vår analys där kvinnor i ett avsnitt förekommer i simning, gymnastik, 

hästhoppning och alpinskidåkning. Och männen i motorsport, fotboll, bordtennis, tennis och 

alpinskidåkning. Enligt Brookes (2002) är det inom sport mer accepterat när kvinnorna är 

stereotypiskt kvinnliga. Han menar också på att sportkvinnor oftare än män blir kallade för 

sitt förnamn än efternamn och ibland blir infantiliserade av kommentatorer. Det kan till viss 

del förankras i att Therese Alshammar under ett inslag benämns både med för- och efternamn, 

bara sitt förnamn och även som Thessan. Under en fotbollsmatch i damallsvenskan kallar 

kommentatorerna bland annat spelarna för Lollo Fors och danskan Knutssen. Att detta skulle 

ske oftare för män än för kvinnor finns det dock inte något som tyder på då män också 

benämns med för- och smeknamn, som till exempel Foppa och Zlatan. 

Rowe (1999) skriver att kvinnor är underrepresenterade och underordnade i både 

medieföretag och inom idrottsorganisationer. I idrottsorganisationer är de underrepresenterade 

bland såväl ledare som professionella idrottsmän. Detta bekräftas i ”Karlsson kräver” som är 

med i ett avsnitt där en av punkterna heter ”Girlpower”. Regeringen ska ha kritiserat det 

faktum att det finns starka kvinnor inom svensk idrott och kvinnligt perspektiv tillför en hel 

del men att de ändå är för få i beslutande ställning. Rowes teori (1999) får också fäste i det 

faktum att det i alla de Sportspegelnavsnitt vi granskat inte finns någon kvinnlig tränare över 

huvud taget som får utrymme. De kvinnliga experter som finns med är tre och de förekommer 

allihop i det sista avsnittet under ett reportage om arenagranskningar. Manliga 

tränare/experter är tjugo under våra analysavsnitt och förekommer till stor del när det handlar 

om fotboll, antingen som tränare eller experter. Messner (2002) konkretiserar detta med att 

män oftare än kvinnor ställer upp som tränare för idrottslag som kan vara ett resultat från den 

struktur som redan finns och därmed begränsar män och kvinnors val. Om män dessutom får 

mer erfarenhet kommer de högre upp i positioner hos föreningar. 

De kvinnliga experterna i arenagranskningen är två kommunalrådsordföranden och en lektor i 

idrottsvetenskap. Alltså ingen har en direkt anknytning till idrottsutövande. En av de 

kvinnliga kommunalrådsordförandena får under hela inslaget försvara sig och sin kommuns 

åsikt om de höjda kraven på upprustning av arenorna som kostar mycket pengar. Svenska 

fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell ger där som svar att det är kvinnan i fråga 

som har fel och att hon inte förstått upplägget. Åter igen en förankring i de teorier gällande 

manlig dominans, Brookes (2002) och att kvinnor får kämpa i motvind, Connell (2003). 
Enligt Messner (2002) måste killar få utlopp för sina känslor, våld på läktare förvånas inte 

längre, det förväntas snarare. Messner menar även på att kvinnor förpassas till mer stödjande 

roller. Även Connell (2003) befäster den teorin när han skriver att stereotypa roller skapas 

under en manlig tävling som Super Bowl där hejarklackarna till största del består av kvinnor. 

Vår undersökning kan ge styrka åt detta då det i ett program förekommer ett helt inslag om en 

fotbollsmatch där all manlig publik över tolv år förbjudits på grund av läktarvåld. En kvinna 

berättar att de ska visa ”kvinnokraft” och tillägger även att de ”minsann kan heja bättre än 

män” 

Messners teori (2002) om att män ska ta smärta för laget, agera hjälte, gå mot läkarens vilja 

och ta stora risker får fäste i ett reportage om den gamle ishockeymålvakten Thomas Javeblad. 

I inslaget pratar Thomas Javeblad, en manlig läkare och en manlig ishockeyexpert om våldet 

inom ishockeyn och det diskuteras huruvida det ska ske en förbättring . Thomas Javeblad 

berättar om att han på sin tid alltid körde på trots hjärnskakningar. Trots att svensk 

damishockey är rätt stort fanns inga kvinnor med i dessa sju minuter. 
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6. Resultat av Lilla sportspegeln 
6.1 Lilla sportspegeln program 1, 26 september   
 

 
Modell 9, n=35. 

 

Programledaren är en man och löpet läses upp av en kvinnlig röst. I löpet får vi veta att 

programmet kommer att handla om bröderna Cederwall som tävlar i Lilla lidingöloppet och 

en ovanlig gymnastiksport som utövas av en kille. I publiken sitter elever från Vasaskolan, 

vilket innebär att det är både killar och tjejer. I Lillatävlingen består lagen av fotbollstjejer 

från Västerås och fotbollskillar från Töcksfors. Under tävlingarna pratar programledaren med 

lagen och kommenterar tävlingen.  

I det första programmet förekommer drygt dubbelt så många killar/män som tjejer/kvinnor. 

Det är framförallt bland enskilda individer som killarna är fler. De tre bröderna Cederwall 

som springer Lilla lidingöloppet förekommer i två inslag. Det är även ett inslag med Tobias 

Hysén och man kan vinna Peter Forsbergs autograf på en t-shirt. Både veckans snackis och 

förra veckans snackis innehåller killar då det i det här programmet handlar om 

herrallsvenskan som är slut och förra veckan handlade om Usain Bolt. Vi får också se ett 

inslag om en annorlunda sport i Indien, där en man gör akrobatiska rörelser runt en stång.  

I veckans snackis om herrallsvenskan undrar Lilla sportspegeln om tittarna tycker att det är 

tråkigt att säsongen är slut. De nämner att även damallsvenskan snart är slut. Reportern undrar 

om tittarna längtar efter nästa säsong eller istället ser fram emot ishockeyn. Under hela 

programmet är de personer som förekommer i inslagen bara killar/män. Endast en kvinna 

förekommer och då i rörliga bilder till en fråga i Lillatävlingen. De stora idrottsprofiler som 

dyker upp i programmet är Usain Bolt, Peter Forsberg och Tobias Hysén. 
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6.2 Lilla sportspegeln program 2, 3 oktober 

 

 
Modell 10, n=28. 

 

I löpet får vi veta att programmet kommer att handla om Tobias Hysén och SM i rugby. Det 

är en manlig programledare och publiken är fotbollstjejer från Huddinge IF. I Lillatävlingen 

möts fotbollskillar från Vikens IF och handbollstjejer från Westermalms IF. 

I programmet är det två inslag om rugby, dels VM och dels ungdoms-SM. Inslaget om rugby-

VM inleds med att spelarna dansar, något som det Nya Zeeländska laget gör innan matcherna. 

Reportern säger att: ”det är en tuff sport, utan skydd med hårda tacklingar”. Programledaren 

säger efter inslaget att han inte skulle våga dansa tillsammans med de grabbarna. I det andra 

inslaget som handlar om ungdoms-SM i rugby får vi möta ett lag med både killar och tjejer, 

något som reportern säger är tillåtet tills spelarna är 13 år. En tjej i laget blir intervjuad av 

reportern och säger att: ”Vi spelar mot tjejer ibland också, jag tycker att det är lika tufft där”. 

Reportern frågar om inte killarna är hårdare men tjejen svarar att de inte är det. Under inslaget 

syns också lagets kvinnliga tränare i bild.  

Ett inslag handlar om Tobias Hysén, som också förekom i det första programmet. Tittarna har 

tidigare fått chansen att skicka in sina frågor till honom och några av dessa läses upp. Sex 

barn har fått med sina frågor i programmet och en av dessa är tjej. I programmet är det också 

ett inslag om herrarnas EM-kval mot Finland och ytterligare ett inslag med Tobias Hysén som 

ger tips på bra måltekniker. Förra veckans snackis om att allsvenskan är slut tas upp och i den 

här veckans snackis undrar Lilla sportspegeln om tittarna tror att svenska herrlandslaget 

kommer att ta sig till EM.  

I det här programmet är skillnaden inte lika stor mellan hur många av varje kön som 

förekommer. Men av individerna är det endast en av de kvinnliga som intervjuas. Det är en 

tjej som får uttala sig i ett inslag om rugby, ett inslag där det i övrigt förekommer flest killar. 

De övriga kvinnorna/tjejerna som förekommer i programmet är två tjejer som intervjuas i 

publiken, som består av tjejer, och bildfrågor där längdskidåkaren Charlotte Kalla och 
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orienteraren Helena Jansson omnämns. Det finns alltså inget längre inslag i programmet där 

en tjej eller kvinna har huvudrollen. Killar/män intervjuas i inslagen även om de är barn och 

även de manliga idrottsstjärnorna är de som får egna inslag.  Inga tjejlag får egna inslag, 

varken barn eller vuxna. Tjejer och kvinnor förekommer i programmet i första hand som 

publik och tävlande i Lillatävlingen. De manliga individerna som får utrymme i programmet 

är fotbollsspelaren Tobias Hysén som får två inslag och rugbyspelare i ungdoms-SM och VM. 

Det förekommer fler manliga än kvinnliga lag eftersom det finns inslag om både rugby och 

herrallsvenskan.  

 

6.3 Lilla sportspegeln program 3, 10 oktober 
 

 
Modell 11, n=39. 

 

Detta tredje program är det enda av de fem som har en kvinnlig programledare i studion. 

Löpet handlar om Oskar som vill bli ishockeydomare och att man kan vinna Zlatans tröja. 

Publiken är tjejer från Rönnbys innebandylag och lagen som tävlar består av fotbollstjejer 

från Hargs BK och en skolklass från Husbygårdsskolan. Den kvinnliga programledaren 

fokuserar mindre på killar och tjejer än den manliga när hon tilltalar lagen, något som kan 

bero på att det är ett tjejlag och ett skollag. Den kvinnliga programledaren benämner istället 

lagen efter färgen på deras tröjor.  

I programmet handlar två av inslagen om en ishockeydomarskola. Vi får först träffa Anna, 

som är den enda tjejen som syns i bild. Reportern säger: ”Alla här brinner för att döma men 

det är svårt och tufft, men Anna tvekar inte”. Anna säger att domaryrket har blivit snällare 

och att man inte skäller lika mycket på domarna längre. Oskar, som också vill bli domare, får 

uttala sig: ”De får respekt för mig. Jag tjänar pengar och så gillar jag hockey. Drömmen är 

att döma i elitserien”. Även ledarna för domarskolan får prata i inslaget, båda två är män. 

Oskar väljs sedan ut som fokusperson till nästa inslag. Där handlar det mer om Oskar som 

person och hans val att bli domare. Reportern frågar Oskar hur det är med allt tryck han har på 

sig. Oskar svarar att han inte tänker på det utan bara dömer på. De pratar också om hur det är 

att tjäna pengar som fjortonåring och hur mycket han tjänar.  
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Det tredje längre inslaget handlar om EM-kvalet på Råsunda mellan Sverige och Holland. 

Vinkeln på inslaget är dock inte själva kvalet utan presskonferensen i samband med matchen. 

Flera av spelarna uttalar sig om hur det är att möta pressen och tränaren Erik Hamrén berättar 

om hur det är att få så stor uppmärksamhet inför en match. Vi får även möta en kvinnlig 

journalist på plats och dessutom SVT-sportens utsända reporter och fotograf. 

Förra veckans snackis var om Sveriges herrlandslag i fotboll skulle ta sig till EM. Två tjejer i 

publiken intervjuas och sedan är det dags för Veckans snackis. Lilla sportspegeln undrar vem 

tittarna tror blir Sveriges nästa stora ishockeyprofil. I slutet av programmet dyker den manliga 

programledaren upp för att berätta om hjälporganisationen Världens barn. Det betyder att alla 

våra fem utvalda program har manlig programledare. 

I detta tredje program förekommer nästan tio fler killar än tjejer. Lika stor är skillnaden i 

könsfördelningen när det gäller hur många individer av varje kön som förekommer. 

Skillnaden kan förklaras med att många spelare intervjuas i inslagen om herrarnas ishockey- 

och fotbollslandslag. Fyra tjejer förekommer som individer i programmet. Det är en tjej i ett 

inslag om en domarskola i ishockey, en kvinnlig journalist som intervjuas på plats på en 

presskonferens och två tjejer i publiken som intervjuas i slutet av programmet. Inga kvinnliga 

idrottsstjärnor förekommer. Bland killarna/männen som intervjuas var alla professionella 

spelare utom en, Oskar som deltog i domarskolan.  

Detta är det första av avsnitten från Lilla sportspegeln som innehåller tränare och experter. I 

det här fallet handlar det om tränaren för herrarnas landslag i fotboll och de två ledarna för 

domarskolan. Alla tre är män. Andelen kvinnliga reportrar/programledare är här större än 

antalet manliga. Detta beror bland annat på att programledaren är kvinnlig, men också att fler 

reportrar i inslagen är kvinnor. 

 

6.4 Lilla sportspegeln program 4, 17 oktober 

 

 
Modell 12, n=32. 
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Programmet har en manlig programledare. Löpet innehåller Staffan Olsson som tränar ett 

tjejlag i handboll och barnreportern Filip som försöker få till Peter Forsbergs mål. I 

Lillatävlingen möter fotbollskillar från Östers IF ett skollag från Vasaskolan. I publiken sitter 

fotbollstjejer från Djurgårdens IF.  

I frågesporten innehåller frågorna med tillhörande bilder endast manliga idrottare. I de 

tidigare programmen har det funnits frågor om både manliga och kvinnliga sportutövare. 

I programmets första inslag möter vi Staffan Olsson som ska hjälpa till att träna ett tjejlag i 

handboll. Moa som spelar i laget har skickat ett brev till Lilla sportspegeln och bett om detta. 

När reportern i inslaget frågar Staffan Olsson om han kan tänka sig att träna tjejerna svarar 

han: ”Det är ju värt ett försök”. Under programmet är det sedan ytterligare två inslag om 

Staffan Olsson och handbollstjejerna. I det ena får vi se när Staffan Olsson möter tjejerna och 

i det andra får vi se när han tränar dem.  

Som påannons till ett inslag får vi se programledaren spela ishockeyspel med en tjej i 

publiken. Han försöker efterlikna ett mål som Peter Forsberg har gjort (Peter Forsberg kallas i 

programmet för Foppa). Därefter följer ett inslag där barnreportern Filip försöker göra Peter 

Forsbergs straff på isen. Vi får i inslaget även se ett bildspel på just ishockeyspelaren Peter 

Forsberg.  

Programledaren berättar att bröderna Sedin blev Sveriges nästa stora idrottsprofiler enligt 

tittarna som tyckt till i förra veckans snackis. I den här Veckans snackis undrar Lilla 

sportspegeln om tittarna någon gång har haft en taskig tränare. Vi får se ett bildspel med vad 

reportern säger är många olika slags tränare. Av alla tränare som är med i bild är en kvinnlig. 

Vi får i sekvensen se hur hon kramar en av spelarna. Därefter intervjuas två tjejer i publiken.  

Den sammanlagda statistiken i det här programmet ser ganska jämn ut. Det skiljer endast fyra 

personer mellan antalet män och kvinnor i avsnittet, där männen är fler. Antalet manliga 

enskilda individer är nästan dubbelt så många som antalet kvinnliga, men detta jämnas ut i 

den sammanlagda statistiken eftersom det är fler kvinnliga lag och reportrar. Fortfarande har 

ingen kvinnlig stjärna fått vara med i ett längre inslag, utan bara omnämnts i kortare sådana 

när det rör sig om frågor i tävlingarna. 
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6.5 Lilla sportspegeln program 5, 24 oktober 

 

 
Modell 13, n=52. 

 

Det femte och sista programmet i vår undersökning är ett specialprogram som sänds från 

Kungliga tennishallen i Stockholm med anledning av Stockholm Open. Programmet har två 

programledare, en manlig och en kvinnlig. I löpet får vi veta att vi i programmet kommer att 

få träffa Frans som får testa på sin dröm att vara kommentator och att vi ska få möta flera 

talanger inom svensk tennis. Eftersom programmet inte är upplagt som det brukar vara är det 

ingen vanlig Lillatävling. Istället tävlar ett antal tennisungdomar mot varandra i att studsa en 

tennisboll på sina racketar så länge som möjligt. De tävlande består av fyra killar och tre 

tjejer.  

Det finns många inslag i det här programmet och de flesta handlar om tennis. Vi får möta 

tennisspelare på alla nivåer. Det är tre inslag om proffsspelarna Jonas Björkman och Thomas 

Johansson. I det första sammanfattas deras karriärer, i det andra får vi se dem besöka en skola 

och i det tredje visar de ”coola” slag. Vi får möta två spelare som är på väg upp i karriären i 

varsin intervju; Johanna Larsson och Mikael Ryderstedt. Vi får också se ett inslag med 

Johanna Larsson. I ett inslag träffar vi två duktiga juniorer; bröderna Ymer som båda är 

rankade etta i Sverige i sina åldersgrupper. Frans, som drömmer om att bli sportkommentator, 

får vi också träffa i tre inslag. I programmet finns också ett inslag om Stockholm Open. Av 

alla dessa inslag är det alltså ett som handlar om en kvinnlig spelare. Det är Johanna Larssons 

signerade racket man kan vinna i programmet, den enda kvinnan att bidra till ett pris i våra 

fem program.   

 

I veckans snackis undrar Lilla sportspegeln vilket jobb tittarna skulle vilja ha på SVT-sporten.  

Detta femte program har den mest utstickande statistiken där antalet män är drygt tre gånger 

större än antalet kvinnor. Anledningen till detta kan vara att Stockholm Open är en tävling 

endast för män, men då det också är inslag om barn som inte deltar i tävlingen hade det inte 

behövt vara så stor skillnad mellan siffrorna.  Av de sex tillfällen då tjejer förekommer som 

individer står Johanna Larsson för tre av dessa. Två är bilder på kvinnliga stjärnor och den 
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sjätte är en intervjuperson på skolan som tennisproffsen besöker. I det här avsnittet är första 

gången man kan vinna en kvinnlig autograf. 

 

 
Modell 14, n=186. 
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Modell 16. 

 

 

 

6.6 Analys Lilla sportspegeln 
I den sammanlagda statistiken över könsfördelningen i avsnitten i vår undersökning framgår 

det att 66 procent av personerna i programmet är killar/män och att resterande, det vill säga 34 

procent, är tjejer/kvinnor. Endast i kategorin för programledare och reportrar är kvinnorna 

fler. Bland de enskilda individerna var skillnaden störst, där männen var 78 i jämförelse med 

kvinnorna som var 22.  

I kategorin för experter och tränare förekommer inte en enda kvinna i något av de fem 

programmen i vår studie.  Rowe (1999) menar att kvinnor är både underrepresenterade och 

underordnade inom idrottsorganisationer och medieföretag. Något som styrks av vår studie. 

Det finns färre kvinnliga tränare och experter, vilket gör att det är lättare att få ett uttalande 

från en manlig. Enligt Messner (2002) är det oftast män som ställer upp som tränare för 

idrottslag eftersom de har fått fler chanser att bli duktiga sportutövare, vilket gör att de sedan 

kan avancera i föreningarna och därmed bli tränare.  

I två fall får vi se en kvinnlig tränare i bild, men de varken omnämns vid namn eller 

intervjuas. I det ena fallet är det en tränare för ett rugbylag i program två. I det andra fallet 

handlar det om Veckans snackis i program fyra, där Lilla sportspegeln undrar om tittarna har 

haft en taskig tränare någon gång. Vi får då se ett bildspel på ett större antal olika tränare, där 

en del manliga tränare skriker eller uppvisar glädje eller som i fallet med den kvinnliga 

tränaren; kramas. Detta förstärker stereotypen av kvinnan som i motsats till sina manliga 

kollegor visar ömhet för sina spelare. Rönnberg (1997) menar att tv-program som riktar sig 
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till barn ofta stereotypiserar för att budskapet ska bli mer lättförståeligt. I inslaget radar de upp 

ett antal välkända ledartyper, som till exempel; den auktoritära men rättvisa, den avvisande 

och arga och den kärleksfulla. Den sistnämnda får då representeras av en kvinna då detta är 

lättare för ett barn att ta till sig som en omtänksam ledare. Genom detta förstärks de normer 

som finns i samhället för vilka egenskaper som är manliga och vilka som är kvinnliga. Detta 

bekräftas också av Brookes (2002) som menar att sportjournalistiken spelar en avgörande roll 

när det gäller att legitimera normer som hjälper till att upprätthålla den manliga dominansen. 

Exemplet visar också på kvinnornas underordnande inom sporten, i det här fallet i 

sportorganisationerna, som Rowe (1999) tar upp. 

De sporter som fick mest utrymme i avsnitten i vår studie var, enligt modell 17, fotboll och 

ishockey. I inslagen om ishockey förekom inte ett enda kvinnligt lag eller någon kvinnlig 

spelare. I fotbollsinslagen omnämndes damallsvenskan en gång i frågetävlingen och en gång i 

ett inslag som egentligen handlade om herrallsvenskan. Det var alltså inget inslag om 

damfotboll och inte heller någon intervju med en kvinnlig fotbollsspelare. Dessa två sporter, 

fotboll och ishockey, tillhör kategorin för typiskt maskulina sporter enligt Koivulas studie 

(1999). Rowe (1999) menar att sportjournalisterna sprider en uppfattning hos sin publik om 

vilka sporter som är populära. Ett exempel på detta i Lilla sportspegeln är i Veckans snackis i 

det första programmet där Lilla sportspegeln undrar om tittarna tycker att det är tråkigt att 

säsongen i herrallsvenskan är slut. De nämner i inslaget att även damallsvenskan snart är slut 

men inkluderar inte detta i själva snackisen. Reportern ställer frågan till tittarna om de längtar 

efter nästa säsong eller istället ser fram emot ishockeyn. Något som förutsätter att det endast 

är de sporterna som gäller. Programmet sprider därmed bilden av att fotboll och ishockey är 

de mest populära sporterna i Sverige, en bild som barnen i deras publik sedan tar med sig 

vidare i livet. 

Av de sporter som förekom under programmen i vår studie tillhör 58 procent kategorin för 

maskulina sporter. Bordtennis och tennis, som enligt Koivulas studie (1999) tillhör de 

neutrala sporterna stod för 21 procent. I programmen var dock de individer som utövade dessa 

sporter, med ett undantag, män. De resterande sporterna var friidrott, som inte finns med i 

Koivulas undersökning (1999), och en gemensam kategori för de övriga sporterna som endast 

förekom vid ett tillfälle. I denna kategori hittar vi golf, basket, orientering, längdskidåkning, 

speedway och boxning. Av dessa räknas de tre första till de neutrala sporterna, boxningen till 

de maskulina och de övriga finns inte med i Koivulas studie (1999). 

 

I de avsnitt vi har använt i vår undersökning förekommer det alltså inte ett enda inslag med en 

feminin sport. Detta bekräftar Messners teori (2002) om att det ofta antingen är dålig eller 

ingen rapportering alls av kvinnlig sport. De fyra utmärkande sätten som sportmedierna 

använder för att hantera kvinnlig idrott som Messner presenterar är delvis applicerbara på 

Lilla sportspegeln. Den andra och tredje punkten där han menar att medierna sexualiserar 

idrottskvinnorna eller beskriver dem som misslyckanden stämmer inte överens med resultatet 

av vår studie. Däremot kan den första och sista punkten bekräftas. Enligt dem väljer 

sportmedierna antingen att inte rapportera om de kvinnliga sportutövarna alls eller så lyfter de 

endast fram de som är mest framgångsrika.  

 

Den kvinnliga representationen i programmen består framför allt av reportrar, 

tävlingsdeltagare i studion och publik. När det gäller inslagen är killar/män 

överrepresenterade. I ett stort antal av inslagen förekommer det endast män, både när det 

gäller inslag om enskilda individer och lag. Flera manliga idrottsstjärnor får egna inslag, och 

en del får fler än ett. Bland de kvinnliga idrottarna har en fått ett inslag, tennisspelaren 
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Johanna Larsson. I övrigt finns det ett inslag där tjejerna har fått en större roll och det är 

handbollsinslaget där ett tjejlag blir tränade av Staffan Olsson. Där är det ändå inte de som har 

huvudrollen utan det har istället handbollsstjärnan. Detta kan jämföras med inslagen om de 

manliga idrottsprofilerna där personer som ovan nämnda Staffan Olsson, Tobias Hysén, Usain 

Bolt, Peter Forsberg, Thomas Johansson och Jonas Björkman alla får ett eller flera stycken 

tillägnade sig. Det utrymme som de kvinnliga stora idrottsprofilerna får är i frågorna som 

ställs till lagen i Lillatävlingarna. I de fallen handlar det om palinare och inte riktiga inslag. 

Det är dessa som därmed bekräftar Messners fjärde punkt (2002) om att endast de mest 

framgångsrika lyfts fram, men också hans första om att det egentligen inte rapporteras alls om 

kvinnliga idrottare. 

 

I alla de fem programmen finns det en manlig programledare, men endast i två finns det en 

kvinnlig. I det sista programmet som sänds från Kungliga tennishallen är det en 

programledare av varje kön och där har båda lika stor roll. I tre av programmen som sänds 

som vanligt från studion är det endast en manlig programledare och i det fjärde är det till en 

början endast en kvinna. I slutet av det programmet dyker dock den manliga programledaren 

upp igen. Detta styrker Messners The televised manhood formula (2002) där han menar att 

kvinnor endast förekommer i sporten i sällskap av män. Kvinnornas underordnande inom 

medieföretagen som Rowe (1999) tar upp bekräftas också av detta.  

Koivula (1999) menar att sport har setts och fortfarande ses som en väldigt maskulin aktivitet. 

I en del av inslagen tydliggörs sportmediernas bild av att sport är något som bara är för män, 

något som Messner (2002) tar upp. I sporter där typiskt maskulina egenskaper efterfrågas 

ifrågasätter reportern tjejernas deltagande. I vårt material finns två tydliga exempel.  Det 

första är inslaget om domarskolan i ishockey där både en tjej och en kille får uttala sig. Anna 

får i sitt uttalande försvara varför hon valt att bli domare trots att det är svårt och tufft, medan 

Oskar istället får berätta om vad han tycker om med domaryrket och vad hans drömmar är. 

Det är sedan Oskar som väljs ut som fokusperson i kommande inslag. Det andra exemplet är 

inslaget från ungdoms-SM i rugby där det handlar om ett lag där killar och tjejer spelar 

tillsammans. Reportern säger att detta är tillåtet, men bara till dess att spelarna har fyllt 13 år. 

Något som förstärker tanken att ett blandat lag egentligen inte är acceptabelt. En tjej som 

spelar i laget säger att: ”Vi spelar mot tjejer ibland också, jag tycker att det är lika tufft där”. 

Något som reportern ifrågasätter så att hon får bekräfta ytterligare en gång att hon inte tycker 

att killarna spelar hårdare. Det här exemplet påvisar, utöver bilden att sport är något bara för 

män, att många vuxna tror att det behövs segregering mellan könen inom sporten, en teori 

som Messner (2002) också tar upp. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  45 (50) 
 

7. Slutdiskussion 
7.1 Maskulina sporter dominerar 
De sporter som får mest utrymme i både Sportspegeln och Lilla sportspegeln är fotboll och 

ishockey, idrotter som enligt Koivulas studie (1999) räknas som maskulina sporter. I avsnitten 

av Lilla sportspegeln i vår undersökning förekom inte en enda av de sporter som i studien 

klassades som feminina. I Sportspegeln förekom två feminina sporter, ridning och gymnastik, 

där ridning stod för 4 procent av sportinnehållet och gymnastiken förekom så lite att den 

hamnade i kategorin övrigt. 

Rowe (1999) skriver att journalisterna sprider en uppfattning om vilka sporter som är 

populära och att de bildar normer som omgivningen sedan anpassar sig efter. Om 

sportmedierna då inte uppmärksammar de typiskt feminina sporterna innebär det att de inte 

blir intressanta för tittarna. Publiken efterfrågar då inte de feminina sporterna, vilket gör att 

deras popularitet återigen hålls nere.  

Genom Lilla sportspegeln förmedlas uppfattningen till barnen att de typiskt feminina 

sporterna inte är lika bra som de typiskt maskulina. Både tjejer och killar erbjuds då 

möjligheten att börja idrotta, men då främst i de maskulina sporterna. Egenskaper såsom 

styrka och snabbhet som killar och män oftare besitter, på grund av att de lättare bygger 

muskler, är också de som krävs i de maskulina sporterna. Det innebär att de har ett försprång 

gentemot kvinnor och tjejer eftersom de inte behöver träna lika hårt för att bygga muskler. 

Kvinnorna och tjejerna tävlar då i de maskulina sporterna på männens premisser istället för att 

delta i idrotter där deras förmågor kommer till sin rätt. 

7.2 Få kvinnliga experter och tränare 
”Girlpower” kallas en punkt i "Karlsson kräver". Där säger Jonas Karlsson att regeringen ska 

ha kritiserat det faktum att det finns starka kvinnor inom svensk idrott men att de är för få i 

beslutande ställning. Han säger i inslaget att kvinnligt perspektiv tillför en hel del. Det här kan 

tyckas vara motsägelsefullt då innehållet och antalet reportrar ser ut som det gör, det vill säga 

att överrepresentationen av män är stor. Om nu reportrarna är medvetna om problemet kan 

man fråga sig varför deras egen fördelning ändå ser ut som den gör.  

I Sportspegeln förekommer ett litet antal experter, som vi kallar det, där kvinnliga 

kommunalråd i olika svenska kommuner får uttala sig i ett inslag om arenabyggen. Här bör 

också tilläggas att en av dessa kvinnor i inslaget får agera boven i dramat då hon säger att 

kommunerna inte har råd att bygga dessa dyra arenor för skattebetalarnas pengar och därmed 

skära ner på skola, vård och omsorg. Lars-Åke Lagrell, svenska fotbollsförbundets 

ordförande, får uttala sig och säger att hon har fel och inte har förstått. Vad gäller kvinnliga 

tränare förekommer det inga i vare sig Sportspegeln eller Lilla sportspegeln. Något som 

styrker Rowes observation (1999) som tar upp kvinnornas underrepresentation i 

idrottsorganisationer. Detta behöver dock inte betyda att de manliga tränarna särskilt väljs ut 

istället för de kvinnliga. Reportrarna intervjuar de tränare som finns och har inte möjlighet att 

intervjua någon annan bara för att de behöver öka antalet kvinnor i sina program. Däremot 

kan det vara så att de tränare som har fått störst uppmärksamhet av medierna tidigare oftare 

tillfrågas till fler intervjuer. Detta medan de tränare som inte har blivit omskrivna i samma 

utsträckning inte får några chanser att uttala sig. En del tränare blir således mer populära än 

andra och eftersom männen har de högre positionerna inom idrottsföreningarna är de också 

överrepresenterade bland de tränare som intervjuas.  

 



 

  46 (50) 
 

7.3 Reportrar och personer som får utrymme 
I Sportspegeln är skillnaden markant mellan antalet manliga och kvinnliga reportrar, där 

männen är betydligt fler. Detta skiljer sig mot Lilla sportspegeln där kvinnorna är något fler. 

Vi menar på att detta kan bero på att Sportspegeln har en högre status och en viktigare 

funktion enligt samhällets normer. Det blir då viktigare för tittarna, det vill säga mestadels 

män, vilka det är som rapporterar i Sportspegeln. Männen hamnar då i det främsta rummet 

och får ta större plats i programmen, både bland idrottare, reportrar, lag och experter. I Lilla 

sportspegeln blir det däremot inte lika viktigt, eftersom programmet riktar sig till barn. 

Kvinnorna får då större möjlighet att producera och delta där istället. 

I statistiken för Sportspegeln och Lilla sportspegeln visade det sig att antalet manliga reportrar 

var drygt dubbelt så många som de kvinnliga. Då det är reportrarna som utformar innehållet i 

inslagen avgör de vilka som ska få komma till tals och få utrymme. Vi drar slutsatsen att de 

då oftast väljer män, då det är de som dominerar inom sportens värld. Om reportern från 

början inte har fått några specifika restriktioner från nyhetschefen att intervjupersonen och 

andra i inslaget ska vara kvinnor, kommer denna sannolikt att välja män. Detta behöver inte 

vara ett medvetet val, utan något som faller sig naturligt på grund av de rådande 

föreställningar om socialt konstruerat kön som finns i samhället. Därmed får reporterns urval 

en viktig betydelse när det gäller att skapa och upprätthålla genusordningar och 

maktförhållanden i sportens värld. 

 

7.4 De manliga hjältarna 
I både Sportspegeln och Lilla sportspegeln är männen överrepresenterade i inslagen. Endast 

ett inslag i Lilla sportspegeln handlar om en kvinna; Johanna Larsson som spelar tennis. En 

relativt okänd idrottsprofil i jämförelse med vilka män som förekommer i egna inslag. 

Tilläggas bör också att inslaget med Johanna Larsson förekommer i specialprogrammet om 

tennis där det i övrigt endast förekommer killar och män i inslagen. I samma program dyker 

Jonas Björkman och Thomas Johansson upp i tre inslag.  

Det enda reportaget i Sportspegeln som innehåller en kvinna handlar om Anja Pärson och 

hennes kamp för att komma tillbaka upp till toppen. Det handlar om hur hon lägger upp sin 

träning och vi får se henne springa upp för ett berg och lägga sig på marken och flåsa. 

Därefter säger hon att det inte bara handlar om att komma tillbaka utan att bli världsbäst. Det 

vill säga, antingen förekommer inte kvinnorna alls inom sportjournalistiken, eller så måste de 

vara väldigt framgångsrika, precis som Messner (2002) menar. Detta skiljer sig mot 

reportaget om Jens Byggmark där det mer handlar om hur het han är på väg till toppen. Han 

beskrivs redan som bra och har tvärt emot Anja ingen uppförsbacke att ta sig förbi. Även 

personer som Foppa och Teemu Selänne får reportage i programmen trots att de inte har 

bevisat ”något nytt”. Männen får förekomma oavsett skäl, medan kvinnorna måste ha 

åstadkommit något, positivt eller negativt, eller vara väldigt aktuella för att få samma 

uppmärksamhet. 

Brookes (2002) menar att kvinnor infantiliseras och nämns med sina förnamn oftare än män, 

något som höjer deras status inom sporten och sportjournalistiken. Detta är något som vi inte 

märkt av så pass mycket att det längre skulle vara ett vedertaget fenomen. Det vi dock kan se 

är att kvinnor, om de inte benämns med sina fullständiga namn, får ett tillfälligt smeknamn 

som inte är något allmänt rådande utan helt enkelt ett vanligt smeknamn. Män som inte 

benämns med sina fullständiga namn får istället ett namn som etableras och blir ett med dem 

själva. Dessa namn förknippas sedan med dessa personer och de får en upphöjande effekt, de 

manliga idrottarna blir till hjältar. 



 

  47 (50) 
 

7.5 Männens värld 
Messner (2002) menar att sporten ses som något som är bara för män, en bild som också 

sportmedierna förmedlar och därmed upprätthåller. Även Koivula (1999) tar upp detta och 

tillägger att sporten enligt samhällets normer alltid har varit och fortfarande är en maskulin 

aktivitet.  

Detta tydliggörs i Sportspegeln då inslag rörande kvinnliga idrottare oftast hamnar sist i 

programmen, efter inslag om manliga idrottare som kan tyckas ha ett lägre nyhetsvärde. Ett 

exempel på detta är när damlaget har tagit guld i Solheim cup, det första sedan 2003, hamnar 

efter ett inslag om rugby-VM där Sverige inte deltar. Här anser vi att redaktionen tillskriver 

ytterligare ett kriterium för att en nyhet ska få högt nyhetsvärde, utöver bland annat dramatik 

och kulturell, tidsmässig och geografisk närhet. Det vill säga att det är en fördel om nyheten 

rör manliga idrottsutövare eller en maskulin sport.  

Även i Lilla sportspegeln förmedlas bilden av att sport är något för män, till exempel i 

inslagen om domarskolan i ishockey och om ungdoms-SM i rugby där tjejerna måste försvara 

sitt val att välja en maskulin idrott. Detta visar på att reportrarna agerar efter rådande 

genusordning och att de vill framhäva det extraordinära i att tjejer väljer att gå emot ”naturens 

lag” och sina fysiska egenskaper. Denna slags rapportering kan göra att de barn som ser på 

Lilla sportspegeln får uppfattningen att sporter som ishockey och rugby endast är till för killar 

och att det krävs mycket av en tjej för att hon ska kunna klara av liknande idrotter. Bilden 

som ges är att tjejerna endast är på besök i en arena lämpad för killar. Den rådande 

genusordningen får ytterligare stöd och maktförhållandena inom sportens värld förankras 

ytterligare.  

 

7.6 Public service 
Vi har insett att SVT, kanske tack vare sin kvalitetsmärkning med public serviceuppdraget, är 

mycket duktiga på att göra bra nyheter av sport som andra, kommersiella, kanaler endast 

direktsänder. Kvaliteten på längre reportage och inslag är också hög och har både ett stort 

underhållnings- och nyhetsvärde. Sport på tv förekommer inte endast hos SVT utan de flesta 

matcher, främst i ishockey, fotboll och andra stora seriesporter, tv-sänds hos de kommersiella 

kanalerna. Då SVT inte har samma budget som dessa kommersiella kanaler plockar de 

mycket av sitt material från dessa och gör sedan sina egna nyheter på det materialet.  Det är 

ofta samma material som används i Lilla sportspegeln som i Sportspegeln och är detta 

material mansdominerat redan innan inköp är det inte heller konstigt vilka förebilder den unga 

publiken får tillgång till. 

SVT med sitt public serviceuppdrag har som uppgift att ta hänsyn till alla svenska 

medborgares intresse, och då även sportintressen. Självklart är det hos redaktionen i fråga 

som urvalet om vad som ska förekomma i de olika innehållen görs. Men om andra kanaler 

står för de stora sändningarna som upptar mycket intresse hos publiken är det inte konstigt att 

det även hos SVT blir det material som återberättas mest. Vi menar att SVT har ett ansvar att 

blanda upp sitt innehåll för att få en jämnare fördelning vad gäller könsrepresentationen. Men 

så länge de kommersiella kanalerna inte gör något åt sin ensidiga könsrepresentation vad 

gäller stora livesända matcher och liknande är det inte heller lätt för SVT att göra radikala 

förändringar. 

Kan vi då säga att tv-sport är en kommersiell verksamhet?  Det är ändå där de stora pengarna 

finns, tack vara reklamintäkterna och betalkanaler. De har även makten över vilket material 

SVT med sitt public service- uppdrag får tillgång till. SVT gör alltså en reproduktion av den 
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maskulina hierarkin som tydligt finns inom de flesta tv-sändningar i alla medier med 

uppfattningen att män är normen och kvinnor står för det underordnade. 

 

7.7 Förebilder och påverkan från medierna 
Det faktum att det i både Lilla sportspegeln och i Sportspegeln mest rapporteras om män gör 

att dessa i större utsträckning har en tendens att bli förebilder för andra människor. Rönnberg 

(2007) menar på att barn skaffar sig idoler genom att på tv se så kallade ”hjältar” inom olika 

genrer. Sportprogram som Lilla sportspegeln och Sportspegeln, som har mycket starka 

karaktärer i sitt innehåll, blir då en bidragande effekt till vilka förebilder barn och ungdomar 

har chansen att uppfatta som värdiga kandidater att bli idoler. 
När Karlssons krönika, som handlar om vad som händer när idrottsstjärnor försvinner 

från rampljuset, visas ett bildspel med idrottare som då ska representera dessa stjärnor. 

Citat som: ”Utan Tiger Woods är det inte lika kul” förekommer och det finns heller 

inga kvinnor med i denna presentation. Då det är enklare för barn att ta till sig 

stereotypa roller kan ett inslag som denna krönika på ett sätt bidra till att män lyfts 

fram som självklarare hjältar. Om manliga profiler inom idrott i speciella fall har en 

större framgång än de kvinnliga ger det självklart ett större tittarvärde. Problemet 

handlar alltså inte om att det förekommer fler män, för det kan i vissa fall vara befogat 

om dessa når större framgång än vad kvinnorna i samma situation gör. Men när det 

kommer till att kvinnorna inte framställs på ett likvärdigt sätt eller får samma utrymme 

när de förtjänar samma uppmärksamhet som männen blir det en skev verklighetsbild. 

Exempelvis att det under allsvenskans slutstrid nästan endast rapporteras om herrarnas 

serie och mycket mindre om damernas. Då unga människors värderingar grundläggs i 

en tidig ålder blir också detta deras verklighet. Sker det en underrepresentation på detta 

sätt, där den bild som presenteras av kvinnor inte är ur samma positiva anda som 

männens, är det inte konstigt att en överrepresentation av starka manliga profiler 

fortsätter att vara det vedertagna. Det blir därför viktigt för journalister och de som 

arbetar med att sätta agendan på vad som lyfts fram i rutan också tänker på att den 

fördelning, vad gäller könsrepresentationen, bör vara mer jämnfördelad i det innehåll 

som lyfter fram profiler ur en positiv aspekt. Detta för att slå hål på den rådande bilden 

av att män skulle vara de överordnade medan kvinnorna står för deras negation.  

 

7.8 Konklusion 
Sportjournalisterna har en avgörande roll när det gäller att förändra genusordningar och 

maktförhållanden inom sporten, både i utövandet och i rapporteringen. De val som 

sportmedierna gör i sin rapportering har stor betydelse för hur barn uppfattar sporten och dess 

genusordning men också för hur de sedan kommer att utveckla detta tänkande i vuxen ålder. 

Diskursen för hur man pratar om sport och framförallt kvinnor i sport cementeras i tidig ålder 

och kommer sedan att förankras ytterligare. Efter att ha tagit in bilden som sportmedierna ger 

av idrotten kommer barnen sedan att förmedla detta vidare i sin dagliga interaktion med andra 

människor. Den bild som sportmedierna ger genom denna diskurs befästs då hos såväl 

journalister och idrottsutövare som hos publiken och samhället i stort. Mediernas makt när det 

gäller den diskursen, och därmed också reproducerandet av rådande genusordningar och 

maktförhållanden, är avgörande för hur genusrepresentation kommer att se ut i framtidens 

sportmedier och därför också framtidens samhälle.  
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7.9 Vår studie och tänkbara vidare forskning 
Under arbetets gång har vi vid ett flertal tillfällen fått frågan, framför allt av manliga bekanta, 

om överrepresentationen av män och manlig idrott inte kan vara befogad. Många menar på att 

intresset för manlig idrott och män som utövar idrott är större och de matcherna och 

tävlingarna är mer fartfyllda och spännande. Då efterfrågan är större när det gäller manlig 

idrott är det naturligt att utbudet styrs av detta. Men vi frågar oss varför efterfrågan ser ut som 

den gör. Det kan bero på att det faktiskt är av större intresse och mer stimulerande att se på 

manlig idrott, men det kan också vara så att detta intresse har skapats på grund av att sport är 

en maskulin sysselsättning enligt tradition. Ända sedan sporten uppfanns har den varit manligt 

dominerad och vi har därför lärt oss genom socialisation att de manliga sporterna är de mest 

intressanta och spännande. De manliga egenskaperna som krävs i de maskulina sporterna blir 

därför de mest eftersträvansvärda och typiskt kvinnliga egenskaper får därför lägre status. Vi 

anser att det gör att intresset blir lägre för de kvinnliga idrotterna och att efterfrågan då inte 

blir så stor att den kan konkurera med efterfrågan på de manliga idrotterna. Medierna styr till 

stor del sitt innehåll efter vad publiken finner intressant för att få så höga tittarsiffror som 

möjligt.  Ju fler tittare kanalen har desto mer pengar genererar detta.   På elitnivå, exempelvis 

allsvenskan och elitserien, finns det lika många damlag som herrlag men när dessa inte får 

samma uppmärksamhet av medierna blir inte heller intresset lika stort för dem, och männen 

fortsätter att dominera. Det blir därför svårt för medierna att ta sig ur det invanda mönstret 

eftersom det i nuläget är fler män än kvinnor som intresserar sig för sportbaserade tv-

program. Någon måste bryta mönstret för att få in en jämnare representation vad gäller 

kvinnor och män i sportinnehållet för att då även i publiken få en större jämvikt vad gäller 

manliga och kvinnliga tittare. När detta en dag sker tror vi att innehållet kommer utvecklas till 

kvinnors fördel och att dessa får förekomma på samma premisser som sina manliga kollegor. 

 

Vi anser att vår studie kan bidra till att väcka en debatt i frågan huruvida man bör presentera 

ett mer jämnfördelat innehåll vad gäller könsrepresentationen i tv-sport. SVT som redan har 

hög standard på sitt innehåll rent kvalitetsmässigt och professionellt tror vi kan bli de som 

först vågar sig på att sakta men säkert styra om sitt innehåll. Om vår uppsats kan bidra, om så 

väldigt lite, till detta är vi mer än nöjda. I övrigt menar vi på att inte bara 

sportinnehållsförändring inom medierna kan sporras utav vår undersökning. Som vi förstått 

det finns det andra områden inom journalistiken där det är en underrepresentation av olika 

grupper och även där kan vår studie väcka intresse kring en debatt vi hoppas resultera i ett 

uppvaknade när det gäller de rådande normer om att män skulle vara överordnade kvinnor. 

Vidare studier i detta ämne skulle vara tänkbart ur en annan aspekt än vår. Vi har nu belyst 

hur det ser ut från mediernas håll. Det hade varit intressant att gått vidare med en 

intervjustudie där man vänder sig till publiken, som är mediernas mottagare, för att se vad 

dessa efterfrågar. Kan det vara så att det inte är männen i sig som lockar tittare utan de 

programformat och tävlingsformat som män deltar i? Super Bowl som är ett av de mest 

tittargenererande idrottsevenemangen, så väl på plats som i medierna, hade kanske varit lika 

populärt om det varit en tävling endast för kvinnor. Det är kanske då den rådande 

genusordningen som står i vägen för vad publiken ska uppfatta som intressant.  
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