
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsid 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

Genus i sportjournalistik  

- En studie av rapporteringen från två 

mästerskap i fotboll i SVT och TV4 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 30 hp | Journalistik C | Höstterminen 2012 

Programmet för journalistik med samhällsstudier 

Av: Anna Nordh och Tobias Skagerström. 

Handledare: Jan-Olof Gullö. 
 

 

 



 

 

Abstract 

Den här uppsatsen har undersökt och jämfört rapporteringen av dam- respektive herrlandslaget i fotboll 

under varsitt mästerskap i tv-kanalerna SVT och TV4. Uppsatsens frågeställningar var hur mycket 

utrymme vardera landslag fick och vad som kännetecknade rapporteringen av de båda landslagen.  

 

För att besvara frågeställningarna användes en kombination av kvantitativ undersökning och kvalitativ 

innehållsanalys. I den kvantitativa undersökningen studerade vi 128 inslag medan 16 inslag valdes ut för 

den kvalitativa innehållsanalysen. Uppsatsen utgick från två teoretiska utgångspunkter, en genusteori 

som innebär att genus är en social konstruktion och en medieteori om att medier kan påverka samhällets 

genusbild.  

 

Den kvantitativa undersökningens resultat var att herrlandslaget nyhetsvärderades som viktigare och 

fick mer utrymme än damlandslaget i båda kanalerna. Båda kanalerna hade fler inslag och längre 

sändningstid för herrlandslaget. Det stämmer överens med tidigare forskning som användes i uppsatsen. 

Ett annat resultat var att rapporteringen av mästerskapen är bekönad, genom att mestadels kvinnor får 

uttala sig om damlandslaget medan mestadels herrar får uttala sig om herrlandslaget.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen visade att rapporteringen av de båda mästerskapen skiljer sig åt. 

Rapporteringen om damlandslaget var mer saklig och inriktad på känslor, medan rapporteringen om 

herrlandslaget inriktades mer på nationalism och supporterskap. Speciella ord används för båda 

mästerskapen, för damlandslaget används ibland nedsättande ord och uttryck. För herrlandslaget 

används ord och stiliska grepp för att dramatisera händelser och inslag. 

 

 

Sökord: damfotboll, genus, herrfotboll, medieteori, sportjournalistik, SVT, TV4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig beskrivning 

 

Uppsatsen visar att svenska herrlandslaget i fotboll fick mer utrymme och sändningstid än 

damlandslaget i fotboll under deras två senaste mästerskap i tv-kanalerna SVT och TV4. Det finns även 

skillnader i vad som kännetecknar rapporteringen av landslagen. Rapporteringen om damlandslaget är 

mer saklig och inriktad på känslor, medan rapporteringen om herrlandslaget inriktas mer på nationalism 

och supporterskap. De här resultaten visar att mediers sportjournalistik kan ge en felaktig bild av genus 

och förstärka vissa föreställda egenskaper om män och kvinnor. 

 

Nathalie Koivula gjorde en liknande undersökning åren 1995-96 samt 1998 som visade att manliga 

idrottare får större plats än kvinnliga idrottare. Efter det har flera mediechefer uttalat sig om genus i 

sportjournalistik och sagt att de skriver mer om kvinnliga idrottare samt damfotboll nu än tidigare. Vi 

var nyfikna på om det stämde och det har bedrivits lite forskning om sportjournalistik i tv. 

 

För att undersöka rapporteringen användes en kombination av kvantitativ undersökning och  kvalitativ 

innehållsanalys. I den kvantitativa undersökningen studerades 128 inslag i nyhets- och sportsändningar 

medan 16 inslag valdes ut för den kvalitativa innehållsanalysen. Uppsatsen utgick från två teoretiska 

utgångspunkter, en genusteori som innebär att genus är en social konstruktion och en medieteori, om att 

medier kan påverka samhällets genusbild. 

 

Uppsatsens resultat visar att det fortfarande rapporteras övervägande mer om herridrott och att inte 

mycket har förändrats sedan Koivulas undersökning. Resultaten bekräftar att medier ger en ojämlik 

genusbild vilket leder till att publiken kan få felaktig uppfattning om manligt och kvinnligt i sportens 

värld. Vår forskning kan ligga till grund för liknande forskning i framtiden och fungera som ett mått på 

om det sker någon förändring i en allt mer kommersiell och ekonomiskt styrd medievärld. Uppsatsen 

kan även ge värdefull information till nuvarande och blivande journalister om den genusbild som de 

omedvetet kan bidra till.  
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1. Introduktion 

 

Sport är en stor del av många svenska medborgares liv, både som utövare och publik. 2,4 miljoner 

svenskar idrottar eller tävlar regelbundet. Varje dag utövas olika typer av sporter runt om i Sverige och 

fotboll är en av de sporter som utövas av flest människor. Medier rapporterar mycket om sporten och 

dess matcher, turnerningar och mästerskap.
1
  

 

Den moderna fotbollen som spelas i dag uppstod och utvecklades i England under mitten och senare 

delen av 1800-talet. Sporten började spelas i skolor för att skolornas ledning såg spelet som ett sätt att 

uppfostra sina elever. Fotboll ansågs utveckla och bidra till samhällslivets viktiga egenskaper hos över- 

och medelklassens ungdomar. Spelet sågs även som ett sätt att utveckla den manliga karaktären och 

egenskaper som fysiskt mod, laganda och uthållighet.
2
 

 

Sporten spred sig till Sverige under 1870-talet och runt 1900-talets början hade fotbollen etablerat sig i 

landet. Fotbollen växte under 1930- och 1940-talet men det var främst män som utövade sporten.
 
På 

hösten 1966 bildade några fotbollsintresserade kvinnor ett eget lag som hette Öxabäcks IF. Laget blev 

Sveriges första officiella damfotbollslag och fler kvinnor började spela fotboll, speciellt under de 

kommande tio åren.
3
 Fler män och kvinnor började spela fotboll och i dag är fotboll en av Sveriges 

största idrotter sett till publik och utövare.
4
 

 

När allt fler människor började spela fotboll under 1900-talet skrev medier mer och mer om sporten.  

Världsmästerskapet för herrar 1958 slog igenom stort i svenska hem när det sändes på tv och sedan dess 

har antalet tittare ökat över hela världen. TV-sporten är en central del för skapandet och bibehållandet av 

en nationell identitet.
5
 

 

Sport var ett konkurrenskraftigt medel som ofta lockade många tv-tittare. I dagens samhälle har sport 

och fotboll en stor betydelse. Flera miljoner människor tittar på och följer tävlingar som 

europamästerskap och världsmästerskap. Utbudet av sport på tv har ökat mycket de senaste åren och 

fotboll är ett viktigt medel för att locka publik. Antalet kanaler som sänder sport ökade under 1900-talet 

                                                 
1
Riksidrottsförbundet:  http://rf.se/ImageVault/Images/id_20039/scope_0/ImageVaultHandler.aspx, 14/12-2012, 18:13. 

2
 Olofsson, Eva, Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, Goterna, 

1989, s. 138-139. 
3
 Olofsson (1989), s. 140-141. 

4
Svenska fotbollsförbundet: http://fogis.se/om-svff/, 18/1-2013, 11:52.  

5
 Dahlén, Peter, Sport och medier, IJ-forlaget, 2008 s. 218. 
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och förde med sig fler kvinnliga programledare och kommentatorer.
6
 Bevakningen av kvinnlig idrott 

utökades också. Det hävdar även flera mediechefer som arbetar med sportjournalistik, bland annat säger 

de att tidningar skriver mer om damfotboll nu än någonsin.
7
  

 

Detta motiverar att undersöka sportjournalistik i dag, den genusbild som sportjournalistik skapar och 

förmedlar. Därför har vi i vårt arbete undersökt världsmästerskapet för damer 2011 och 

europamästerskapet för herrar 2012, hur mycket utrymme mästerskapen fick i sport- och 

nyhetssändningar i tv-kanalerna SVT och TV4. Vi undersökte även vad som kännetecknade kanalernas 

rapportering om vardera mästerskap och huruvida det fanns en skillnad i rapporteringen mellan 

herrlandslaget och damlandslaget. Nyfikenheten i om det var någon skillnad mellan SVT, som är en del 

av public service, och TV4 som är en kommersiell kanal, fick oss att välja just de kanalerna.      

1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte var att analysera och jämföra hur genus gestaltades i sportjournalistiken i samband 

med sport- och nyhetssändningar i SVT och TV4 från de senaste mästerskapen för svenska dam- 

respektive herrlandslaget i fotboll. 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Hur mycket utrymme fick dam- och herrlandslaget i SVT och TV4 under sina respektive 

mästerskap? 

2. Vad kännetecknade rapporteringen av mästerskapen i SVT respektive TV4?  

3. Varför kännetecknades rapporteringen som den gjorde och skiljde den sig åt i mästerskapen? 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel: inledning, metod och material, resultat och analys samt diskussion 

och slutsatser. Varje kapitel består sedan av flera mindre delar. En förklaring av kapitlen i stora drag 

följer nedan: 

 

1. Inledning - i uppsatsens första kapitel introduceras uppsatsens ämne och sedan redovisas dess 

syfte, frågeställningar och den teori som har använts i uppsatsen. Även tidigare forskning och 

bakgrund som berör uppsatsen ges här. 

                                                 
6
 Dahlén (2008), s. 22-23. 

7
 Dahlén (2008), s. 237. 
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2. Metod - i detta kapitel redovisas metoden som användes i undersökningen. Här redovisas 

material och avgränsningar samt en diskussion om vår egen roll som uppsatsförfattare och 

forskare. Definitioner och förklaringar som är viktiga för uppsatsen ges även i denna del. 

3. Resultat och analys - i detta kapitel redovisas undersökningens resultat och en analys av 

resultaten. Först kommer den kvantitativa undersökningens resultat och analys, därefter kommer 

resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen. 

4. Diskussion och slutsatser - i det sista kapitlet diskuteras uppsatsens resultat som jämförs mot 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som användes i uppsatsen. Från diskussionen 

dras slutsatser och vi ger förslag på vidare forskning. 

1.4 Bakgrund 

 

Peter Dahlén skriver i sin bok Sport och medier att sport har haft låg status som forskningsområde och 

att det inte har forskats mycket om sport inom medievetenskap. Han skriver även att tävlingsidrott och 

sportjournalistik historiskt sett har bidragit till att förstärka stereotypa uppfattningar kring kön.
8
  

 

Det har skrivits om sport i medier sedan 1700-talet och under 1900-talet har sporten fått än mer 

utrymme. Trots det finns det lite forskning om förhållandet mellan sport och medier. Först under 1960- 

och 1970-talen började forskning bedrivas om sport och medier.
9
 

 

Det har diskuterats hur kvinnlig idrott och damfotboll framställs i medier. I radiokanalen P1 intervjuade 

2009 den tidigare partiledaren för Vänsterpartiet och talespersonen för Feministiskt initiativ Gudrun 

Schyman olika mediechefer på svenska dagstidningar om sportrapportering. Radiokanalen hade gjort en 

undersökning under en månads tid som visade att herridrott och manliga idrottare fick mer utrymme än 

damidrott och kvinnliga idrottare. De tre intervjuade cheferna från Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen sa att den undersökta månaden hade varit ett specialfall med avslutande omgångar i 

fotbollsallsvenskan för herrar och att det troligen skulle se bättre ut om man gjorde undersökning vid ett 

annat tillfälle eller slog ut den på ett år. Mediecheferna sa även att tidningarna skriver mer om 

damfotboll nu än vad de gjort tidigare. Samtidigt sa samtliga intervjuade att publik- och läsarintresset 

vanligtvis är större för manliga idrotter vilket påverkar nyhetsvärderingen.
10

 

 

                                                 
8
 Dahlén (2008), s. 24. 

9
 Dahlén (2008), s. 17 och 21. 

10
 Schyman, Gudrun (2009). Lantz i P1 (radiosändning). http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/77156?programid=2822, 2012-

11-29, 20:26. 
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Under världsmästerskapen i fotboll för damer 2011 uppstod en diskussion i tidningarna Aftonbladet och 

Expressen om att TV4:s kommentatorer Daniel Kristiansson och Pontus Kåmark pratade nedvärderande, 

uppfostrande och mästrande under matcherna.
11

 Aftonbladets krönikör Robert Laul och skribenten Ida 

Ali-Lindqvist var kritiska mot kommentatorerna och tyckte att kommentatorerna aldrig skulle 

kommentera herrfotboll på ett liknande sätt.
12

 Pontus Kåmark själv tyckte att kritiken var orättvis och att 

han inte kommenterade matcherna i mästerskapet annorlunda för att det var damlandslaget.
13

   

 

I februari 2012 intervjuades Lasse Anrell av nättidningen Feministiskt Perspektiv, han var kritisk mot 

Sveriges sportredaktioner och menade att många journalister inte vill skriva om damidrott. Han sa att 

sportjournalister helst vill skriva om internationell herrfotboll för att det ger mest status. Anrell hävdade 

att det fanns ett litet intresse för damidrott på sportredaktioner men tror att om medier planerar, har bra 

sändningar och marknadsföring kan det locka läsare och tittare till damidrott. I intervjun säger han även 

att sportvärlden inte vill ta något ansvar för genusperspektivet och att journalistiken överlag blir 

ytligare.
14

 

 

Den brittiska tidningen Metro tröttnade under de olympiska spelen 2012 på att de flesta bilderna som de 

fick från nyhetsbyråer under damernas beach volleybollturnering var, enligt deras tycke, för vulgära. 

Tidningen bestämde sig för att genomföra ett experiment där alla sporter fotograferades på liknande sätt. 

Experimentet fick en del uppmärksamhet i andra medier och på internet.
15

 

 

I augusti 2012 berättade Lotta Schelin, som spelar i det svenska damlandslaget i fotboll, i sitt 

sommarprogram i radiokanalen P1 om sina upplevelser att vara kvinna och fotbollsspelare. Hon säger 

att intervjuer kan vara diskriminerande, att det finns fördomar om sporten och att det sker jämförelser 

med herrfotbollen som ofta används som mall för all fotboll. Hon berättade om när hon intervjuades av 

en fransk tv-kanal och reportern var mer intresserad av hur spelarna skulle se ut innan matchen, än hur  

                                                 
11

Ali-Lindqvist, Ida. (2011-07-08). Pontus Kåmark ovärdig expert. Aftonbladet (Tidning), 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article13295873.ab, 2012-11-21, 12:05. 
12

 Laul, Robert (2011-07-07). Laul: Har aldrig upplevt en lika feltajmad kommentator. Aftonbladet (Tidning) 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/robertlaul/article13286858.ab, 2012-11-29, 20:07. 
13

 Pileby, Axel. (2011-07-19). Kåmark: Jag tycker att det blev orättvist. Expressen (Tidning). 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/kamark-jag-tycker-att-det-blev-orattvist/, 2012-11-29, 20:07. 
14

 Ali, Ida (2012-02-17). Lasse Anrell - En kebab med allt. Feministiskt perspektiv (Nättidning). 

http://feministisktperspektiv.se/2012/02/17/lasse-anrell-en-kebab-med-allt/, 2012-12-28, 10:29. 
15

 Jones, Nate. (2012-08-01). What if every sport Olympic sport was photographed like beach volleyball. Metro (Tidning). 

http://www.metro.us/philadelphia/international/article/1148979?ref=nf#commentbox, 2012-11-29, 20:19.   

http://feministisktperspektiv.se/2012/02/17/lasse-anrell-en-kebab-med-allt/
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dem kände inför den kommande matchen. Schelin sa att damspelare ibland i medier i första hand ses 

som kvinnor och som fotbollsspelare i andra hand.
16

  

 

TV4:s Nyhetsmorgon intervjuade i början av december 2012 Pia Sundhage som är förbundskapten för 

det svenska damlandslaget i fotboll och tidigare var tränare för det amerikanska damlandslaget. 

Programledaren och Sundhage diskuterar varför det är vanligare att manliga fotbollspelare har barn än 

kvinnliga spelare. De återkopplar till en intervju med fotbollsspelarna Lotta Schelin och Kim Källström 

där det visade sig att ingen i Lotta Schelins klubblag Lyon hade barn, men att flera spelare i Kim 

Källströms klubblag hade det. Programledaren och Sundhage förklarar det med att kvinnor och män har 

olika fysiska förutsättningar.
17

 

 

Svenska tidningen Aftonbladet publicerade på webben under pågående europamästerskap i handboll för 

damer en artikel om Frankrikes målvakt Cleopatre Derleux. Ingressen inleds med: ”Hon är döpt efter 

Kleopatra och utsågs nyligen till världens sexigaste idrottskvinna.” I artikeln fokuseras det mer på att 

handbollsspelaren utsågs till världens sexigaste idrottskvinna i november av franska sporttidningen 

L´Equipe och mindre på Frankrikes match mot Sverige.
18

 

 

Svenska fotbollsförbundet skriver under 2012 fortfarande på sin hemsida allsvenskan och 

damallsvenskan, vilket kan tyda på att den manliga allsvenskan är normen och att man inte behöver 

skriva ut herrallsvenskan.
19

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

 

Uppsatsen har två teoretiska utgångspunkter, den första är genusteori och den andra är medieteori. I 

denna del förklaras utgångspunkterna och hur de är relevanta för uppsatsen. Vi analyserar det 

undersökta materialet utifrån teorierna och kopplar våra resultat mot de för jämförelser och diskussion.   

 

                                                 
16

Schelin, Lotta. Sommar & Vinter i P1 (radiosändning). http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/41662?programid=2071, 2012-

11-5. 
17

 Börjesson, Jesper (2012). Nyhetsmorgon (TV, TV4). http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/passionerad-sundhage-ska-

leda-sverige-till-em-guld-2248454, 2012-12-17, 09:57. 
18

 Flinck, Johan (2012-12-08). Vi har ett övertag. Aftonbladet. (Tidning) 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/handboll/article15900352.ab, 2012-12-17, 10:08. 
19

 Svenska fotbollsförbundet (2012). Hemsida. http://svenskfotboll.se/, 16/11-2012, 09:54. 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/passionerad-sundhage-ska-leda-sverige-till-em-guld-2248454
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/passionerad-sundhage-ska-leda-sverige-till-em-guld-2248454
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/handboll/article15900352.ab
http://svenskfotboll.se/
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1.5.1 Genusteori 

 

En övergripande utgångspunkt i uppsatsen är att begreppet kön innebär ett biologiskt kön medan genus 

är en social konstruktion som bygger på skillnaderna mellan kroppsligt och anatomiskt kön.  

 

Pierre Bourdieu skriver i boken Den manliga dominansen att kön har olika roller i olika sammanhang. 

När det gäller tv-sammanhang så får kvinnor ofta obetydliga roller som det svagare könet. Det innebär 

att kvinnor ofta tar rollen som presentatör eller värdinna i tv.
20

 Han skriver också att det är en ständig 

kamp för kvinnor att få prata och ta plats i tv-rutan. För att utmana männen och konkurrera om 

utrymmet förstärker kvinnorna sina kvinnliga egenskaper för att särskilja sig från männen. De använder 

exempelvis charm och egenskaper som inte förknippas med en stark manlighet.
21

 Detta sker ständigt för 

att skapa en skillnad från det andra könet, Bourdieu menar att personer förkvinnligar eller förmanligar 

sig.
22

 

 

Bourdieu menar att de flesta positioner och yrken är bekönade. Om en kvinna tar sig an en viss roll och 

mannen reagerar negativt på detta så är det deras egen uppfattning om sig själva som män de försöker 

försvara.
23

 

 

Gunilla Jarlbro diskuterar i sin bok Medier, genus och makt att medier har en möjlighet att vara en viktig 

del av samhället och demokratin genom att vara ett forum för debatt, men att medierna inte utnyttjar 

detta eftersom mestadels män får komma till tals.
24

 Eftersom mestadels män får komma till tals bidrar 

det till en bestämd genusordning eftersom medier är en del av samhället och bidrar till hur medborgarna 

ser sig själva och andra.
25

 

1.5.2 Medieteori 

 

Uppsatsens utgångspunkt var att medier påverkar människans omvärld. Jostein Gripsrud skriver att alla 

intryck människor får påverkar hur man ser och uppfattar världen. Strukturer och ordningar i exempelvis 

kön är ett exempel på vad som kan påverkas. Medier påverkar också hur människor uppfattar sig själva 

                                                 
20

 Bourdieu, Pierre, Den manliga dominansen, Daidalos AB, 1999. s 73. 
21

 Bourdieu (1999), s. 74. 
22

 Bourdieu (1999), s. 100. 
23

 Bourdieu (1999), s. 112. 
24

 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, 2006,  s. 145. 
25

 Jarlbro (2006), s. 148. 
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och andra personer. Det människor ser i form av urval, bild och ljud i till exempel nyhets- och 

sportsändningar gör att människor skapar en bild av världen och samhället utifrån det som är med i 

sändningarna. Ju mer någonting är med på tv desto viktigare uppfattar vi det som. Det skapar i sin tur 

föreställda gemenskaper och även en stark nationskänsla.
26

 Men vissa program kan gå över 

nationsgränserna och kan skapa en global imaginär gemenskap över hela världen. Idrottstävlingar är ett 

exempel på en sådan tv-händelse som förenar många människor.
27

 

 

Peter Dahlén är i sin bok Sport och medier inne på samma tanke, han skriver att sport har ett stort 

inflytande i dagens västerländska samhälle. Sport och dess tävlingar påverkar kulturella, sociala och 

ideologiska strukturer i samhället och kan gå över nationsgränser.
28

 

 

Det finns ett förhållande mellan medier och intresse, medier skriver vad publiken tycker är intressant 

och vad de tror att publiken vill ha men medier kan även skapa ett intresse hos publiken. Jarlbro skriver i 

sin bok att medier hjälper människor att skapa sin omvärld, vad människor tycker är viktigt och 

intressant. Hon menar att om medieinnehållet mestadels handlar om män så finns det en risk att publiken 

i huvudsak får ett manligt perspektiv. Hon skriver att allmänheten består av både män och kvinnor och 

därför är det viktigt att medier rapporterar på ett sätt som skildrar verkligheten.
29

  

 

På det sättet har medierna makt över genusordningen.
30

 Medier har en bild av vilka egenskaper och 

intressen som män respektive kvinnor har. Utifrån den könsbilden skapas utbudet av program och 

sändningar i medier. På det sättet kan medier skapa, producera och reproducera föreställningar om 

kön.
31

    

 

Eva Marling jobbade som journalist och skriver i sin bok Nyhetsjournalistik i TV att journalister driver 

en redaktion och är nyckelpersoner för vad som kommer med i sändningar.
32

 Därför har redaktionen en 

viktig roll och ansvar att se till att rapporteringen är jämställd. 

                                                 
26

 Gripsrud, Jostein, Mediekultur Mediesamhälle, Daidalos AB, 2008, s. 17-18. 
27

 Gripsrud (2008), s. 46. 
28

 Dahlén (2008), s. 17. 
29

 Jarlbro (2006), s. 8. 
30

 Jarlbro (2006), s. 148. 
31

 Hirdman, Anja, Tilltalande bilder, Atlas, 2002, s. 8. 
32

 Marling, Eva, Nyhetsjournalistik i TV – En handbok, Nya Doxa, 1998, s. 20. 
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1.6 Tidigare forskning 

 

Eva Olofsson menar i sin avhandling Har kvinnorna en sportslig chans? från 1989 att fotboll tidigt 

ansågs vara en manlig sport och aktivitet. När sporten slog igenom i Sverige sågs den som ett medel för 

att utveckla den manliga karaktären.
33

 Olofsson skriver även att damfotboll är en ung sport som slog 

igenom i Sverige på 1960- och 1970-talet. Damfotbollen jämfördes tidigt med herrfotbollen och 

författarens slutsats är att Svenska fotbollsförbundet ville ha kontroll och makt över kvinnornas 

fotbollsspel för att de inte skulle inkräkta på herrfotbollen. Damfotbollen spelades i en mansvärld och 

fick anpassa sin verksamhet efter männen.
34

 

 

Peter Dahlén skriver att när sportjournalistiken slog igenom utvecklade den moderna tävlingsidrotten 

och pressen tidigt ett förhållande till varandra. Medier bidrog till att sprida intresse för olika sporter och 

sport i medier lockade läsare, de läsarna var främst manliga.
35

 

 

Under 1900-talet ökade utrymmet i medier för sport drastiskt samtidigt som fler människor började 

utöva olika idrotter i Sverige. Tv bidrog till den här utvecklingen genom att direktsända tävlingar och 

matcher. Känslor och dramatik förmedlades genom tv:n på ett starkare sätt än i andra medier. 

Sportjournalistiken riktades främst till män och skulle locka manliga läsare. Det gjorde att det 

rapporterades mer om manliga atleter och manliga sporter.
36

 

 

Nathalie Koivula undersökte i sin avhandling från 1999: Gender in sport hur genus gestaltas inom 

sportjournalistiken genom att analysera sportsändningar två dagar i veckan i två olika tv-kanaler under 

ett års tid under 1995 till 1996. Hon gjorde en uppföljning 1998, men då med färre analyserade 

sportsändningar. Hon kom fram till att kvinnor fick mindre utrymme än män, men också att 

rapporteringen mellan könen skiljde sig åt.  

 

Medier producerar enligt Koivula tron om att det finns manliga och kvinnliga sporter och förstärker på 

så sätt könsstereotypiska föreställningar. Hon menar också att språk är ett verktyg för att förstärka dessa 

föreställningar. Män kopplas ofta samman med ord som stark och kraftfull medan kvinnor kopplas till 

                                                 
33

 Olofsson (1989), s.144. 
34

 Olofsson (1989), s. 181. 
35

 Dahlén (2008), s. 65. 
36

 Dahlén (2008), s. 85. 
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egenskaper som är stereotypiskt kvinnliga: svaghet och känslor.
37

 Hennes resultat utifrån båda 

undersökningsperioderna visar att mindre än tio procent av sändningstiden ägnades åt kvinnliga 

utövare.
38

 

 

Jessica Persson undersökte i en uppsats från 2002 varför det skrivs mindre om damlandslaget i fotboll än 

herrlandslaget trots att damerna nått flera internationella framgångar. Hon utgår från ett feministiskt 

perspektiv och intervjuar åtta personer. Hon har valt personerna utifrån deras kunskaper, vilket i detta 

fall gjorde att fler kvinnor än män intervjuades. Därmed prioriterades kunskap före jämn könsfördelning 

och det kan ha påverkat uppsatsens resultat. Författarens metod med åtta intervjuer, där fyra intervjuer 

ska representera massmediers mottagare, kan uppfattas som något tunn och det går att ifrågasätta om det 

är möjligt att dra generella slutsatser från metoden. Massmediers mottagare tar till sig mediers innehåll 

på olika sätt och därför kan mer forskning behövas innan generella slutsatser kan dras.  

 

Persson kom fram till att fotboll fortfarande är en manlig värld och att kvinnor till viss del saknar 

tillträde till den världen. Uppsatsens resultat är att folk skulle bli mer intresserade av damfotboll om 

massmedier utökar sin rapportering.
39

  

 

Persson avslutar sin uppsats med att konstatera att massmedier har ett ansvar och kan skapa ett större 

intresse hos allmänheten för damfotboll genom att skriva mer om sporten. Författaren skriver att medier 

har ett ansvar att förändra synen som fanns på damfotboll men hon tar inte i betänkande att medier 

påverkas av flera andra faktorer som ekonomi, publik- och läsarintresse.
40

  

 

Jessica Rosengren och Maria Unga skrev 2006 en uppsats där de undersökte hur kvinnor och män 

representerades i tidningen Aftonbladets sportbilaga Sportbladet under en tvåveckorsperiod i februari 

samma år. De kom fram till att män får mer plats i tidningen än kvinnor. Men kvinnor får vid den 

undersökta tidpunkten mer utrymme i tidningen än tidigare, men författararna konstaterar att kvinnor får 

utrymme i tidningen på andra villkor än herrarna. Mannen är normen och publiken får komma närmare 

de manliga idrottarna medan kvinnliga idrottare fotas i förbifarten när de utövar sin idrott.
41

 Deras 

                                                 
37

 Koivula, Natahlie. Gender in sport. Akademitryck AB, 1999, s. 2 i studie tre. 
38

 Koivula, (1999), s. 7 i studie tre. 
39

 Persson, Jessica. (2002). Damfotboll i massmedia. Lunds universitet, Sociologiska institutionen, s. 11. 
40

 Persson (2002), s. 16. 
41

 Rosengren, Jessica och Unga, Maria. (2006). Genus i sportjournalistiken. Luleå tekniska universitet, Medier och 

kommunikation. s. 56. 
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resultat visade även att ishockeylandslaget för damer fick mindre uppmärksamhet i tidningen än 

herrlandslaget i ishockey, trots att damerna gick längre i mästerskapet.
42

 

 

Uppsatsen Var är kvinnorna? av Kajsa Dragstedt och Mathias Asplund från 2010 visade att kvinnliga 

idrottare får mindre utrymme än manliga idrottare i tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten. Kvinnliga idrottare uppmärksammades i färre artiklar, deras artiklar var mindre och 

de framställdes i färre bilder. Författarna gör egna tolkningar i uppsatsens inledning utan att riktigt 

förklara hur de har tänkt och det kan ha påverkat undersökningen och dess resultat.  

 

Dragstedt och Asplund skriver även att den ojämnställda rapporteringen tycks bero på redaktionella 

rutiner som funnits länge. Att det är få kvinnliga reportrar på sportredaktioner är en bidragande faktor i 

den skeva rapporteringen. De kvinnor som jobbar på redaktionerna verkar också följa redaktionens 

arbetssätt och det kvinnliga inflytandet uteblir. Sportredaktionernas intresse för att bevaka idrott som 

utövas av män är djupt rotad och svår att rubba.
43

  

 

Dragstedt och Asplund skriver även att medier har ett ansvar att ta fasta på kriterier för nyhetsvärdering 

där inte bara publikintresse spelar in, medier har även en roll i att skapa publikintresse. En roll som 

medierna själva erkänner men ogärna vill stå till svars för.
44

 

 

Kristopher Karlsson och Matilda Forsberg undersökte i en uppsats från 2012 hur bevakningen av 

svenska damlandslaget i fotboll har gestaltats i tidningarna Aftonbladet och Expressen från 1991 till 

2011. Undersökningen visade att mästerskapen har fått alltmer utrymme i tidningarna, men ökningen 

har varit ojämn över tid. Båda tidningarna har blivit bättre på att mer sakligt beskriva damfotboll men 

även 2011 fanns det exempel på nedvärderande beskrivningar av de kvinnliga fotbollsspelarna. 

Författarna menar att det fortfarande är en utmaning för sportredaktionerna att gestalta kvinnliga 

fotbollsspelare utan att marginalisera de som undergivna. Även om det skett en generell 

jämställdhetsutveckling.
45

 

 

Peter Dahlén skriver att framställningen av kvinnliga idrottare i medier präglats av fyra punkter: 

                                                 
42

 Rosengren och Unga (2006) s. 57. 
43

 Dragstedt, Kajsa och Asplund, Mathias. (2010). Var är kvinnorna? Södertörns högskola, institutionen medier 

kommunikation IT. s. 47. 
44

Dragstedt, och Asplund (2010), s. 46. 
45

 Karlsson, Kristopher och Forsberg, Matilda. (2012). Fotbollstjejer med blommor i håret - en studie av hur damlandslaget i 

fotboll har gestaltats i Aftonbladet och Expressen under världsmästerskapen 1991-2011. Södertörns högskola, institutionen 

för medier, kommunikation och IT. s. 2. 
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1. Marginalisering: kvinnor får mindre utrymme och uppmärksamhet i medier. De utestängs från 

makt och har inte möjlighet att förändra situationen. 

2. Trivialisering: kvinnliga idrottare förlöjligas och trivialiseras efter förutfattade antaganden om 

kvinnlighet och manlighet inom sport, som kvinnliga och manliga egenskaper. 

3. Sexualisering: när det fokuseras på andra områden än det idrottsliga, exempelvis det kroppsliga 

och estetiska. De kvinnor som anses vara attraktiva och vackra får mest uppmärksamhet i 

medier. 

4. Infantilisering: när kvinnliga idrottare framställs som barn eller omyndiga genom ett visst ordval, 

exempelvis genom att kallas flicka eller att deras privat- och familjeliv tas upp.
46

 

2. Metod och material 

 

I undersökningen användes en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa 

undersökningen analyserades ett antal sport- och nyhetssändningar och kodades efter ett kodschema som 

vi har utformat för att det ska passa frågeställningarna.
47

  

 

Efter det genomfördes den kvalitativa innehållsanalysen där vi har analyserat hur rapporteringen av de 

båda mästerskapen såg ut och vad som kännetecknade den i båda kanalerna. För att göra det valdes vissa 

sändningar ut och analyserades mer noggrant samt djupgående.
48

 

 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod passade uppsatsen bäst eftersom kombinationen 

gjorde det möjligt att undersöka flera aspekter och faktorer som tid och utrymme för de båda 

mästerskapen och för att kunna undersöka mer djupgående mönster samt återkommande fenomen. 

2.0.1 Kvantitativ undersökning 

 

I uppsatsen undersöktes 16 dagar under båda mästerskapen, undersökningsperioden börjar sju dagar 

innan Sverige spelade sin första match tills dagen då Sverige spelade sin sista gruppspelsmatch i 

mästerskapet. Under de 16 dagar som har undersökts analyserades två sändningar per dag, en på 

morgonen och en på kvällen.  

2.0.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 

                                                 
46

 Dahlén (2008), s. 480. 
47

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB,  2012,  

s. 198. 
48

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012), s. 210-211. 
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I den kvalitativa innehållsanalysen analyserades fyra sändningar för varje mästerskap och kanal. Totalt 

blev det 16 inslag och vi valde att undersöka de längre sändningarna eftersom de oftare har längre inslag 

och det finns mer att granska samt analysera. I den kvalitativa innehållsanalysen undersöktes hur dam- 

respektive herrlandslaget framställdes i de undersökta inslagen. Inslagen analyserades utifrån olika 

faktorer för att sedan sammanfattas som resultat utifrån tre frågor: 

 

1. Vad kännetecknar bildspråket? Används vissa bildutsnitt?  

2. Vad kännetecknar språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord?  

3. Vilka får komma till tals i inslagen?  

2.1 Material 

 

Uppsatsens material består av sport- och nyhetssändningar från SVT och TV4 under tidsperioden 21 

juni till 6 juli 2011 samt 4 till 19 juni 2012. Totalt blev det 32 sändningar per mästerskap och kanal, hela 

undersökningen blev 128 sändningar fördelade på 32 dagar.  

 

Enstaka undersökningsdagar innehöll ingen sport- eller nyhetssändning vid den tiden som vi vanligtvis 

undersökte, på grund av andra sändningar eller förändringar i programtablån för att det exempelvis var 

midsommarafton. Då valde vi en annan jämförbar sändning på morgonen eller kvällen. Det blev totalt 

lika många sändningar för båda mästerskapen och kanalerna.  

 

2.2 Avgränsning 

 

Uppsatsen avgränsades till två tv-kanaler, SVT och TV4. Dessutom valde vi att begränsa uppsatsen till 

två sändningar om dagen, en på morgonen och en på kvällen. Morgonsändningen är cirka fem minuter 

lång på båda kanalerna, medan kvällssändningen är längre.  

 

Uppsatsen avgränsades till tv eftersom det har bedrivits lite forskning om det mediet. Tidigare forskning 

har främst berört papperstidningar och de resultaten visar på att män får mer utrymme i tidningarna. Lite 

forskning har bedrivits om radio och det behövs mer forskning för att dra slutsatser om all 

sportjournalistik. 

 

Vi valde att undersöka sport- och nyhetssändningar en vecka innan Sverige spelar sin första match i 

mästerskapet för att se hur mycket utrymme och bevakning landslagen får innan respektive mästerskap 
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börjar spelas. Sedan valde vi att undersöka till och med dagen då Sverige spelar sin sista 

gruppspelsmatch, då har båda landslagen spelat lika många matcher. 

 

2.3 Urvalskritik 

 

Vi är medvetna om att det är två olika mästerskap som har undersökts i uppsatsen, damerna spelade 

världsmästerskap medan herrarna spelade europamästerskap. Av de mästerskapen är världsmästerskapen 

större och borde få mer utrymme i medier, men vi har valt att undersöka gruppspelsmatcherna i båda 

mästerskapen som är desamma i antal och betydelse för vidare spel i mästerskapet.  

 

Vi valde att undersöka två mästerskap i fotboll eftersom det är en av Sveriges största sporter sett till 

publik och utövare. De två mästerskapen som vi undersökte lämpade sig bäst eftersom VM 2010 för 

herrarna försvann då svenska herrlandslaget i fotboll inte var med och därför blev det de två olika 

mästerskapen som vi har valt. De är senast i tid och dessutom nära varandra i tid. En annan fördel med 

de två mästerskapen är att båda arrangerades geografiskt nära varandra och Sverige, VM 2011 för 

damerna i Tyskland och EM 2012 för herrarna i Polen samt Ukraina.  

2.4 Källkritik 

 

Det har inte bedrivits mycket forskning om sportjournalistik i Sverige. Den litteratur som vi har med i 

uppsatsen är den grundläggande forskning som finns och en del kan uppfattas som gammal, till exempel 

Eva Olofssons avhandling från 1989. Men vi valde att ta med din i uppsatsen för att ge en bakgrund till 

ämnet, beskriva forskningsläget och för att vi anser att den fortfarande är relevant. 

 

Det undersökta materialet har vi studerat på Kungliga biblioteket i Stockholm i den audiovisuella salen. 

TV4 och SVT har pliktleverans att skicka sina sändningar, bland annat nyhets- och sportsändningar, till 

biblioteket som sparar sändningar för forskare samt allmänheten. De gör det för att för alla medborgare 

har rätt till information och kunskap, därför upplever vi att biblioteket inte har någon tendens att påverka 

vårt undersökta material.  

 

Som uppsatsförfattare är vi medvetna om att viss litteratur och referenser kan ha egna intressen och 

agendor, exempelvis Gudrun Schyman som har ett politiskt intresse. Men vi har övervägt det och tagit 

med information som vi anser är väsentlig och bidrar till uppsatsen. 
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2.5 Reflexivitet 

 

Baserat på tidigare forskning och de sportsändningar vi har sett innan vår undersökning började trodde 

vi att resultatet skulle bli att herrarna fick mer utrymme i tv. Men vi har strävat efter att vara objektiva 

och låta kodningen tala för och styra resultaten. 

 

Som uppsatsförfattare är vi medvetna om vår egen förförståelse av både genus, medier och fotboll. Vi 

inser att detta kan ha påverkat hur vi har uppfattat och analyserat inslagen. Varje forskare har på sig sina 

forskningsglasögon med åsikter och grundläggande värderingar, vilket skulle kunna innebära att den 

kvalitativa undersökningen skulle kunna få ett annat resultat om någon annan gjorde den. Men vi har 

strävat efter att vara neutrala och se materialet utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Som uppsatsförfattare har vi tagit med oss egna erfarenheter till vårt arbete. Båda har olika bakgrund, 

bland annat i och med att Anna Nordh har studerat två kurser i Etnologi och har därmed kunskap inom 

det området. Medan Tobias Skagerström har studerat två kurser i Historia och har kunskap inom det 

ämnet. De här erfarenheterna hade vi med oss i arbetet och har utnyttjat. Att vara två personer som skrev 

uppsatsen var en fördel eftersom vi kunde diskutera med varandra. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

Den kvantitativa undersökningen baseras på vårt kodschema och dess variabler. Som uppsatsförfattare 

har vi strävat efter att ha hög validitet i uppsatsen, genom att det till exempel inte finns mycket eget 

tolkningsutrymme om bland annat längd på inslag, kön på personer i inslag och andra frågor som har 

undersökts. Den kvalitativa undersökningen baseras mer på våra egna tolkningar och därför kan andra 

forskare få andra resultat. Men våra tolkningar grundas på tidigare forskning och mönster vi har kunnat 

se i flera sändningar. Vi har genomgående strävat efter att uppnå god validitet i den kvalitativa 

undersökningen. 

 

Den kvantitativa undersökningen har strävat efter hög reliabilitet eftersom resultaten troligen skulle bli 

detsamma om undersökningen utfördes av någon annan forskare. Den kvalitativa undersökningen kan få 

annorlunda resultat beroende på vad andra forskare fokuserar på och tycker är viktigt. Även resultatet 

kan påverkas av vilket urval och material som forskaren använder sig av. Men tidigare forskning stödjer 

våra resultat och vi har strävat efter god reliabilitet i den kvalitativa undersökningen. 
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2.7 Etisk diskussion 

 

Genom hela uppsatsen har vi valt att inte namnge journalister, experter och andra personer som jobbat 

med de undersökta inslagen. Uppsatsens syfte var att studera och analysera generella mönster och 

fenomen i journalistiken och inte att peka ut eller namnge enskilda fall och personer.  

 

Som uppsatsförfattare valde vi att skriva ut namn på de flesta spelare och ledare som deltar i inslagen 

eftersom de är offentliga personer och har valt att delta i inslagen. Men undersökningen riktade sig inte 

heller mot de spelare och tränare som är med i inslagen utan mot de som arbetat med inslagen. 

 

2.8 Definitioner och förklaringar 

 

2.8.1 TV4: 

 

TV4 är en tv-kanal som ägs av företaget TV4-gruppen som i sin tur ägs av Bonnier och kanalen började 

sina sändningar 1990. Två år senare blev TV4 Sveriges första markbundna kommersiella tv-kanal.
49

 

Våren 1994 startade kanalen en självständig sportredaktion och senare på hösten samma år började 

kanalen med dagliga sportnyhetssändningar.
50

 

 

TV4 är en reklamfinansierad kanal och i dag finns det flera andra kanaler inom TV4-gruppen.
51

 Kanalen 

sände matcher från damernas världsmästerskap 2011 och semifinalen mellan Japan och Sverige var 

kanalens femte mest sedda program det året.
52

 

2.8.2 SVT 

 

Sveriges television har flera kanaler men de två största är SVT1 och SVT2. Kanalerna är en del av 

public service, vilket innebär att de har ett ansvar att förmedla ett visst programutbud som ska passa alla 

tv-tittare. Det gör att uppdraget grundas i en demokratisk tanke där företaget måste ta fram program för 

mindre intressen och områden även om det inte genererar höga tittarsiffror.
53

  

                                                 
49

 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela. Massmedier, Scandbook, 2009, s. 108. 
50

 Dahlén (2008), s. 234. 
51

 TV4, tv-kanal (Hemsida). http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-ar-vi1/det-har-ar-tv4-gruppen/, 07/11-

2012. 18:14. 
52

 Mediamätning i Skandinavien (Årsrapport). http://www.mms.se/_dokument/rapporter/ar/Årsrapport%202011.pdf, 8/11-

2012. 19:26. 
53

 SVT, tv-kanal (Hemsida). http://www.svt.se/omsvt/fakta/#./kort-fakta-om-

svt?&_suid=13523070133570348348687606547, 07/11-2012. 17:50. 
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SVT skriver i sin årsredovisning från 2011 att de har en mångfaldspolicy som värnar för alla och 

programutbudet grundas på publikens behov, intressen, perspektiv och åsikter. Deras mål är att publiken 

ska ha en stark identifikation med kanalen och SVT jobbar för likabehandling, jämställdhet och ökad 

mångfald. De här riktlinjerna gäller för såväl programutbud  som personal.
54

 

 

SVT har även en jämställdhetspolicy som säger att jämställdhet ska vägas in och avspeglas i 

programutbudet när det gäller ämnesval, inriktning och i andelen av medverkande kvinnor och män. I 

program som de sänder ska andelen medverkande kvinnor och män vara lika eller så får det högst skilja 

tio procent mellan de båda könen fördelat över ett år.
55

 

2.8.3 Världsmästerskapen i fotboll för damer (VM) 

 

Första världsmästerskapet för damer spelades år 1991 i Kina, sedan dess har världsmästerskapet spelats 

vart fjärde år. Senaste världsmästerskapet var 2011 i Tyskland och vanns av Japan. Sverige som deltog i 

mästerskapet slutade trea efter att ha slagits ut i semifinalen av Japan.
56

 

2.8.4 Europamästerskapen i fotboll för herrar (EM) 

 

Första europamästerskapen i fotboll för herrar spelades år 1960 i Frankrike och vanns av Sovjetunionen. 

Sedan dess har mästerskapet spelats vart fjärde år, senaste mästerskapet var under sommaren 2012. Då 

vann de regerande mästarna Spanien. Även Sverige deltog i mästerskapet men slogs ut i gruppspelet.
57

 

3. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras först resultaten från den kvantitativa undersökningen och en analys av de 

resultaten. Efter det följer resultaten från den kvalitativa undersökningen och en analys. 

                                                 
54

 SVT, tv-kanal (Årsredovisning). http://www.svt.se/svts/article126706.svt/BINARY/%C3%85rsredovisning+2011.pdf, 
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55

 SVT, tv-kanal (Hemsida). http://www.svt.se/omsvt/jobba-
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 Fédération Internationale de Football Association, Fotbollens världsorganisation (Hemsida). 
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3.1 Kvantitativ undersökning 

 

I denna del redovisas resultat från den kvantitativa undersökningen och en analys. Vi har delat upp 

resultaten efter kanal och mästerskap, till sist kommer en sammanfattande del där vi jämför kanalerna 

och mästerskapen. 

Världsmästerskapet för damer 2011 i TV4 

 

Under tidsperioden 21 juni till 6 juli 2011 hade TV4 18 inslag om Sveriges deltagande i 

världsmästerskapet i fotboll för damer. Första inslaget kanalen hade om Sverige under de 16 dagarna 

som vi undersökte var den 21 juni i den längre sportsändningen på kvällen, fem dagar innan 

mästerskapet började och en vecka innan Sverige spelade sin första match i turneringen. Första gången 

som Sverige nämndes i den korta sändningen på morgonen var den 26 juni, samma dag som 

mästerskapet började och två dagar innan Sveriges första match. 

 

TV4 hade i knappt hälften av alla sändningarna inget inslag om damlandslagets deltagande i 

världsmästerskapet 2011. När det var inslag om Sverige var det vanligast att de låg som inslag nummer 

två, det skedde i en tredjedel av inslagen. Att damerna var första inslag i sändningarna skedde tre 

gånger. 

 

Totalt hade TV4 19,5 minuters rapportering om damlandslaget under de undersökta dagarna. Inslagen 

för damlandslaget i kanalen var oftast kortare än en minut. De flesta av inslagen var korta överlag, cirka 

83 procent av alla inslag var kortare än 1,5 minuter och kanalen hade inget inslag som var längre än 2,5 

minuter. Det längsta inslaget var 2 minuter och 14 sekunder medan det kortaste inslaget var 25 

sekunder. Medellängden på TV4:s 18 inslag var 1 minut och 5 sekunder.  

 

Hur många som fick komma till tals i TV4:s inslag om damlandslaget varierade. Totalt gjordes 49 

uttalanden i de inslag som vi har undersökt. Personerna som fick komma till tals var mestadels kvinnor, 

38 uttalanden gjordes av kvinnor och 11 uttalanden gjordes av män. Kvinnor fick komma till tals som 

första person i inslagen 14 gånger medan män uttalade sig som första person vid tre tillfällen. I de 18 

inslagen var det vanligast att två personer fick komma till tals.   
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Spelare i landslaget och journalister fick komma till tals som första person i inslagen flest gånger. 

Spelare och journalister var även de vanligaste yrkesgrupperna som fick komma till tals i alla inslagen, 

där spelare fick komma till tals flest gånger. Yrkesgruppen expert uttalade sig fem gånger totalt i alla 

inslagen.    

 

Vanligast var att inslagen om Sveriges deltagande i världsmästerskapen tog upp 11-20 procent av 

sändningarna. Ett av inslagen tog upp 41-50 procent av hela sändningen. 

Världsmästerskapet för damer 2011 i SVT 

 

Under de 16 dagar som vi undersökte SVT:s sport- och nyhetssändningar under tidsperioden 21 juni till 

6 juli 2011, hade kanalen 17 inslag om Sveriges deltagande i världsmästerskapet. Sverige nämndes för 

första gången den 23 juni i den långa sändningen på kvällen. Första gången Sverige nämndes i den korta 

sändningen var den 28 juni, vilket också var samma dag Sverige spelade sin första match i turneringen. 

Då hade mästerskapet hållit på i två dagar. 

 

SVT hade i över hälften av sina nyhets- och sportsändningar inget inslag om Sveriges deltagande i 

fotbollsmästerskapet. Prioriteringen av inslagen om Sveriges deltagande varierade i kanalen. I de 17 

inslagen var det vanligast att svenska damlandslaget kom som första inslag i sändningen, det skedde i 

cirka 35 procent av fallen. Men inslagen kom även senare i sändningen, i cirka 29,5 procent av fallen 

kom Sverige som femte inslag i sändningarna. De andra inslagen var utspridda, bland annat var ett 

inslag senare än sjätte inslag.  

 

Totalt hade SVT cirka 32,5 minuters rapportering om damlandslaget i sina sändningar. Vanligast var att 

inslagen var 1-1,5 minut, men kanalen hade två inslag som var längre än tre minuter. 

Medelsnittslängden på inslagen var 1 minut och 54,5 sekunder, varav det längsta inslaget var 3 minuter 

och 27 sekunder och det kortaste var 28 sekunder.  

 

Totalt i alla inslag gjordes 39 uttalanden, av dem gjordes 31 av kvinnor och 8 uttalanden var av män. 

Första personen som fick komma till tals i inslagen var oftast kvinnor, de gjorde första uttalandet vid 12 

tillfällen och män gjorde första uttalandet vid fyra tillfällen.  
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Vanligast att komma till tals först i inslagen var kvinnliga journalister. Spelarna i damlandslaget fick 

totalt uttala sig 20 gånger i inslagen. Yrkesgruppen expert uttalade sig en gång och det var en kvinna.  

Det var vanligast att två personer fick komma till tals i SVT:s sportsändningar. Fem eller fler personer 

fick aldrig komma till tals i SVT:s sändningar om damlandslaget. Att en person fick komma till tals 

skedde i fyra inslag. 

 

Vanligast var att inslagen tog upp 11-20 procent, det skedde vid sju inslag. Efter det var det lika vanligt 

att inslagen tog upp 1-10 procent eller 21-30 procent av hela sändningen. 

Europamästerskap för herrar 2012 i TV4 

 

TV4 hade 24 inslag om Sveriges deltagande i europamästerskapet för herrar 2012 under tidsperioden 4 

till 19 juni. Det första inslaget i den långa sändningen var den 4 juni, då kanalen hade två inslag om 

svenska herrlandslaget. Det första inslaget i den korta sändningen var den 6 juni, två dagar innan 

mästerskapet började och tre dagar innan Sverige spelade sin första match i turneringen.  

 

TV4 hade i en tredjedel av sina sändningar inget inslag rörande Sveriges deltagande i 

europamästerskapet i fotboll. Men i de sändningar som hade inslag om mästerskapet så var inslaget 

oftast med som första inslag. 21 av 24 inslag låg antingen som första eller andra inslag i sändningen. Ett 

av inslagen prioriterades senare än som tredje inslag i nyhets- och sportsändningarna.  

  

Totalt hade TV4 cirka 31,5 minuters rapportering om herrlandslaget i sina sändningar. Vanligaste 

längden på inslagen för herrarnas europamästerskap i TV4 var 0-1 minut. Strax bakom kom inslag på 1-

1,5 minut, där sex inslag inrymdes i den tiden. Det längsta inslaget var tre minuter och 28 sekunder, 

TV4:s kortaste inslag om herrlandslaget i europamästerskapet var 22 sekunder. Medelsnittslängen på 

kanalens 24 inslag var 1 minut och 18,5 sekunder. 

 

Det var totalt 45 uttalanden i TV4:s sändningar om svenska herrlandslaget. Män uttalade sig 37 av de 

gångerna. Kvinnor uttalade sig åtta gånger, varav sju gånger var kvinnliga journalister och en gång en 

kvinnlig supporter.  

 

Journalister var den yrkesgrupp som fick komma till tals flest gånger. Totalt i alla inslag fick spelare 

komma till tals nio gånger. Supportrar fick totalt uttala sig 13 gånger i inslagen, varav de flesta var 

manliga supportrar som fick komma till tals vid elva tillfällen.   
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TV4 hade fyra inslag där ingen person fick komma till tals, oftast visades då bilder från en svensk match 

och studioprogramledaren fick prata i inslaget. Men vanligaste antal personer som fick komma till tals i 

inslagen var en person, det skedde åtta gånger. I fyra inslag fick fler än fem personer komma till tals. 

 

Det var vanligast att inslagen var 11-20 procent av hela sändningen. Näst vanligast var att inslagen tog 

upp 21-30 procent av hela sändningen. 

 

Europamästerskapet för herrar 2012 i SVT 

 

Under den 4 till 19 juni 2012 hade SVT 31 inslag rörande Sveriges deltagande i europamästerskapet i 

fotboll för herrar. Första inslaget om Sverige i mästerskapet sändes den 4 juni på kvällen i den längre 

sportsändningen. Dagen efter, den 5 juni, var första inslaget i den korta sportsändningen, sex dagar 

innan Sveriges herrlandslag i fotboll spelade sin första match i turneringen och tre dagar innan 

turneringen började. 

 

Svenska herrlandslaget prioriterades ofta tidigt i sändningarna, cirka 68 procent av inslagen låg som 

första eller andra inslag. Det vanligaste var att inslagen kom som andra nyhet. Det skedde tretton gånger 

medan herrarna var med i första inslaget åtta gånger. Att det var inte var något inslag alls i sändningen 

skedde åtta gånger. 

 

Totalt hade SVT cirka 43,5 minuters rapportering om herrlandslaget i sina sändningar. Vanligaste 

längden på inslagen i SVT var 1-1,5 minut, därefter kommer inslagen som är 0-1 minut men det 

förekom även ett inslag som var längre än tre minuter. 64,5 procent av inslagen var 0-1,5 minut. 

Inslagens genomsnittslängd var 1 minut och 24,5 sekunder. Det längsta inslaget var 4 minuter 10 

sekunder och det kortaste inslaget var 15 sekunder. 

 

I SVT:s sändningar om herrlandslaget i fotboll under europamästerskapet var det totalt 61 uttalanden i 

inslagen. Män fick uttala sig 49 gånger, varav de flesta var spelare som fick uttala sig 17 gånger. 

Manliga journalister fick komma till tals 14 gånger. 

 

Kvinnor fick uttala sig 12 gånger i inslagen, varav den största yrkesgruppen var kvinnliga journalister. 

Supportrar fick i inslagen uttala sig vid sju tillfällen, varav fem var män och två var kvinnor. Vanligast 
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var att två personer fick komma till tals i SVT:s sändningar, men i ett av inslagen fick fler än fem 

personer komma till tals.  

 

16 inslag tog upp 11-20 procent av hela sändningen, efter det kommer 0-10 procent av sändningen som 

skedde vid 9 inslag. Ett av inslagen om herrarna stod för 31-40 procent av en sändning. 

 

Sammanfattande del 

 

 

Figur 3:1 Stapeldiagram 

 

Undersökningen visar att både SVT och TV4 hade fler inslag om herrlandslaget än damlandslaget, 

framför allt SVT som hade 31 inslag om herrlandslaget och 17 inslag om damlandslaget. TV4 hade 24 

inslag för herrlandslaget och 18 för damlandslaget. Båda kanalerna hade även vid fler tillfällen fler än 

ett inslag i samma sändning om herrlandslaget än om damlandslaget.   

 

Båda kanalerna har inslag om herrlandslaget tidigare i sina korta sändningar än damlandslaget. Det kan 

tyda på att kanalerna tycker att herrlandslaget är viktigare och att de tror att folk vill veta hur 

herrlandslagets uppladdning inför mästerskapet går. 

  

Att undersöka prioritering i sändningar är ett bra sätt att ta reda på hur viktigt en kanal tycker att ett 

inslag är. Ju tidigare ett inslag är i sändningen, desto viktigare inslag. Undersökningen visar att herrarnas 

inslag bedömdes som viktigare i båda kanalerna eftersom inslagen om herrlandslaget oftare låg längre 
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fram i sändningen och därmed prioriterades som ett viktigt inslag vid fler tillfällen än damlandslaget. Att 

herrarna var första eller andra inslag skedde dubbelt så många gånger än för damerna i båda kanalerna. 

 

SVT hade fler längre inslag om damlandslagets deltagande i världsmästerskapet än vad TV4 hade. SVT 

har oftare damerna som första inslag än TV4, men börjar ha inslag om Sverige senare än TV4. 

 

Längd på inslag visar hur mycket utrymme ett inslag får och ju längre inslag desto viktigare inslag. 

Längst genomsnittslängd för sina inslag hade SVT:s inslag om damlandslaget i världsmästerskapen 

2011. Kortast genomsnittslängd hade TV4 för sina inslag om samma mästerskap. Det visar på att SVT 

hade färre inslag om damlandslaget men de var oftast ganska långa. 

 

Totalt hade båda kanalerna cirka elva minuter mer rapportering om herrlandslaget än damlandslaget 

under vår undersökningsperiod. Att ha mer sändningstid för herrlandslaget tyder på att de bedömdes 

som viktigare och förtjänade mer sändningstid.  

 

Hur många som får komma till tals i ett inslag är intressant, det kan visa på hur mycket energi och tid 

kanalen har lagt ned på inslaget samt tyda på hur mycket resurser och hur många som arbetar med 

landslaget i fotboll under respektive mästerskap. Vi kan se att TV4 hade fler personer som fick komma 

till tals i sina sändningar om damlandslaget medan det var tvärtom på SVT. 

Totalt antal personer som fick komma till tals i inslagen hos båda kanalerna var följande: TV4:s inslag 

om damerna hade 49 uttalanden, medan SVT:s inslag om damlandslaget hade 39 uttalanden. TV4:s 

inslag om herrarna hade 45 uttalanden och SVT:s inslag om herrarna hade 61 uttalanden.  

 

I TV4:s sändningar var det fler som fick komma till tals i inslagen om damlandslaget än om 

herrlandslaget. Det kan bero på att inslagen fokuserar mer på laget och flera spelare, inslagen om 

herrlandslaget fokuserar mer på enskilda spelare.  

 

Vilket kön som får uttala sig vid mästerskap var bekönat i sig genom att vid damernas världsmästerskap 

i båda kanalerna var det mestadels kvinnor som fick komma till tals. I inslagen om herrlandslaget i båda 

kanalerna var det övervägande män som fick uttala sig hos båda kanalerna. Experter och supportrar fick 

uttala sig oftare i inslag om herrlandslaget än om damlandslaget. 

 

Hur stor del av en sändning som handlar om en nyhet visar på nyhetsvärdering hos kanalerna och hur 

mycket utrymme de vill ge vardera mästerskap i sina sändningar. Desto högre nyhetsvärde ett inslag har 
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desto större del av sändningen får inslaget. Om ett inslag har högt nyhetsvärde och bedöms som viktigt 

kan det slå ut andra nyheter för att ta stor plats i sändningen.   

Inslagen hos herrlandslaget kan sägas ha större nyhetsvärde eftersom de oftare tog större del av 

sändningen. Det var mer jämlikt fördelat hos TV4 än SVT, men herrarna fick lite mer plats i 

sändningarna hos TV4. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Här redovisas resultat och analys från den kvalitativa undersökningen. Vi har delat upp resultaten efter 

kanal och mästerskap, till sist kommer en sammanfattande del där en jämförelse mellan kanalerna och 

mästerskapen görs. 

 

Världsmästerskapet för damer 2011 i TV4 

 

1. Hur är bildspråket?  

 

I de inslag som vi har undersökt i den kvalitativa innehållsanalysen för damlandslaget år 2011 i TV4 var 

det blandade typer av bilder och kameravinklar. Det var både närbilder, halvkroppsbilder och 

helkroppsbilder. Bilderna i inslagen var ofta från träning eller match. Det var vanligare med bilder på 

hela laget och flera spelare tillsammans, det är inte många bilder på supportrar före, under eller efter 

matcher.  

2. Hur är språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord?  

 

I flera av inslagen fokuseras det på missade målchanser och att Sverige är ineffektiva  eftersom de 

missar målchanser, trots att laget har vunnit sina matcher. Vissa speciella ord och uttryck används i 

inslag. Ordet tjej används för att beskriva spelare av tränare, journalister och programledare. Exempelvis 

säger en kommentator från en match:  

 

"Det är mycket vilja i den här tjejen"
58

 

 

Ordet tjej används även av damlandslagets tränare Thomas Dennerby som uttalar sig om USA:s 

förbundskapten Pia Sundhage inför matchen mellan de två länderna: 

 

                                                 
58

 Inslag från TV4, 2/7- 2011, kl, 19:00. 
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"Pia är en jättemysig tjej."
59

 

 

TV4 använder sig även av en skylt innan ett inslag där det står: 

 

"Tjejerna är laddade".
60

 

 

Att använda ordet tjej är ett sätt att infantilisera de kvinnliga spelarna som för publikens tankar till en 

omyndig och ung person.  

 

I ett av inslagen jämför sig fotbollsspelaren Antonia Göransson med en herrfotbollspelare när hon pratar 

om vilken spelare hon är lik. I samma inslag står det ålder på spelarna som intervjuas i namnskylten. Det 

är enda gången det förekommer under vår undersökningsperiod. I ett annat inslag när Lisa Dahlkvist har 

gjort mål och avgjort en match för Sverige säger en kommentator i inslaget: 

 

"Nu är pappa Dala lycklig."
61

 

 

Det hänvisar till Dahlkvists familjeliv och är ett tecken på infantilisering. I ett annat inslag väljer 

programledaren att säga Sverige i stället för vi, vilket är vanligare för herrlandslaget. 

 

"Sverige är klara för kvartsfinal."
62

 

3. Vilka får komma till tals i inslagen?  

 

TV4 har en reporter som syns i bild under våra undersökta inslag. Därför förekommer den kvinnliga 

reportern i många inslag och intervjuar spelare, det är ofta samma spelare som intervjuas. Få supportrar 

och experter får komma till tals. 

 

Världsmästerskapet för damer 2011 i SVT 

 

1. Hur är bildspråket?  

 

                                                 
59

 Inslag från TV4, 6/7- 2011, kl 07:05. 
60

 Inslag från TV4, 26/6- 2011, kl 08:05. 
61

 Inslag från TV4 2/7-2011, kl 19:00. 
62

 Inslag från TV4 2/7-2011, kl 19:00. 



25 

 

Det användes flera olika kameravinklar och typer av bilder. Många av bilderna är på hela laget, eller 

flera spelare och bland annat visades spelarnas segerdans vid flera tillfällen.  

 

I ett inslag visas flera missade målchanser, samt intervjuer  innan målet visas. Det fokuserades mer på 

det negativa i matchen, de missade målchanserna, än det faktum att Sverige vann. Fokuseringen var 

både bildmässig och språklig. Reportern säger i inslaget: 

 

”I 56 minuter handlade det om tre saker: Jessica Landström, Lotta Schelin och blågula missar i 

massor”.
63

 

 

Det här kan vara ett tecken på marginalisering, genom att det negativa framhävs och det positiva hamnar 

i bakgrunden. Damlandslagets prestationer beskrivs inte som imponerande. En del intervjuer med 

spelare gjordes på hotellet, men de flesta bilderna är tagna på träning eller från matcher. 

 

2. Hur är språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord?  

 

I de inslagen som vi har undersökt för damernas världsmästerskap i SVT tas känslor upp vid flera 

tillfällen. En utsänd reporter frågar flera av spelarna hur magkänslan är inför en match, i stället för att 

fråga om taktik och uppladdning inför en match. I ett inslag ställer reportern en fråga till spelaren 

Therese Sjögran om hur det ska bli att möta hennes klubbkamrat Heather O’Reilly i matchen Sverige 

mot USA. Efter en match beskrevs Sveriges tränare Tomas Dennerby utifrån känslor, inte hur laget 

spelat i matchen: 

 

”Ikväll var det glädjen som dominerade hos förbundskapten Thomas Dennerby.”
64

 

 

Ordet tjej används i flera av inslagen och kan uppfattas som ett sätt infantilisera spelarna, bland annat 

säger reportern: 

 

”Kolla in tjejen med nummer 17 på tröjan här, så ser Sveriges senaste VM-hjälte ut, för det var Lisa 

Dahlqvist som sänkte Nordkorea.”
65
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 Inslag från SVT, 28/6-2011, kl 22:00. 
64

 Inslag från SVT, 2/7-2011, kl 19:45. 
65

 Inslag från SVT, 2/7-2011, kl 19:45. 
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3. Vilka får komma till tals i inslagen? 

 

Motståndare till Sverige får komma till tals i ett inslag då amerikanska spelare intervjuas. 

Förbundskaptenen Thomas Dennerby intervjuas efter matchen och berättar att han ska bjuda laget på 

SPA.  

” Det kommer bli fint, jag kanske hänger på till spat till och med.”
66

 

 

Att prata om spa kan kopplas till vissa föreställningar om kvinnliga egenskaper och attribut, samt 

förstärka dem. Det kan även ses som ett tecken på att spelarna främst ses som kvinnor  och spelare i 

andra hand. Istället för att ha med Dennerbys kommentar om spa kan reportern till exempel ställa en 

fråga om nästa match eller taktik för laget. Att prata om spa kan uppfattas som att de kvinnliga spelarna 

trivialiseras. I intervjun ställs ingen fråga om fortsättningen i mästerskapet. 

 

Europamästerskap för herrar 2012 i TV4 

 

1. Hur är bildspråket? 

 

Det är flera närbilder på detaljer som huvudbonader, smink och svenska färger. Vid flera tillfällen visas 

bilder på supportrar som är glada, dansar och sjunger. De umgås och dricker öl vilket syns i närbild. 

Detta kommenteras av reportern. 

 

”Ölen kostar motsvarande tio eller tjugo kronor och är något svagare än starköl. Man kan döpa om den 

till sjungöl.”
67

 

 

Detta kan förstärka bilden av att fotboll främst är en manlig sport eftersom öl ofta förknippas med 

manlighet. Reportern är ofta på samma plats som supportrarna och pratar med dem. Oftast är det män 

som får komma till tals. Supportrarna syns även i bild vid flera tillfällen när reportern gör sin ståuppa.  

 

Enskilda personer lyfts fram både språkligt och bildmässigt, det är ofta enskilda spelare eller tränare i 

stillbilden bakom programledaren innan inslaget börjar. Till exempel handlar ett inslag enbart om 

spelaren Johan Elmander och hans skada, han är den enda spelaren som intervjuas i inslaget och får 

                                                 
66

 Inslag från SVT, 28/6-2011, kl 22:00. 
67
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komma till tals. Det är även mycket fokus på Zlatan Ibrahimovic, som flera gånger bara nämns vid sitt 

förnamn. Han nämns flera gånger och är flera gånger ensam spelare i bild. 

 

Inslag om matcherna är oftast längre och mer detaljerade, bilderna från matcherna är längre och fler 

målchanser visas. Det är även fler bilder på svenska supportrar under matcherna.  

2. Hur är språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord?  

 

Språkligt används ibland ordet vi som att svenska folket är en enhet med landslaget.  

 

”Om Sverige förlorar kommer vi inte vidare.”
68

 

 

Andra grepp, som förstärkningar, används för att tittaren ska förenas med svenska herrlandslaget. 

 

”Det är högerfoten som hela fotbollssverige hoppas ska läka, och läka snabbt.”
69

 

 

Förstärkningsord används ibland, exempelvis när programledaren introducerar ett inslag och säger 

spännande. 

 

I många inslag målas europamästerskapet upp som en folkfest. Det här hör ihop med att många 

supportar visas i bild, det är sång, glatt och mycket liv i bilderna. 

 

”18 000 svenskar har köpt biljetter till kvällens match.”
70

 

 

Som uppsatsförfattare upplever vi det som att publiken och svenska folket ska samlas runt landslaget, 

även de som tittar i Sverige ska känna sig nära och delaktiga i mästerskapet. 

 

”Kiev har förberett sig för sjövilda och glada svenskar.”
71
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Det är mycket vi-känsla och supporterskap runt svenska landslaget för herrarna. TV4 har även en 

reporter på plats i London på en engelsk pub, han berättar om hur England ser på sin match mot Sverige 

och avslutar sin rapportering med att säga: 

 

”Jag hoppas att jag får vifta med min svenska flagga här på puben ikväll.”
72

 

 

Inslagen har intryck av nationalism eftersom de ofta förenar Sverige runt herrlandslaget i fotboll. 

 

3. Vilka får komma till tals i inslagen? 

 

Supportrar får komma till tals i flera inslag, främst manliga supportrar. Det påverkas av att det verkar 

vara mest män som är i Kiev och följer landslaget, men flera kvinnliga supportrar syns i bilderna i 

inslagen men får inte komma till tals. Det här kan förstärka bilden av att fotboll främst är för herrar och 

att kvinnor till viss mån utestängs från den världen. 

 

Europamästerskapet för herrar 2012 i SVT 

 

1. Hur är bildspråket? 

 

I flera av inslagen syns bilder på supportrar, vilket visar att reportern ofta är på plats där det händer 

mest. Från ett inslag när Sverige har åkt ut från mästerskapet spelas dramatisk musik, vilket fungerar 

som en förstärkning. Sändningen visar bilder på arenan uppifrån, musik spelas och kommentatorn från 

matchen säger ”Nej nej nej, Schevchenko igen”. Inslaget har även vissa sekvenser där slowmotion 

används för att öka dramatiken för publiken.  

 

SVT har gjort korta egna inslag om matcher som de sänder. Dramatisk musik spelas vilket förstärker 

situationen. Det sägs ingenting under inslagen, men i slutet på varje inslag står det vilken match det 

handlar om. 

 

2. Hur är språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord?  

 

Vi-känsla finns i flera inslag, ett exempel på det är när en reporter avslutar sin rapportering med att säga: 
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”Nu packar Sverige väskorna för avfärd imorgon mot Kiev.”
73

 

 

Istället för att säga Sverige hade reportern kunnat säga laget eller spelarna.  

 

Ibland dramatiserar språket situationen, exempelvis när Sverige åkte ur mästerskapet användes 

förstärkningsord som sorg, besvikelse, ödesmatch och baksmälla.  

 

"En tung tung besvikelse har ju legat som ett lock över landet i dag efter det bittra uttåget igår."
74

 

 

I detta exempel nämns inte vilken sport det rör sig om eller vilket mästerskap. Publiken antas veta vad 

det handlar om. En reporter säger även: 

 

”Från förväntan till förtvivlan på sju svårsmälta minuter.”
75

 

 

En expert uttalar sig om matchen och bidrar åter igen till vi-känsla. 

 

”Framför allt lider vi ju i dag. Jag lider med dem och jag vet att dem lider.”
76

 

 

I många inslag är det glad stämning och mästerskapet beskrivs som en rolig tillställning med bilder på 

svenska fans som dricker öl, umgås och laddar inför matchen. Det anspelas även på nationalism i och 

med att man visar bilder på supportrar som sjunger svenska nationalsången. Det är även mycket blågult 

och svensk symbolik. Men när Sverige åker ur så blir känslorna tvärtemot. En skylt i ett inslag visar 

exempelvis: ”Festen är över för Sverige”. 

 

3. Vilka får komma till tals i inslagen? 

 

I ett inslag intervjuas en manlig expert av en kvinnlig reporter. Den kvinnliga reportern tar en 

värdinneroll, vilket har förekommit i andra inslag. I inslagen är det även vanligare med manliga experter 

än kvinnliga. 
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Experter får oftare komma tills tals och får uttrycka sina åsikter om matchen, även i matchreferat. 

Journalisterna tar större plats i rapporteringen om herrlandslaget än för damlandslaget. 

 

Sammanfattande del 

 

1. Hur är bildspråket? 

 

Bildmässigt är rapporteringen om de båda mästerskapen liknande vad gäller bilder och kameravinklar. 

Båda kanalerna har olika typer av närbilder, helkroppsbilder och halvkroppsbilder som varierar i 

inslagen och är lika för båda könen. Men för herrarna lyfts enskilda personer, som spelare och tränare, 

fram mer medan hos damerna förekommer fler bilder på laget och flera spelare tillsammans.  

 

För herrarna är det även fler bilder på supportrar under match men även utanför matcher. Det är bilder 

på supportrar som umgås, dricker öl och laddar inför match. Det förmedlar intryck av gemenskap och 

glädje runt herrlandslaget. Inslag från båda kanalerna rörande herrmästerskapen är mer detaljerade och 

dramatiska. 

 

SVT använde förstärkningsgrepp som musik, slowmotion och dramatiska inslag vid sin rapportering för 

herrmästerskap. Deras inslag av damernas mästerskap är mer lugna, har långsammare tempo och är utan 

förstärkningsgrepp. Inslagen och intervjuerna är sakliga och avslappnade, det är bra stämning mellan 

journalisten och intervjuobjektet som kan skratta och skämta. 

 

Det förekommer företeelser som kan förstärka begreppen manligt och kvinnligt i båda kanalerna. I 

inslagen kring herrmästerskap förekommer flera bilder på öl och i ett inslag pratas det om öl. I ett inslag 

för damerna nämns det att spelarna ska åka på spa. 

 

2. Hur är språket? Används vissa ord, metaforer och förstärkningsord? 

  

Det finns språkliga skillnader i rapporteringen mellan de båda mästerskapen. Rapporteringen om 

damernas mästerskap är saklig medan herrarnas är mer subjektiv när supportrar och experter får uttala 

sina egna åsikter. Rapporteringen av herrmästerskapet hos båda kanalerna är mer dramatisk och 

förstärkningsord används ibland, tecken på nationalism finns även hos inslagen av herrarna och inte i 

rapporteringen av damerna. Det kan vara att nationalsången spelas, bilder på svenska flaggor och kläder 

samt en mer engagerad samtalston hos journalister. 
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I rapporteringen av damernas mästerskap förekommer känslor vid fler tillfällen. Det frågas om känslor 

innan och efter match samt hur det kommer kännas att spela mot klubblagkamrater. Vid liknande 

situationer i rapporteringen av herrarna pratas det om taktik och förutsättningar inför en match. 

 

Både TV4 och SVT beskriver herrmästerskapet mer som en folkfest som berör alla, ett ord som ofta 

används är vi. Vi som att svenska supportrar är ett med landslaget och herrspelarna. Gentemot 

damlandslaget där rapporteringen är mer distanserad och beskrivs inte lika engagerat samt folkligt. Fler 

journalister och experter får komma till tals i herrarnas mästerskap. Det är mer vi-känsla runt 

herrlandslaget, båda kanalerna använder ord som vi och Sverige medan damerna refereras till som 

landslaget. För herrarna är det mer som att hela nationen står bakom laget, stödjer och följer 

mästerskapet. Sändningarna spelar mer på nationalism medan inslagen för damerna mer rapporterar 

resultaten från mästerskapet. 

 

Det förekommer även språkliga uttryck som skiljer män och kvinnor åt. Ord som tjej och tjejer används 

i rapporteringen av journalister och tränaren för svenska damlandslaget. I jämförelse har vi inte hört 

ordet kille/grabb användas för herrspelare. Vid ett tillfälle nämns även en kvinnlig spelares pappa och 

det sker en jämförelse med en herrfotbollsspelare. 

 

Krigsmetaforer förekommer vilket kan kopplas till att fotbollen först sågs som ett medel i utvecklingen 

av manlig karaktär och manliga egenskaper som bra fysisk, vilket även är bra att ha i krig. De här 

metaforerna kan förstärka bilden av att fotbollen främst är för män. 

 

För damerna är rapporteringen mer negativ och fokuserar på missade målchanser i flera inslag trots att 

Sverige har vunnit matcher. I ett inslag visar de flera missade målchanser innan de visar målet som 

Sverige gjorde, att jämföra med ett inslag om en herrmatch där de visade Sveriges mål direkt. 

 

När herrarna förlorat är inslagen ändå lite positiva och fokuserar på att laget ska komma igen och vinna 

nästa match om de får stöd från supportrarna. För herrarna upplever vi det som att inslagen uppmanar 

till stöd för landslaget än för damerna, där inslagen är mer distanserande och sakliga. 

 

3. Vilka får komma till tals i inslagen? 

 

Fler supportrar och experter får komma till tals i rapporteringen av herrmästerskapet i båda kanalerna. 
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Båda kanalerna har även flera olika journalister och experter som får komma till tals i herrmästerskapet, 

medan det oftast är samma journalist som pratar på plats vid rapporteringen av damernas mästerskap. 

Både experter och journalister får även mer uttrycka sina egna åsikter om matcher i rapporteringen för 

herrarna. 

 

Att fler supportrar får komma till tals vid herrmästerskapet ger oss en känsla av att det är en större 

uppslutning och mer stöd från svenska folket runt herrlandslaget. 

 

Tränaren för svenska herrlandslaget, Erik Hamrén, får komma mer till tals än damlandslagets tränare, 

Thomas Dennerby. Intervjuer med tränarna skiljer sig åt genom att Hamrén får fördjupa sig och mer 

detaljerat berätta om till exempel varför en match slutade som den gjorde.  

4. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat utifrån tidigare forskning och uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Här redovisas också uppsatsens slutsatser som är uppdelade i olika rubriker. De är 

uppdelade i två delar, den kvantitativa undersökningen kommer först och sedan följer den kvalitativa 

innehållsanalysen. Sist i kapitlet kommer förslag på vidare forskning. 

4.1 Kvantitativa undersökningen 

4.1.1 Herrlandslaget prioriteras tidigare i sändningar. Båda kanalerna har fler inslag om herrarna och 

mer sändningstid för herrarna. 

 

Både SVT och TV4 prioriterade inslagen om herrlandslaget oftare än damlandslaget som första eller 

andra inslag i sina sändningar. Båda kanalerna hade fler inslag om herrlandslaget, speciellt SVT som 

hade 14 mer inslag om herrarna än damerna. Båda kanalerna hade cirka 11 minuter mer total 

sändningstid för herrlandslaget än damlandslaget.  

 

De här resultaten tyder på att herrlandslaget nyhetsvärderas och prioriteras som viktigare än 

damlandslaget. Resultat från undersökningen som går emot det är att fler personer fick komma till tals i 

TV4:s inslag om damlandslaget. Det tror vi beror på att det är mer fokus på en individuell spelare eller 

enskilda ledare i inslagen om herrlandslaget och för damlandslaget fokuseras det mer på laget eller flera 

spelare.   
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När vi undersökte genomsnittslängd på inslagen hade SVT:s inslag om damlandslaget längst 

genomsnittslängd, det är det enda som visar på att damlandslaget får mer utrymme i kanalen än 

herrlandslaget. Men utifrån våra andra resultat kan vi utläsa att herrarna fortfarande nyhetsvärderas och 

prioriteras längre fram i sändningar. 

 

Vi kan slå fast är att båda kanalerna ger mer utrymme till herrarnas mästerskap. Det påverkas av att 

publik- och tittarintresset är större för herrfotbollens mästerskap. I Gudrun Schymans intervjuer nämner 

alla tre intervjuade mediechefer att intresset för damfotbollen är mindre än för herrfotbollen. För medier 

är publik- och läsarintresse viktigt i nyhetsvärderingen och generellt är intresset större för herrfotboll.
77

  

 

Men de intervjuade mediecheferna säger också att medier kan styra det intresset och troligtvis öka 

kunskapen och intresset hos publiken om de skriver mer om damfotboll. Men det är inte det viktiga för 

tidningarna, istället fokuserar tidningarna på sporter där intresset redan finns för att fånga publik och 

sälja tidningar. Det här gäller även för tv-kanaler som vill fånga publik. Då kan rapporteringen av 

damfotboll och andra damidrotter få det svårare i en allt mer ekonomisk och kommersiell medievärld 

som finns i dag och troligen kommer vara kvar ett tag.  

 

Det stämmer överens med det Lasse Anrell sa i sin intervju med Feministiskt perspektiv. Han sa att 

ekonomi påverkar sportredaktionernas nyhetsurval och nyhetsvärdering.
78

 I en allt mer ekonomisk 

präglad medievärld, där tidningar och tv snabbt kan se vad publiken vill ha, tar medier mindre risker och   

söker sig dit publikintresset finns istället för att skapa nytt intresse. 

 

Medier har ett ansvar att skildra samhället som det ser ut och kan påverka människors identitet. Om 

medier ger en ensidig bild av manligt och kvinnligt påverkar det publikens sätt att se på sig själva och 

andra personer.
79

 Frågan är då vilken genusbild sportjournalistiken ger av verkligheten och hur det 

kommer att se ut i framtiden. Inte mycket har förändrats sedan Koivula gjorde sin undersökning för 14 

år sedan och i dag när ekonomi och klickjournalistik blir viktigare blir det svårt att se hur någon 

förändring kommer att ske.    
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4.1.2 I inslagen om herrlandslaget får experter och supportrar oftare komma till tals 

 

Det finns fortfarande tendenser som tyder på att fotboll främst är en sport för män och att damfotboll 

behandlas på ett annat sätt. I båda kanalernas inslag om herrlandslaget fick experter och supportrar uttala 

sig oftare. Att supportrar oftare fick uttala sig i sändningar om herrlandslaget kan bidra till vi-känsla och 

att alla borde stödja svenska herrlandslaget. Det var även mestadels manliga supportrar som fick uttala 

sig . Det kan förstärka bilden av att fotboll främst är en sport för män.  

 

Det var även vanligare att experter fick komma till tals i inslagen om herrlandslaget och att journalister 

fick uttrycka sin egen åsikt. Att experter uttalade sig oftare om herrfotboll kan även ge en mer 

professionell syn på herrfotbollen och att den är mer värd att analysera samt kommentera. Damfotbollen 

kan hamna i skuggan av herrfotbollen och bedömas som mindre viktig. Det var framför allt manliga 

experter som uttalade sig och det kan ge en bild av att män kan och vet mer om fotboll än kvinnor. 

4.1.3 Överensstämmelse med tidigare forskning 

 

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att inte mycket har förändrats inom rapporteringen av dam- 

och herridrott. Vår uppsats stämmer överens med Nathalie Koivulas undersökning från 1995-96 och 

1998 där hon kom fram till att manliga idrottare och atleter får mer utrymme än de kvinnliga. Även 

Rosengren och Ungas uppsats från 2006 visade att män får mer plats i tidningen Sportbladet, de 

undersökte även damlandslaget mot herrlandslaget i ishockey och fick resultatet att herrlandslaget fick 

mer utrymme i tidningen. Det stämmer överens med vår forskning. Men för att slå fast att all 

sportjournalistik sker på samma sätt behövs mer omfattande forskning.  

4.1.4 Rapporteringen är bekönad 

 

Rapporteringen hos båda kanalerna är bekönad utifrån det faktum att mestadels kvinnor fick komma till 

tals i inslagen om damlandslaget och mestadels herrar fick komma till tals i inslagen om herrlandslaget. 

Det här resultatet var oväntat och går emot tidigare forskning som visat att framför allt män får komma 

till tals inom sportjournalistiken. En förklaring till det har varit att en majoritet av de journalister och 

andra människor som jobbar inom sportjournalistik är män. Men hur kan då mestadels kvinnor komma 

till tals i inslagen om damlandslaget? Borde inte majoriteten vara män i de inslagen också?  
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Dragstedt och Asplund skriver i sin uppsats från 2010 att få kvinnliga journalister på sportredaktioner är 

en förklarande faktor till den ojämnställda rapporteringen. Vår undersökning visar att de kvinnliga 

journalister som finns på sportredaktioner får uttala sig färre gånger i rapporteringen om herrlandslagets 

mästerskap. 

 

Vår slutsats är att kvinnliga journalister mestadels får komma till tals när det handlar om damidrott och 

mindre när det handlar om herridrott. Vid rapporteringen av herrlandslaget fick kvinnliga journalister 

ibland ta rollen som värdinnor, även om det fanns undantag. Det stämmer överens med Bourdieus 

teorier om att kvinnor ofta tar på sig en roll som värdinna eller programledare i tv-sammanhang. Det 

befäster könsrollerna att herrfotboll är för herrar och få kvinnor har tillträde till den världen. Kvinnor 

utesluts från herrfotbollen men accepteras oftare i damfotbollen 

 

Damernas mästerskap fick mindre utrymme i de sändningar som vi har analyserat men rapporteringen 

skiljde sig även åt mellan könen. Det är oftare män än kvinnor som tar expertrollen. Undersökningen 

visar även att de yrkesroller som medverkar i inslagen är bekönade. Det är oftast kvinnor som antar 

värdinnerollen som programledare eller journalist, även om det finns undantag. Män fungerar oftare som 

experter i sammanhanget vilket kan tyda på att gamla könsroller och föreställningar om kön fortfarande 

finns kvar. Det här stämmer överens med Bourdieus teorier som säger att det sker en förminskning av 

kvinnor i tv-världen.
80

 

 

Manliga journalister tar lite plats i inslagen om damlandslaget, men i inslagen om herrlandslaget tar de 

mer plats på bekostnad av de kvinnliga journalisterna. Manliga journalister uttalar sig oftare i inslag om 

herrlandslaget, det kan bero på flera saker. Lasse Anrell sa att det är mer status att bevaka internationell 

herrfotboll och det kan vara en anledning till varför det är vanligare att manliga journalister uttalade sig 

om herrlandslaget än kvinnliga.  

4.1.5 TV4 är mer jämställt än SVT 

 

Båda kanalerna ger mer utrymme för herrlandslaget i sina sändningar. SVT har ett speciellt ansvar för 

jämställdhet i och med att de är en del av public service. Det innebär att de har vissa regler för hur 

jämställt det ska vara, både i programutbud och personal. Trots SVT:s public service-ansvar hade de 

endast 18 inslag om damerna, medan de hade 31 inslag för om herrarna. TV4 har ett kommersiellt syfte 

och drivs av vad publiken vill se. Men ändå hade kanalen sitt första inslag under vår 

                                                 
80

 Bourdieu (1999) s. 74. 



36 

 

undersökningsperiod om damerna tidigare under den 16-dagarsperiod som vi har undersökt, än vad SVT 

hade. 

 

SVT skriver bland annat i sin mångfaldspolicy att deras program ska vara jämställda när det gäller 

ämnesval, inriktning och i andelen medverkande kvinnor och män. Enligt policyn får det skilja tio 

procent mellan hur män och kvinnor representeras i deras program över ett år. Vår undersökning är inte 

över ett år och det skiljer mer än tio procent i deras rapportering av mästerskapen. I och med resultatet i 

undersökningen uppnår de inte sina jämställdhetsmål för mästerskapen. 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

4.2.1 Skillnader i rapporteringen 

 

Den kvalitativa undersökningen visar att det finns skillnader i vad som kännetecknar rapporteringen av 

de dam- och herrmästerskapen i fotboll som vi har undersökt. Rapporteringen av mästerskapen i 

kanalerna skiljer sig åt mellan könen, damernas mästerskap bevakas mer sakligt och har fler inslag av 

känslor. Medan rapporteringen av herrlandslaget har mer vi-känsla, engagemang och supporterskap.  

 

I inslagen om damlandslaget fokuseras det mer på laget. Medan inslagen om herrlandslaget oftare 

fokuserar på enskilda spelare, även tränaren får uttala sig längre och mer djupgående i inslag om 

herrlandslaget. TV4 hade bland annat ett inslag som enbart handlade om Johan Elmander och hans 

skada medan skador i damlandslaget nämndes mer kortfattat. 

 

Fortfarande förekommer ord och uttrycks som skiljer män och kvinnor åt, gamla föreställningar om 

manligt och kvinnligt lever kvar samt förstärks i båda kanalerna. I inslagen om damlandslaget finns 

tecken på trivialisering, marginalisering och infantilisering genom att vissa ord samt uttryck används. 

Att rapporteringen fortfarande skiljer sig åt mellan könen tror vi beror på flera orsaker. En bidragande 

orsak kan vara att spelare och ledare i svenska damlandslaget för fotboll själva bidrar till den mediebild 

som finns. Genom att tränaren kallar spelarna för tjejer eller tjej kan även journalister börja göra det, en 

spelare jämför sig med en herrfotbollsspelare och då kan journalister också börja göra det. Det skapar ett 

dominansförhållande som också Bourdieus teorier visar. Män blir de överlägsna och kvinnor de 

underlägsna, det här förhållandet mellan könen blir det normala som inte ifrågasätts.
81
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Koivula visade i sin undersökning att män aldrig blev refererade till som killar, men att kvinnor vid flera 

tillfällen refererades som tjejer.
82

 Det överensstämmer med vår undersökning eftersom journalister, 

tränare och kommentatorer vid flera tillfällen använde ordet tjej när de kunde använt andra ord som 

spelare eller namnet på fotbollsspelaren. 

 

Journalister har ett stort ansvar för vad som kommer med i tv men journalister kan påverkas av uttryck 

och ord som andra använder, till exempel spelare och ledare som journalisterna intervjuar. Även spelare 

och ledare i damlandslaget kan bidra till den mediebild som publiken får.  

 

Eva Marling skriver att det är reporterns engagemang som driver en redaktion och kan vidga och erövra 

nya nyhetsområden. Hon menar att reportrar leds av sin egen inre drivkraft och passion, en 

redaktionsledning kan skriva policyförklaringar och fatta beslut om nya bevakningsområden men de 

besluten kommer inte långt utan reporterns egna drivkraft.
83

 Hon skriver att reportern är nyckelfiguren i 

nyhetsverksamheten, speciellt inom tv-branschen där de flesta besluten fattas längre ned i hierarkin.
84

 

4.2.2 Bildmässigt liknande rapportering av båda könen 

 

Sett till bilder är båda mästerskapen relativt lika, olika typer av bilder används och det finns ingen större 

skillnad mellan hur vinklar och typer av bilder används mellan mästerskapen och könen. Mer forskning 

kan bedrivas inom den bildmässiga rapporteringen. 

4.2.3 Överensstämmelse med tidigare forskning  

 

Koivulas forskning visade att rapporteringen mellan könen skiljer sig åt och förstärker könsstereotypiska 

föreställningar. Enligt henne är språk ett sätt att ytterligare förstärka manligt och kvinnligt, där 

kvinnlighet sammankopplas med känslor och svaghet. Vår undersökning stämmer överens med 

Koivulas resultat eftersom damlandslaget fick fler frågor om känslor inför och efter matcher. Spelare i 

herrlandslaget pratade mer om taktik. Undersökningen visar även på att andra könsstereotypiska 

föreställningar fortfarande förstärks genom språk och att rapporteringen av damlandslaget och 

herrlandslaget skiljer sig åt.  

 

Det finns fortfarande exempel på nedsättande och könsstereotypiska ord i rapporteringen av 

damfotbollen. Det förekommer även exempel som kan förstärka kvinnligt och manligt i inslagen. Men 
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det har skett en förändring till det bättre i inslagen om damlandslaget i och med att de är mer sakliga och 

professionella men det finns fortfarande visst avståndstagande och mindre vi-känsla samt supporterskap 

än i inslagen om herrfotboll.  

 

Det stämmer överens med Karlsson och Forsbergs uppsats som visade att rapporteringen om damfotboll 

blivit mer saklig men att det fortfarande förekommer nedvärderande beskrivningar av de kvinnliga 

fotbollsspelarna. I undersökningen kunde vi att Peter Dahléns fyra punkter finns kvar i rapporteringen 

av kvinnliga idrottare.  

4.2.4 Stilistiska grepp används för att höja dramatiken för herrarnas inslag 

 

I rapporteringen om herrlandslaget förekommer vid flera tillfällen dramatisk musik och bildmässiga 

grepp som slowmotion för att förstärka känslan av dramatik. Det här förstärker bilden av att 

herrfotbollen bedöms som viktigare än damfotbollen eftersom journalister har lagt ned mer tid och 

energi på de inslagen.  

 

Det används även ord och meningar som ska förstärka och höja spänningen i inslagen. I inslag efter att 

svenska herrlandslaget åkt ur europamästerskapet används ord som baksmälla och sorg. Kanalerna vill 

fånga publiken och visa dramatiska händelser från mästerskapet.  

5. Förslag på vidare forskning 

 

Från vår undersökning och forskning är det svårt att dra slutsatser om all sportjournalistik, därför skulle 

vi vilja se mer forskning inom ämnet. Vidare forskning kan undersöka en annan sport eller en annan 

sporthändelse som inte har lika stor publik som fotboll. Det vore även intressant att undersöka radio 

eftersom lite forskning har bedrivits på det mediet. Ett annat förslag till vidare forskning är att mer 

noggrant och detaljerat undersöka vilka kameravinklar och vilken typ av bilder som används i inslagen 

av könen.  
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 2. 20121109. 

 3. 20121112. 

 4. 20121113. 

 5. 20121114 

 6. 20121115 
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 8. 20121128. 

 9. 20121207. 

 

V4. Vilken kanal? 

 1. SVT. 

 2. TV4. 

 

V5. Vilken sändningstid? 

 1. 07:05. 

 2. 22:00. 

 3. 22:37. 

 4. Annan sändningstid. 

 

V6. Inslagsdatum. 

 1. 20120604. 

 2. 20120605. 

 3. 20120606. 

 4. 20120607. 

 5. 20120608. 

 6. 20120609. 

 7. 20120610. 

 8. 20120611. 

 9. 20120612. 

 10. 20120613. 

 11. 20120614. 

 12. 20120615. 

 13. 20120616. 

 14. 20120617. 

 15. 20120618. 
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 16. 20120619. 

 17. 20110621. 

 18. 20110622. 

 19. 20110623. 

 20. 20110624. 

 21. 20110625. 

 22. 20110626. 

 23. 20110627. 

 24. 20110628. 

 25. 20110629. 

 26. 20110630. 

 27. 20110701. 

 28. 20110702. 

 29. 20110703. 

 30. 20110704. 

 31. 20110705. 

 32. 20110706. 

 

V7. Antal inslag rörande Sveriges deltagande i mästerskapet i sändningen: 

 1. Ett inslag. 

 2. Två inslag. 

 3. Tre inslag. 

 4. Fyra inslag. 

 5. Fler än fyra inslag. 

 6. Inget inslag. 

 

V8. Längd på inslag: 

1. 0-1 min. 

2. 1-1,5 min. 

3. 1,5-2 min. 

4. 2-2,5 min. 

5. 2,5-3 min. 

6. Längre. 

7. Inget inslag. 

V9. Prioritering av nyhet: 

1. Första inslag. 

2. Andra inslag. 

3. Tredje inslag. 

4. Fjärde inslag. 

5. Femte inslag. 

6. Sjätte inslag. 

7. Senare inslag. 

8. Inget inslag. 

 

V10. Hur många får komma till tals i inslaget? 

1. 1 person. 

2. 2 personer. 

3. 3 personer. 
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4. 4 personer. 

5. 5 personer. 

6. Fler än 5 personer. 

7. Inget inslag. 

8. Ingen person. 

V11. Hur stor del av hela sportsändningen i procent handlar om mästerskapet? 

1. 0-10 %. 

 2. 11-20%. 

 3. 21-30%. 

 4. 31-40%. 

 5. 41-50%. 

 6. 51% eller mera. 

 7. Inget inslag. 

 

V12. Vilka får komma till tals i inslaget, person 1? 

1. Manlig expert. 

2. Kvinnlig expert. 

3. Manlig tränare. 

4. Kvinnlig tränare. 

5. Manlig spelare. 

6. Kvinnlig spelare. 

7. Manlig supporter. 

8. Kvinnlig supporter. 

9. Kvinnlig journalist.  

10. Manlig journalist. 

11. Övrig person. 

12. Inget inslag. 

13. Ingen person. 

V13. Vilka får komma till tals i inslaget, person 2? 

1. Manlig expert. 

2. Kvinnlig expert. 

3. Manlig tränare. 

4. Kvinnlig tränare. 

5. Manlig spelare. 

6. Kvinnlig spelare. 

7. Manlig supporter. 

8. Kvinnlig supporter. 

9. Kvinnlig journalist.  

10. Manlig journalist. 

11. Övrig person. 

12. Inget inslag. 

13. Ingen person. 

14. Kvinnlig supporter. 
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V14. Vilka får komma till tals i inslaget, person 3? 

1. Manlig expert. 

2. Kvinnlig expert. 

3. Manlig tränare. 

4. Kvinnlig tränare. 

5. Manlig spelare. 

6. Kvinnlig spelare. 

7. Manlig supporter. 

8. Kvinnlig supporter. 

9. Kvinnlig journalist.  

10. Manlig journalist. 

11. Övrig person. 

12. Inget inslag. 

13. Ingen person. 

V15. Vilka får komma till tals i inslaget, person 4? 

1. Manlig expert. 

2. Kvinnlig expert. 

3. Manlig tränare. 

4. Kvinnlig tränare. 

5. Manlig spelare. 

6. Kvinnlig spelare. 

7. Manlig supporter. 

8. Kvinnlig supporter. 

9. Kvinnlig journalist.  

10. Manlig journalist. 

11. Övrig person. 

12. Inget inslag. 

13. Ingen person. 

V16. Vilket kön får komma till tals, person 1? 

1. Man.  

2. Kvinna. 

3. Inget inslag. 

4. Ingen person. 

V17. Vilket kön får komma till tals, person 2? 

1. Man.  

2. Kvinna. 

3. Inget inslag. 

4. Ingen person. 

V18. Vilket kön får komma till tals, person 3? 

1. Man.  

2. Kvinna. 

3. Inget inslag. 
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4. Ingen person. 

V19. Vilket kön får komma till tals, person 4? 

1. Man.  

2. Kvinna. 

3. Inget inslag. 

4. Ingen person. 

V20. Vem får komma till tals, person 1? 

1. Expert. 

2. Tränare. 

3. Spelare. 

4. Supporter. 

5. Journalist. 

6. Inget inslag. 

7. Ingen person. 

 

V21. Vem får komma till tals, person 2? 

1. Expert. 

2. Tränare. 

3. Spelare. 

4. Supporter. 

5. Journalist. 

6. Inget inslag. 

7. Ingen person. 

 

V22. Vem får komma till tals, person 3? 

1. Expert. 

2. Tränare. 

3. Spelare. 

4. Supporter. 

5. Journalist. 

6. Inget inslag. 

7. Ingen person. 

 

V23. Vem får komma till tals, person 4? 

1. Expert. 

2. Tränare. 

3. Spelare. 

4. Supporter. 

5. Journalist. 

6. Inget inslag. 

7. Ingen person. 

 

Undersökta sändningar och inslag 

 

Världsmästerskapet för damer 2011 i TV4: 

1. 21/6-2011, 07:05. 
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2. 21/6-2011, 22:37.  

3. 22/6-2011, 07:05.  

4. 22/6-2011, 22:37.  

5. 23/6-2011, 07:05.  

6. 23/6-2011, 22:37.  
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10. 25/6-2011, 22:37.  
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15. 28/6-2011, 07:05. 

16. 28/6-2011, 22:00. 

17. 29/6-2011, 07:05. 

18. 29/6-2011, 22:00. 

19. 30/6-2011, 07:05. 

20. 30/6-2011, 22:00. 

21. 1/7-2011, 07:05. 

22. 1/7-2011, 22:00. 

23. 2/7-2011, 08:05. 

24. 2/7-2011, 19:00. 

25. 3/7-2011, 08:05. 

26. 3/7-2011, 19:00. 

27. 4/7-2011, 07:05. 

28. 4/7-2011, 22:00. 

29. 5/7-2011, 07:05. 

30. 5/7-2011, 22:00. 

31. 6/7-2011, 07:05. 

32. 6/7-2011, 22:00.  

Världsmästerskapet för damer 2011 i SVT: 

1. 21/6-2011, 07:05. 



48 

 

2. 21/6-2011, 22:00.   
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20. 30/6-2011, 22:00. 
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22. 1/7-2011, 22:00. 

23. 2/7-2011, 09:00. 
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25. 3/7-2011, 09:00. 

26. 3/7-2011, 17:55. 

27. 4/7-2011, 07:10. 

28. 4/7-2011, 22:00. 

29. 5/7-2011, 07:10. 

30. 5/7-2011, 22:00. 

31. 6/7-2011, 07:10. 

32. 6/7-2011, 22:00.   

Europamästerskap för herrar 2012 i TV4: 

1. 4/6-2012, 07:05. 
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9. 8/6-2012, 07:05. 
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