
 1 

Klage til dr.dk/sporten/ over 

 alt for lidt dækning af kvindesport 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne se meget mere til vores kvindelige atleter 



 2 

Klage over dr.dk /sporten/’s mangelfulde dækning af kvindesport 

 

• Baggrund – hvorfor klager jeg  - skuffelse over manglende eller mangelfuld 

dækning af store sportsbegivenheder inden for kvindelige sportsbegivenheder 

på dr.dk/sporten/. 

 

Jeg vil hermed klage over dr.dk/sporten/’s alt for  dårlige dækning af kvindesport. Jeg elsker 

at se og læse om spændende sportsbegivenheder, men er gang på gang blevet skuffet over 

dr.dk/sporten/’s manglende fokus på sportsbegivenheder inden for kvindesportens verden. 

Jeg forestillede mig til at starte med, da jeg blev opmærksom på dr.dk/sporten/, at her ville 

man kunne  få en rimelig dækning af kvindesport fordi DR er en public service TV station og 

som sådan burde forventes at dække danskernes sportsbegivenheder som helhed og ikke kun 

mændenes sportsbegivenheder. Men her må sige at jeg virkelig er blevet skuffet.  

 

Dr.dk/sporten/’s dækning af sportsnyheder inden for kvindesporten er ude af trit med den 

virkelige verden hvor både drenge og mænd, såvel som piger og kvinder dyrker sport i høj 

grad. Det synes derfor noget gammeldags, at blive ved med kun stort set kun fokusere på de 

mandlige sportsbegivenheder, og kun i meget minimalistisk grad på kvindernes 

sportsbegivenheder. Det synes at være helt ude af trit med udviklingen i samfundet og 

udviklingen inden for sportens verden, hvor flere og flere kvinder dyrker sport.  

Efter gang på gang at være blevet skuffet over manglende, eller meget lidt dækning af  

spændende sportsbegivenheder inden for kvindesporten, er jeg blevet mere og mere 

opmærksom på hvor stor skævvridningen af dækningen af mandesport kontra dækning af 

kvindesport er på dr.dk/sporten/. 

Jeg satte mig derfor for at få sat nogle tal på denne skævvridning ved i en længere periode at 

observere antallet af nyheder inden for kvindesport og nyheder inden for mandesport på 

dr.dk/sporten/. Og jeg må sige at tallene chokerer og er endnu værre end jeg havde forestillet 

mig. 
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• Metode – hvordan jeg har vurderet dækningsgraden af nyheder om kvindesport 

kontra mandesport.  

 

Jeg har studeret de daglige sportsnyheder på dr.dk/sporten/ i en periode på i alt  6 mdr., fra 

og med april måned i foråret 2014 til og med september måned 2014 og set samtlige nyheder 

igennem for hver dag, og opdelt dem i nyheder inden for mandesport og nyheder inden for 

kvindesport. Jeg har valgt at følge sportsdækningen i en periode på 6 mdr. for at udjævne evt. 

forskelle i mængden af kvindesport og mandesport i de forskellige måneder, og derefter taget 

gennemsnittet af denne dækning, for at få et billede af den generelle månedlige 

nyhedsdækning af kvindesport kontra mandesport.  

Jeg har så talt sportsnyhederne op dag for dag, og udregnet den procentvise dækning af 

henholdsvis kvindesport og mandesport, og det er som sagt rystende læsning. Gennemsnitligt 

blev der i den 6 mdr. lange observationsperiode dækket sport for mænd i 93, 1 % af 

tilfældene, mens der kun blev dækket kvindesport i 6,9 % af tilfældene. 

 

En af Danmarks allerstørste kvindesportsgrene er fodbolden, nogen steder angivet som 

Danmarks største kvindesport. Jeg har derfor også fokuseret på hvordan det går med 

dækningen af denne meget store kvindesportsgren på dr.dk/sporten/. Så jeg har også optalt  

antallet af nyheder om kvindefodbold og antallet af nyheder om fodbold for mænd. Her er det 

også helt skævt; kun 0,19 % af fodboldnyhederne er om kvindefodbold, mens 99,81 % er om 

fodbold for mænd.  Eftersom ca. 20 % af fodboldspillere er kvindelige og dansk kvindefodbold 

faktisk klarer sig bedre internationalt end dansk fodbold for mænd, kan man se at der ikke er 

nogen form for harmoni mellem det store antal kvindelige spillere, og dansk kvindefodbolds 

høje internationale standard og dækningsprocenten af kvindefodbold på dr.dk/sporten/. 

Eftersom fodbold er  Danmarks største kvindesport er det klart at der er interesse for, at se 

noget mere til det i medierne. Dr.dk/sporten/  bør venligst følge med tiden og dække 

kvindefodbold  og andre kvindesportsgrene meget bedre end de gør nu, så der kan blive en 

rimelig fordeling af henholdsvis kvindesport og mandesport på dr.dk/sporten/ 

 

• Dokumentation - statistiske fakta 

På de følgende sider ses optællingen af sportsnyheder i alt i de enkelte måneder, samt 

fordelt på køn, og for hver måned er der også en grafisk fremstilling af resultaterne. 
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i april 2014 
 

Dato Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

mænd % kvinder % 

1. april  2014 33 33 0 100 0 
2. april  2014 35 32 3 91,4 8,6 
3. april  2014 31 30 1 96,7 3,2 
4. april  2014 28 27 1 96,2 3,6 
5. april  2014 28 24 4 85,7 14,3 
6. april  2014 36 34 2 94,4 5,6 
7. april  2014 36 34 2 94,4 5,6 
8. april  2014 37 37 0 100 0 
9. april  2014 30 28 2 93,3 6,7 
10 april 2014 34 32 2 94,1 5,0 
11 april 2014 31 28 3 90,3 9,7 
12 april 2014 26 24 2 92,3 7,7 
13 april 2014 34 32 2 94,1 5,9 
14 april 2014 26 25 1 96,2 3,8 
15 april 2014 27 26 1 96,3 3,7 
16 april 2014 29 29 0 100 0 
17 april 2014 32 32 0 100 0 
18 april 2014 32 31 1 96,8 3,2 
19 april 2014 37 36 1 97,3 2,7 
20 april 2014 29 28 1 96,6 3,4 
21 april 2014 27 25 2 92,6 7,4 
22 april 2014 39 39 0 100 0 
23 april 2014 28 28 0 100 0 
24 april 2014 23 21 2 91,3 8,7 
25 april 2014 28 25 3 89,3 19,7 
26 april 2014 41 37 4 90,2 9,2 
27 april 2014 41 40 1 95,2 4,8 
28 april 2014 46 45 1 97,8 2,2 
29 april 2014 28 27 1 96,4 3,6 
30 april 2014 29 29 0 100 0 
 

 Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

April 
måned ialt 

961 918 43 95,5 4,5 

 
I april måned  var der  918 nyheder om mandesport svarende til 95,5 % af nyhederne 

Mens der var 43 nyheder om kvindesport svarende til 4,5 % af sportsnyhederne. 

I 7 ud af 30 dage var der slet ingen nyheder om kvindesport svarende til at der var 

23,3 % af dagene , hvor der slet ikke blev dækket nogen nyheder om kvindesport. 



 

Diagram over dækning af mandesport og kvindesport på dr.dk/sporten/
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i maj måned 2014 
 

Dato Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

1.maj 2014 30 29 1 96,7 3,3 
2.maj 2014 30 30 0 100 0 
3.maj 2014 41 39 2 95,1 4,9 
4.maj 2014 30 25 5 83,3 16,7 
5.maj 2014 40 39 1 97,5 2,5 
6.maj 2014 29 29 0 100 0 
7.maj 2014 38 36 2 94,4 5,6 
8.maj 2014 44 43 1 97,7 2,3 
9.maj 2014 33 33 0 100 0 
10.maj 2014 31 31 0 100 0 
11.maj 2014 49 47 2 95,9 4,1 
12.maj 2014 40 40 0 100 0 
13.maj 2014 34 30 4 88,2 11,8 
14.maj 2014 34 33 1 97,1 2,9 
15.maj 2014 46 46 0 100 0 
16.maj 2014 35 34 1 97,1 2,9 
17.maj 2014 36 35 1 92,2 2,8 
18.maj 2014 53 51 2 96,2 3,8 
19.maj 2014 47 46 1 97,9 2,1 
20.maj 2014 29 27 2 93,1 6,9 
21.maj 2014 36 25 11 69,4 30,6 
22.maj 2014 25 24 1 96,0 4,0 
23.maj 2014 32 30 2 93,2 6,8 
24.maj 2014 35 35 0 100 0 
25.maj 2014 30 29 1 97,7 3,3 
26.maj 2014 35 35 0 100 0 
27.maj 2014 17 17 0 100 0 
28.maj 2014 28 27 1 96,4 3,6 
29.maj 2014 24 23 1 95,8 4,2 
30.maj 2014 36 34 2 94,4 5,6 
31.maj 2014 24 24 0 100 0 

 

 Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

Maj 
måned ialt 

1071 1025 44 95,9 4,1 

 
I maj måned var der 1025 nyheder om mandesport  svarende til  95,9 % af nyhederne 

mens der var 44 nyheder om kvindesport svarende til  4,1 % af sportsnyhederne. 

I 10 ud af 31 dage var der slet ingen nyheder om kvindesport svarende til at der var  
27,0 % af dagene, hvor der slet ikke blev dækket nogen nyheder om kvindesport. 
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i juni måned 2014 
 

Dato  
 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

mænd % kvinder % 

1.juni 2014 33 33 0 100 0 
2.juni 2014 25 22 3 88 12 
3.juni 2014 33 31 2 93,9 6,1 
4.juni 2014 31 27 4 87,1 12,9 
5.juni 2014 24 20 4 83,3 16,7 
6.juni 2014 32 29 3 90,6 9,4 
7.juni 2014 22 19 3 86,4 13,6 
8.juni 2014 30 30 0 100 0 
9.juni 2014 37 35 2 94,6 5,4 
10.juni 2014 24 33 1 97,1 2,9 
11.juni 2014 38 37 1 97,4 2,6 
12.juni 2014 41 41 0 100 0 
13.juni 2014 53 52 1 98,1 1,9 
14,juni 2014 46 46 0 100 0 
15.juni 2014 42 42 0 100 0 
16.juni 2014 36 35 1 97,2 2,8 
17.juni 2014 46 46 0 100 0 
18.juni 2014 33 33 0 100 0 
19.juni 2014 37 33 4 89,2 10,8 
20.juni 2014 44 42 2 95,5 4,5 
21.juni 2014 34 34 0 100 0 
22.juni 2014 30 27 3 90 10 
23.juni 2014 39 37 2 94,9 5,1 
24.juni 2014 38 35 3 92,1 7,9 
25.juni 2014 45 43 2 95,6 4,4 
26.juni 2014 39 39 0 100 0 
27.juni 2014 40 35 5 87,5 12,5 
28.juni 2014 36 33 3 91,7 8,3 
29.juni 2014 32 30 2 93,8 6,2 
30.juni 2014 41 36 5 87,8 12,2 
 

 sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
Kvinder 

Mænd % Kvinder % 

Juni 
måned 
totalt 

1081 1025 56 94,8 5,2 % 

 
I juni måned var der 1025 nyheder om mandesport svarende til 94,8  % af nyhederne 

mens der var 56 nyheder om kvindesport svarende til 5,2 % af sportsnyhederne 

I 9 ud af 30 dage var der slet ingen nyheder om kvindesport svarende til at der var  
30,9 % af dagene, hvor der slet ikke blev dækket nogen nyheder om kvindesport.  



 

Diagram over dækning af mandesport og kvindesport på dr.dk/sporten/
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i juli måned 2014 
 

Dato sportsnyheder 
I alt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

1 juli 2014 38 37 1 97,4 2,6 
2.juli 2014 30 30 0 100 0 
3. juli 2014 40 38 2 95 5 
4.juli 2014 50 50 0 100 0 
5.juli 2014 48 47 1 97,9 2,1 
6. juli 2014 33 33 0 100 0 
7. juli 2014 33 30 3 90.9 9,1 
8. juli 2014 37 37 0 100 0 
9. juli 2014 60 60 0 100 0 
10.juli 2014 36 35 1 97,2 2,8 
11.juli 2014 32 31 1 96,9 3,1 
12.juli 2014 44 43 1 97,7 2,3 
13.juli 2014 50 50 0 100 0 
14.juli 2014 56 56 0 100 0 
15.juli 2014 28 28 0 100 0 
16.juli 2014 39 39 0 100 0 
17.juli 2014 33 33 0 100 0 
18. juli 2014 30 30 0 100 0 
19.juli 2014 31 30 1 96,8 3,2 
20. juli 2014 36 34 2 94,4 5,6 
21.juli 2014 23 22 1 95,7 4.4 
22.juli 2014 29 29 0 100 0 
23.juli 2014 28 28 0 100 0 
24.juli 2014 30 30 0 100 0 
25.juli 2014 32 31 1 96,9 3,1 
26.juli 2014 27 26 1 96,3 3,7 
27.juli 2014 36 36 0 100 0 
28.juli 2014 19 18 1 94,7 5,3 
29.juli 2014 17 17 0 100 0 
30.juli 2014 23 22 1 95,7 4,3 
31.juli 2014 27 25 2 92,6 7,4 
 

 sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

Juli måned 
ialt 

1075 1055 20 98,1 1,9 

 
I juli måned  var der  1055 nyheder om mandesport svarende til 98,1 % af nyhederne 

mens der var 20 nyheder om kvindesport svarende  til 1,9 % af sportsnyhederne  
 
I 16 ud af 31 dage var der slet ingen nyheder om kvindesport svarende til at der var  
51,6 % af dagene, hvor der slet ikke blev dækket nogen nyheder om kvindesport.  



 

Diagram over dækning af mandesport og kvindesport på dr.dk/sporten/
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i august 2014 
 

Dato Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

mænd % kvinder % 

1.august 2014 27 27 0 100 0 
2.august 2014 20 19 1 95 5 
3.august2014 19 19 0 100 0 
4.august 2014 26 30 4 86,7 13,3 
5.august 2014 29 28 1 96,5 3,5 
6.august 2014 22 20 2 90,9 9,1 
7.august 2014 23 22 1 95,6 4,4 
8.august 2014 38 34 4 89.5 10,5 
9.august 2014 28 25 3 89,1 10,7 

10 august 1014 28 27 1 96,4 3,6 
11 august 2014 30 28 2 93,3 6,7 
12 august 2014 32 27 7 84,4 21,9 
13 august 2014 40 35 5 87,5 12 
14 august 2014 35 34 1 97,1 2,9 
15 august 2014 33 31 2 93,9 6,1 
16 august 2014 32 27 5 84,4 15,6 
17 august 2014 25 23 2 92,0 8,0 
18 august 2014 31 26 5 83,9 16,1 
19 august 2014 26 22 4 84,6 15,8 
20 august 2014 31 26 6 80,6 19,4 
21 august 2014 40 31 9 77,5 22,5 
22 august 2014 39 29 10 74,4 25,6 
23 august 2014 34 29 5 85,3 14,7 
24 august 2014 32 27 5 84,4 15,6 
25 august 2014 28 23 5 82,1 17,9 
26 august 2014 32 26 6 81,3 18,8 
27 august 2014 35 33 2 94,3 5,7  
28 august 2014 47 42 5 89,4 10,6 
29 august 2014 30 27 3 90,0 10,0 
30 august 2014 35 30 5 85,7 16,7 
31 august 2014 31 29 2 93,5 6,5  
 

 Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

August 
måned ialt 

957 843 114 88,1 % 11,9 

 
I august måned  var der 844 nyheder om mandesport svarende til 88,1 % af nyhederne, 
mens der var 113 nyheder  om kvindesport svarende  til 11,9 % af sportsnyhederne 
 
I 2 ud af 31 dage  var der slet ingen nyheder om kvindesport svarende til at der var  
6,5 % af dagene, hvor der slet ikke blev dækket nogen nyheder om kvindesport.  



 

Diagram over dækning af mandesport og kvindesport på dr.dk/sporten/
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Dr.dk/sporten/: Fordeling af dækning af mandesport og kvindesport i september 2014 
 

Dato Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

mænd % kvinder % 

 1.sept. 2014 43 38 5 88,7 11,6 
 2.sept. 2014 39 34 5 87,2 12,8 
 3.sept. 2014 34 26 8 76,5 21,1 
 4.sept. 2014 30 24 6 80,0 20,0 
 5.sept. 2014 27 16 11 59,3 40,7 
 6.sept. 2014 24 14 10 58,3 41,7 
 7.sept. 2014 28 19 9 67,9 32,1 
 8.sept. 2014 27 15 12 55,6 44,4 
 9.sept. 2014 22 20 2 90,9 9,1 
10 sept.2014 31 31 0 100 0 
11 sept.2014 34 31 3 91,2 8,8 
12 sept.2014 27 26 1 96,3 3,7 
13 sept.2014 34 32 2 94,1 5,9 
14 sept.2014 37 37 0 100 0 
15 sept.2014 30 25 5 83,3 16,7 
16 sept 2014 28 26 2 92,9 7,1 
17 sept.2014 28 24 4 85,7 14,3 
18 sept.2014 45 39 6 86,7 13,3 
19 sept.2014 33 30 3 90,9 9,1 
20 sept.2014 28 22 6 78,6 21,4 
21 sept.2014 34 30 4 88,2 11,8 
22 sept.2014 29 21 8 72,4 27,6 
23 sept.2014 27 20 7 74,1 25,9 
24 sept.2014 26 21 5 80,8 19,2 
25 sept.2014 25 21 4 84,0 16,0 
26 sept.2014 35 28 7 80,0 20,0 
27 sept.2014 31 29 2 93,5 6,5 
28 sept.2014 35 34 1 97,1 2,9 
29 sept.2014 30 25 5 83,3 16,2 
30 sept.2014 32 31 1 96,9 3,1 
 

 Sportsnyheder 
ialt 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

Mænd % Kvinder % 

September
måned ialt 

933 789 144 84,6 15,4  

 
 

I september måned var der 789 nyheder om mandesport svarende til 84,6 % af nyhederne 

mens der var 144 nyheder var om kvindesport svarende  til 15,8 % af sportsnyhederne 

 



 

Diagram over dækning af mandesport og kvindesport på dr.dk/sporten/
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Gennemsnitlig procentvis fordeling af dækning af sportsnyheder for mænd og for 
kvinder i  6-måneders periode fra og med april til og med september. 
 
 

 Sportsnyheder 
 

Sportsnyheder 
mænd 

Sportsnyheder 
kvinder 

April 
måned 

951 907 44 

Maj 
måned  

1067 1023 44 

Juni 
måned  

1080 1025 55 

Juli  
måned  

1075 1055 20 

August 
måned  

957 843 114 

September 
måned 

933 789 144 

 
 
 
 
 Sportsnyheder 

ialt 
Sportsnyheder 

mænd 
Sportsnyheder 

kvinder  
Mænd % Kvinder % 

April til 
september 

6063 5642 421 93,1 6,9 
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Gennemsnit dækning kvindefodbold versus fodbold for mænd 
 
 

 Fodboldnyheder ialt april måned 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

April ialt 610 1 99,84 0,16 

 
 

 Fodboldnyheder ialt maj 2014 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

Maj ialt 581 0 100 0 

 

 
 Fodboldnyheder ialt juni 2014 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

Juni ialt 781 2 99,74 0,26 

 
 

 Fodboldnyheder ialt juli måned 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

Juli ialt 617 0 100 0 

 
 

 Fodboldnyheder ialt august 2014 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

August ialt 556 1 99,82 0,18 

 
 

 Fodboldnyheder ialt september 2014 

 Mænd Kvinder Mænd % Kvinder % 

September ialt 581 3 99,49 0,51 

 
 

 Fodboldnyheder ialt april -september 2014 

 Mænd Mænd % Kvinder Kvinder % 

April til 

september ialt 

3726 99,81 7 0,19 

 
 
I  6 måneders perioden april-september blev der vist 3726 nyheder om  fodbold for 

mænd svarende til 99,81 % af fodboldnyhederne, mens der kun blev vist 7 nyheder om 

kvindefodbold svarende til 0,19 % af fodboldnyhederne 
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Kommentarer og vurdering af de statistiske fakta 

 
Som det ses af ovenstående resultater blev der i den 6 mdr. lange observationsperiode 

gennemsnitligt dækket sport for mænd i 93, 1 % af tilfældene, mens der kun blev dækket 

kvindesport i 6,9 %. I månederne april, maj, juni og juli var der mellem 23,3 og 51,2 % af 

dagene i den enkelte måned, hvor der slet ikke blev dækket nogen sportsbegivenheder for 

kvinder. 

 
En så ringe dækning af kvindesport hører ikke hjemme i år 2014- 2015,  og slet ikke på en 

public service kanal, som alle danskere både mænd og kvinder betaler licens til. Der bør 

derfor selvfølgelig også være sportsnyheder for både kvinder og mænd.  Kvinder dyrker også 

sport og vil også gerne læse om deres sportsbegivenheder og se deres kvindelige sportsidoler,  

og både kvinder og mænd betaler lige meget i licens, så der bør derfor selvfølgelig også være 

en passende mængde af sportsnyheder for kvinderne.  

Dr.dk/sporten/’s ringe dækning af sportsnyheder inden for kvindesporten er ude af trit med 

den virkelige verden hvor både drenge og mænd, såvel som piger og kvinder i høj grad dyrker 

sport. Det synes derfor meget gammeldags, at blive ved med stort set kun at fokusere på de 

mandlige sportsbegivenheder, og kun i meget minimalistisk grad på kvindernes 

sportsbegivenheder.  

 
• Dr.dk/sporten/ lever ikke op til public service kontrakten og lever dermed ikke 

op til sine public service forpligtelser 

 
Der står i Public service kontrakten at: 

”DR skal i sine public service‐udbud tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.”  

I gennemsnit blev der på dr.dk/sporten/ skrevet om sportsbegivenheder for mænd i 93,1 % 

af tilfældene, mens der kun blev skrevet om sportsbegivenheder for kvinder i 6,9 % af 

tilfældene. Man må sige at en  så skævvreden fordeling i dækning af mandesport kontra 

kvindesport hverken er alsidig eller mangfoldig, men derimod er en temmelig ensidig 

forestilling.  

Dr.dk/sporten/ lever derfor ikke op til det der står i public service kontraktens påbud om 

alsidighed og mangfoldighed. 
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Endvidere står der i public service kontrakten at DR har: 

 ”ret og pligt �l at �lbyde public service‐indhold på alle relevante pla!orme �l hele 

befolkningen” 

Sport er noget hele befolkningen dyrker, piger, drenge , kvinder og mænd og der skal derfor 

selvfølgelig også være sportsbegivenheder på en public service kanal der både er for den 

kvindelige og den mandlige del af befolkningen. Hvorfor må den kvindelige del af 

befolkningen ikke se noget om deres sportsgrene og hvorfor må små og unge piger ikke se 

deres kvindelige sportsidoler så de har nogle at se op til. Hvorfor er det i det store hele kun 

den mandlige del af befolkningen der må få deres sportsbegivenheder dækket, således at kun 

er de små drenge og unge mænd har masser af sportsidoler at se op til, mens de små piger og 

unge kvinder ikke må få deres idoler at se.  

Kvinderne og pigerne i Danmark er også en del af befolkningen, og har derfor også ret til at få 

deres sportsbegivenheder dækket. Der står ikke i service kontrakten at kun halvdelen af 

befolkningen, nemlig den mandlige del må se og læse om deres sportsbegivenheder, mens den 

kvindelige halvdel ikke må. Tværtimod står der at der skal tilbydes public service for hele 

befolkningen, og det må således også gælde for et så vigtigt område som sporten, hvor såvel 

piger som drenge, kvinder som mænd dyrker sport. 

Dr.dk/sporten/ lever derfor ikke på dette område op til op til det der står i public service 

kontrakten. 

Dr.dk/sporten/ bør leve op til Public Service kontrakten, og kulturministeren/kulturministeriet 

bør tilse at dr.dk/sporten/ lever op til Public Service kontrakten. 
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• Dr.dk/sporten/ og kulturministeriet lever ikke op til Ligestillingsloven § 4 
 
 
Ligestillingsloven § 4: 
 
Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og 
indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. 

DRs  
Eftersom DR’s public service kontrakt er en aftale mellem DR og kulturministeren 

/kulturministeriet  har denne offentlige myndighed også et ansvar for at  DR, herunder 

dr.dk/sporten/ udøver ligestilling og også arbejder positivt for at fremme ligestillingen inden 

for deres område. 

 

Kulturministeriet bør derfor se til at dr.dk/sporten/ forbedrer sig inden for dækning af 

kvindesport således at dækning af sport for kvinder ikke kun udgør 6,9 % af sportsnyhederne 

på dr.dk/sporten/, men udgør en passende procentdel i forhold til det antal af kvinder der 

rent faktisk dyrker sport og derudover et hensyn til hvordan sportsgrenene i øvrigt  klarer sig 

internationalt. 

En dækningsprocent af kvindernes sportsbegivenheder på 6,9 % er  ikke passende i et 

moderne samfund, hvor et af fundamenterne netop er ligestilling mellem kønnene.  

 
Dr.dk/sporten/ bør leve op til sine forpligtelser ifølge ligestillingslovens § 4 og arbejde for 

ligestilling også inden for sportens område ved at forbedre sin dækning af  nyheder inden for 

den kvindelige sportsverden.  Mænd og kvinder betaler lige meget licens til DR og begge køn 

dyrker sport. Og begge køn skal selvfølgelig have mulighed for kunne følge deres 

sportsbegivenheder og se deres sportsidoler på dr.dk/sporten/. At have mulighed for også at 

se vores kvindelige atleter har ikke mindst betydning for Danmarks kvindelige sportsungdom, 

som også har brug idoler at kunne spejle sig i. 

 

Et eksempel på en kvindesport der dækkes alt for dårligt er fodbold, som er en af Danmarks 

allerstørste kvindesportsgrene, og bør som sådan dækkes meget bedre. En dækningsprocent 

på 0,19 % har overhoved ingen sammenhæng med det store antal kvindelige fodboldspillere 

og dansk kvindefodbolds store internationale kvaliteter.  
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De kvindelig fodboldspillere udgør ca. 20 % af  fodboldspillerene i Danmark og dansk 

kvindefodbold klarer sig rigtigt godt internationalt, og faktisk bedre end mændene, både hvad 

angår kvindernes fodboldlandshold og på klubplan. Kvinderne blev  bronzevindere ved EM i 

2013, ligesom de har haft 2 hold med i Champions League, og stadig har et hold med der skal 

spille kvartfinale i marts. Det er derfor meget interessant af følge de danske kvindelige 

fodboldhold.  

 

• Dr.dk/sporten/ bør overholde ligestillingslovens § 4 og ”inden for deres område 

arbejde for ligestilling”,  således at vi snart kan få meget mere at se til 

spændende begivenheder inden for den kvindelige sportsverden. 

 

…………………………………………………… 

 

• Dr.dk/sporten/lever ikke op til Ministerrådets anbefalinger i CM/Rec(2013) til 
medlemslandene om ligestilling mellem kønnene og medier. 

Dr.dk/sporten/ lever heller ikke op til anbefalingerne i ministerrådets anbefalinger af  juli 

2013, som netop beskriver hvordan public service stationerne skal være en ”avantgarde”, en 

frontløber,  i forhold at øge ligestilling i samfundet ved at have et alsidigt udbud, som 

synliggør begge køn i ligelig mængde. 

 

Den Europæiske Unions ministerråd har i juli 2013 udfærdiget en anbefaling til 

medlemslandende: 

Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers to member States on 

gender equality and media.  (den kan ses i sin helhed i bilag 1)  

 

Denne omhandler ligestillingen mellem kønnene og medier, og public service stationernes 

helt specielle ansvar for at arbejde for ligestilling i medierne. Jeg har her medtaget nogle 

uddrag   af det væsentligste af indholdet i denne anbefaling. (CM/Rec(2013) kan ses i sin 

helhed i bilag 1. 

 



 22

Jeg har medtaget 3 vigtige afsnit, nummereret: 1-3. For hvert afsnit er den engelske tekst fra  

CM/Rec(2013) kopieret ordret over og jeg har med fed skrift og understregninger fremhævet 

de vigtigste steder i teksten.  

For hvert afsnit oversætter/forklarer jeg teksten og kommer også med konklusioner og har 

også her highlightet de steder i teksten som er vigtigst i denne sammenhæng. 

The Committee of Ministers skriver; 

Afsnit 1 
 
“Genuine democracy requires the equal participation of women and men in society. 

Democracy and gender equality are interdependent and mutually reinforcing. The inclusion of 

women and men, with respect for equal rights and opportunities, is an essential condition for 

democratic governance and sound decision making. Gender equality means equal 

visibility, empowerment responsibility, and participation of both women and men in all 

spheres of public life, including the media”. 

  

Det vil sige:  

Ægte demokrati kræver lige deltagelse af kvinder og mænd i samfundet. Demokrati og 

ligestilling mellem kønnene er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende. Inklusionen af 

kvinder mænd, med respekt for lige rettigheder og muligheder, er essentiel forudsætning for 

demokratisk regeringsførelse og velfunderet beslutningstagning. Ligestilling mellem 

kønnene betyder lige synlighed, magt og ansvar og deltagelse af både kvinder og mænd i 

alle sfærer af det offentlige liv, hvilket også inkluderer medierne. 

 

Afsnit 2 
 
“There is a gender dimension to media pluralism and diversity of media content. 

………..The media are centrally placed to shape society’s perceptions, ideas, attitudes 

and behaviour. They should reflect the reality of women and men, in all their diversity”. 

 

Det vil sige: 

Der er en kønsdimension i mediernes pluralisme og diversiteten af medie indholdet. 

……. Medierne er centralt placeret i forhold til at skabe et samfunds opfattelser, ideer, 
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attituder og adfærd, i al deres diversitet. Medierne skal afspejle både mænd og 

kvinders virkelighed i al deres forskellighed. 

 

Del-konklusion (afsnit 1+2) 

Med en dækningsprocent på 93,1 % mandlige sportsbegivenheder og kun 6,9 % kvindelige 

sportsbegivenheder og en dækning på kun 0,19 % af kvindefodbold, som er en af Danmarks 

allerstørste kvindesportsgrene, ses det tydeligt at dr.dk/sporten/ ikke lever op til at afspejle 

både kvinder og mænds virkelighed i al deres forskellighed, men derimod ensidigt afspejler 

mændenes virkelighed. Mens kvindernes virkelighed inden for sportens verden kun i meget 

ringe grad får lov til at blive afspejlet i dr.dk/sporten/. 

Dr.dk/sporten/ lever derfor ikke på til ministerrådets anbefalinger af 2013. 

 

Afsnit 3 

Public service media are to be the vanguard of the modern media system and have to 

serve all communities in society. This calls for particular attention to gender equality 

both in terms of participation and access to public service media as well as content and 

the manner in which it is treated and presented. Public service media is, or should be, a 

reference for social cohesion and integration of all individuals, and has an important role in 

furthering gender equality within the media and through the media. 

 

Det vil sige: 

Public service medier har et helt specielt ansvar skal være en ”avantgarde” en fortrop, 

for de moderne medier og tjene alle befolkningsgrupper i samfundet. Det kræver at der 

lægges særlig vægt på ligestilling mellem kønnene både hvad angår deltagelse og 

adgang til de offentlige medier såvel om dets indhold og den måde det præsenteres og 

behandles. Public service medier er, eller burde være, en reference for social samhørighed 

og integration af alle personer, og har en vigtig rolle i at fremme ligestilling i medierne og 

gennem medierne. 
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Konklusion 

Ifølge CM/rec(2013) skal public service medier afspejle både mænd og kvinders virkelighed i 

al deres forskellighed. Men med den meget lave dækningsprocent for sportsbegivenheder 

inden for kvindesporten afspejler dr.dk/sporten/ meget ensidigt mændenes virkelighed, 

mens kvindernes virkelighed kun afspejles i meget minimalistisk grad. Og som public service 

medie har dr.dk/sporten/ en helt specielt  forpligtelse til at være en “avantgarde” altså være 

en fortrop inden for ligestillingen , det vil sige gå forrest med at lægge vægt på ligestilling, 

hvad angår deltagelse og adgang til de offentlige medier. Med en nyhedsdækning af 

kvindernes sportsnyheder på 6,9 % , og en dækning på 0,19 % af kvindefodbold, en af 

Danmarks allerstørste kvindesportsgrene, og som også klarer sig godt internationalt, så må 

man konkludere, at dr.dk/sporten/ desværre på ingen måde lever op til anbefalingerne fra 

Comitee of Ministers om at være en fortrop, som går forrest i at lægge vægt på ligestilling. 

 

• Dr.dk - sporten lever således ikke op til the Committee of Ministers to member States 

on gender equality and media recommendation (Rec(2013) 1. 

 

• Dr.dk bør som et public service medie leve op til ministerrådets anbefalinger om at 

public service kanalerne netop spiller en vigtig område i ligestillingen ved at være en 

”avantgarde”, en fortrop, i den forbindelse. Dette betyder inden for 

sportsjournalistikken at de skal være avantgarde, en fortrop, med henblik på at gøre  

kvindesporten synlig ved at fokusere mere på sportsbegivenheder inden for den 

kvindelige sportsverden, således at dr.dk/sporten/ ” kan komme til at ”spejle både 

mænd og kvinders virkelighed” også inden for sportens verden. 

 

Dr.dk/sporten/ er ikke eneansvarlig for ikke at leve op til disse anbefalinger, det er også 

kulturministeren/kulturministeriet som har  et ansvar for at se til at dr.dk/sporten/ følger the 

Committee of Ministers anbefaling af 2013, som lægger meget vægt på public service 

kanalernes helt specielle ansvar for at være en ”fortrop”, hvad angår ligestilling. På 

sportsområder er der meget store mangler med hensyn til ligestilling på dr.dk/sporten/ og 

kulturministeren/kulturministeriet bør derfor se til, at dr.dk/sporten/ forbedrer sig og bliver 

en ”fortrop” for ligestilling,  også inden for sportens verden. 
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Et af DR’s standard argumenter er  ”Vi viser hvad de fleste vil se”,  

Men man kan som public service station ikke nøjes med at vise ”hvad de fleste vil se”, for hvis 

man kun viser det  størstedelen vil se, bliver det jo netop ensidig og ikke alsidigt og 

mangfoldigt, og lever dermed ikke op til public service aftalens krav om alsidighed og 

mangfoldighed. 

Derudover må dr.dk/sporten/ erkende at der er to køn som betaler lige meget i licens og at 

kvinder og mænd ikke nødvendigvis altid har sammenfaldende interesser.  Man er derfor 

nødt til at overveje både de kvindelige og mandlige seeres interesser. Og som beskrevet oven 

for har DR som public service medie endda særlige forpligtelser for at fremme ligestilling i 

medierne. Begge køn bør naturligvis have mulighed for at se deres sportsbegivenheder. Dette 

har også betydning for unge sportspiger som også gerne vil kunne se deres sportsidoler og 

kunne spejle sig i dem og gerne vil dygtiggøre sig for at opnå det samme 

Hvis man næsten kun viser sport for mænd på dr.dk/sporten/, så får man et publikum som 

gerne vil se dette, men jager naturligt nok andre væk. Men hvis man også laver sportsnyheder 

om kvindesport, vil man jo også tiltrække kvinderne, og på den måde vil der jo faktisk samlet 

set blive flest seere hvis man er mere alsidig og i rimelig grad dækker både kvindesport og 

mandesport.  Og kan så samtidig leve op til public service aftalen krav om alsidighed og 

mangfoldighed. 

 
• Så hvis dr.dk/sporten/ dækker både kvindesport og mandesport i rimelig grad, 

så vil siden for alvor blive en side der viser hvad de fleste gerne vil se. Og 

samtidigt leve op til public service aftalens krav om alsidighed og mangfoldighed  

 

• Ved dr.dk/sporten/ altid hvad der er flest der gerne vil se? 

Derudover kan dr.dk/sporten  jo ikke altid vide hvad folk helst vil se. I forhold til 

kvindefodbold er det jo temmelig vanskeligt at lave statistikker over noget som stort set 

aldrig bliver vist? 

Men den seneste begivenhed hvor der blev vist kvindefodbold i TV på DR 1,var da 

kvinderne spillede i semifinalen mod Norge, her så omkring 800.000 seere med . Det har 

DR har da også indrømmet at er mange seere, så man kan konkludere at når danskerne 

endelig får lov til at se kvindefodbold, så er der også mange seere. 
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Et eksempel på at dr.dk/sporten/ ikke altid ved hvad der er flest der helst vil se: 

Den 17 oktober 2014  har Politiken et indslag om den dramatiske Champions League kamp 

mellem Brøndby IF og Apollon Limassol, hvor Brøndby spillede sig videre til 

ottendedelsfinalerne. Dette indslag ser ud til at være vældigt populært med 149 personer 

der anbefaler nyheden, (se s. 26), Samtidig har Politiken også et indslag om at Messi er to 

mål fra en scoringsrekord, (se side 27-28). Denne nyhed var der kun 2 der anbefalede.  

Den 17 oktober har dr.dk/sporten/ valgt ikke at vise nyheden om at Brøndby IF har spillet sig 

videre til ottendedelsfinalen, mens de viser nyheden om at Messi er 2 mål fra at slå en rekord. 

Eftersom der kun var 2 der anbefalede dette indslag i Politiken, mens der var 149 der 

syntes at det var en rigtig god nyhed at Brøndby IF havde spillet sig videre til 

ottendedelsfinalen, ser det ud til at dr.dk/sporten/  ikke har  vist den nyhed der var flest 

der syntes var en rigtig god nyhed.  

FODBOLD 17. OKT. 2014 KL. 08.45 (Politiken) 
To mål i forlængelsen sender Brøndby videre i CL 

Dansk kvindefodbold har begge sine hold i ottendedelsfinalerne. 

DRAMA. Brøndby er på en afgørende scoring af Emma Madsen (th.) sammen med 



 

Fortuna Hjørring klar til ottendedelsfinalerne i Champions League. 
KRABBE (arkiv) 
DEL GEM TIL LISTE  

 

Anbefal 149 personer anbefaler dette. Vær den første af 

vennerne. 

 
ALLAN NIELSEN  
Journalist 
Da Lianne Sanderson i den forlængede spilletid udlignede til 1
det sort ud for Brøndbys kvindelige fodboldspillere i Champions League
cypriotisk 1-0-sejr på hjemmebane skulle hjemmeholdet score to gange i de resterende 25 
minutter, men det var lige hvad Brøndby gjorde.

Brøndby og Fortuna videre 
På mål af 19-årige Amalie Thestrup 
120 minutter vandt Brøndby 3
Champions League. 

Her er også de danske mestre fra Fortuna Hjørring klar efter en sikker hjemmesejr på 6
og dermed 9-0 sammenlagt over portugisiske Clube Atlético Ouriense.

6-0Ni mål sender Fortuna videre i Champions League

Ottendedelsfinalerne afvikles 8.
de svenske mestre FC Rosengård fra Malmø, der med danskeren Nicoline Sørensen i 
truppen og tyskeren Anja Mittag som dobbelt målscorer vandt 2
dermed sammenlagt 5-1. 

Dramatisk straffesparkskonkurrence
Brøndby har hjemmebane i første kamp mod litauiske Gintra Univwersitetas, der var 
overlevede en tjekkisk 'matchbold' og kom videre i en dramatisk straffesparkskonkurrence.

Efter to gange 1-1 var Sparta Prag foran 4

og efter en litauisk afbrænder havde 17

duellen til tjekkernes fordel, men hendes forsøg blev reddet af Ina Budestean, der selv 

scorede på det næste spark, og efter

chancen. 

Fortuna Hjørring klar til ottendedelsfinalerne i Champions League. 

149 personer anbefaler dette. Vær den første af 

Da Lianne Sanderson i den forlængede spilletid udlignede til 1-1 for Apollon Limassol, så 
kvindelige fodboldspillere i Champions League

sejr på hjemmebane skulle hjemmeholdet score to gange i de resterende 25 
minutter, men det var lige hvad Brøndby gjorde. 

årige Amalie Thestrup og landsholdsspilleren Emma Madsen efter 112 af de 
120 minutter vandt Brøndby 3-1 og spillede sig dermed videre til ottendedelsfinalerne i 

Her er også de danske mestre fra Fortuna Hjørring klar efter en sikker hjemmesejr på 6
0 sammenlagt over portugisiske Clube Atlético Ouriense. 

Ni mål sender Fortuna videre i Champions League 

Ottendedelsfinalerne afvikles 8.-9. og 12.-13. november og her skal Fortuna Hjørring møde 
de svenske mestre FC Rosengård fra Malmø, der med danskeren Nicoline Sørensen i 
truppen og tyskeren Anja Mittag som dobbelt målscorer vandt 2-0 over Ryazan

parkskonkurrence 
Brøndby har hjemmebane i første kamp mod litauiske Gintra Univwersitetas, der var 
overlevede en tjekkisk 'matchbold' og kom videre i en dramatisk straffesparkskonkurrence.

1 var Sparta Prag foran 4-3 i den efterfølgende straffesparkskonkurrence, 

og efter en litauisk afbrænder havde 17-årige Karolina Krivska chancen for at afgøre 

duellen til tjekkernes fordel, men hendes forsøg blev reddet af Ina Budestean, der selv 

scorede på det næste spark, og efter endnu en tjekkisk afbrænder udnyttede Gintra 
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Fortuna Hjørring klar til ottendedelsfinalerne i Champions League. - Foto: LARS 

149 personer anbefaler dette. Vær den første af 

1 for Apollon Limassol, så 
kvindelige fodboldspillere i Champions League-kampen.Efter 

sejr på hjemmebane skulle hjemmeholdet score to gange i de resterende 25 

og landsholdsspilleren Emma Madsen efter 112 af de 
1 og spillede sig dermed videre til ottendedelsfinalerne i 

Her er også de danske mestre fra Fortuna Hjørring klar efter en sikker hjemmesejr på 6-0 
 

13. november og her skal Fortuna Hjørring møde 
de svenske mestre FC Rosengård fra Malmø, der med danskeren Nicoline Sørensen i 

0 over Ryazan-VDV og 

Brøndby har hjemmebane i første kamp mod litauiske Gintra Univwersitetas, der var 
overlevede en tjekkisk 'matchbold' og kom videre i en dramatisk straffesparkskonkurrence. 

raffesparkskonkurrence, 

årige Karolina Krivska chancen for at afgøre 

duellen til tjekkernes fordel, men hendes forsøg blev reddet af Ina Budestean, der selv 

ænder udnyttede Gintra 
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FODBOLD 17. OKT. 2014 KL. 11.22 (Politiken) 
Messi er to mål fra endnu en stor rekord 

Telmo Zarra er alle tiders mest scorende i den spanske liga - endnu. 

249. I går jubilerede Lionel Messi med ti år som Barcelona spiller, og hans næste scoring i ligaen 
vil desuden være mål nummer 250. - Foto: Andres Kudacki (arkiv)/AP 
 
DEL GEM TIL LISTE  

 

 

Anbefal 2 personer anbefaler dette. Vær den første af 

vennerne. 

 



 29

 
 

17. OKT. 2014 KL. 10:18   (dr.dk/sporten/ 
 
Lionel Messi er rekordernes mand, og i morgen kan han føje endnu én til samlingen.Rekorden som 
den mest scorende spiller i den spanske liga nogensinde er inden for rækkevidde.Athletic Bilbao-
spilleren Telmo Zarra satte rekorden i 1950'erne, men hans rekord på 251 scoringer lever på lånt 
tid.(forkortet) 

Messi kan slå scoringsrekord i weekenden 

Barcelonas Lionel Messi tangerer Telmo Zarras rekord fra 1950erne med to scoringer i kampen 
mod Eibar lørdag. 

17. OKT. 2014 KL. 10:18   (dr.dk/sporten/) 

 
Lionel Messi har allerede slået flere rekorder. I weekenden kan han tage endnu en. © Scanpix 
Lionel Messi er rekordernes mand, og lørdag kan han føje endnu én til samlingen. 
Rekorden som den mest scorende spiller i den spanske liga nogensinde er inden for rækkevidde. 
Athletic Bilbao-spilleren Telmo Zarra satte rekorden i 1950erne, men hans rekord på 251 scoringer 
lever på lånt tidSTILLSE UDVIDET STILLING 
27-årige Messi har scoret 249 gange, og det er bestemt ikke utopi at tro, at argentineren kan 
tangere eller måske endda slå den allerede lørdag med et hattrick, som han har scoret så mange af. 
Forkortet) 
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• Dr.dk/sporten/ vægter at vise selv ubetydelige begivenheder fra den mandlige 

sportsbegivenheder - frem for store og betydningsfulde  begivenheder inden for 

den kvindelige sportsverden. 

Dr.dk/sporten dækker ikke selv meget vigtige og spændende begiveheder inden for den 

kvindelige sportsverden, mens selv de mindste og endog helt ubetydelige nyheder inden for 

den mandlige sportsverden kan blive dækket. 

Eksempel: 

Som vist på side 26-27 havde Politiken d. 17 oktober en nyhed om at Brøndby IF havde spillet 

sig i ottendedelsfinalerne, dette var dagens højdespringer med 149 anbefalinger, mens en 

nyhed om at Messi snart ville kunne sætte rekord fik kun 2 anbefalinger.  

Dr,dk/sporten/ valgte ikke at bringe nyheden om at Brøndby IF var kommet videre i 

Champions League, men bragte nyheden om Messi. Derudover fik dr.dk/sporten/ også plads 

til en nyhed om at tre lørdagskampe i fodboldens division øst var blevet aflyst på grund af 

regn.  

Det synes meget mærkeligt at dr.dk foretrækker en temmelig ubetydelig nyhed om våde 

baner i 2. division øst mens Brøndbys dygtige fodboldkvinder spiller sig i ottendedelsfinalen i 

Champions League uden opmærksomhed i dr.dk/sporten/, mens denne nyhed fik absolut 

flest anbefalinger i Politiken. 
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Her har vi så en af de nyheder som dr.dk/sporten/ åbenbart mener at ”flest 

gerne vil se” : 

Massiv regn aflyser kampe i 2. division 

Tre lørdagskampe i fodboldens 2. division Øst er blevet aflyst efter 
regnvejret de seneste dage. 

17. OKT. 2014 KL. 15:25 

 
Regn, regn og atter regn har medført aflysninger i 2. division. Foto: Iris 
Fodboldbanerne i hovedstadsområdet har haft det svært de seneste 
dage på grund af det massive regnvejr. 
Foreløbigt er tre lørdagskampe i 2. division Øst aflyst og udskudt til 
et senere tidspunkt, skriver bold.dk. 
Det drejer sig om kampene GVI-Frem, Avedøre-Fremad Amager og 
Herlev-HIK. 
Kampene skulle være spillet lørdag eftermiddag. 
Der er ifølge bold.dk endnu ikke meldt noget ud omkring 
situationen i 2. division Vest. 
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Dr.dk/sporten/ har ikke øjnene åbne for kvindesport 

Jeg synes måske at dr.dk/sporten/’s holdning til kvindesport kommer til udtryk, når man på 

et tidspunkt skrev at ”dansk fodbold har ingen hold i Champions League”….Det passer jo ikke,  

dansk fodbold havde jo 2 hold med i Champions League. Dansk fodbold kan nemlig på 

kvindesiden godt klare sig i international fodbold. Fortuna Hjørring og Brøndby IF  var på det 

tidspunkt begge med i Champions League og på nuværende tidspunkt har dansk fodbold et 

hold, nemlig Brøndby IF, med i Champions League, idet de med i kvartfinalen. 

 

• Dr.dk/sporten/ bør venligst formulere sig således at man ikke sidestiller 

fodbold med fodbold for mænd, og på den måde ignorerer kvindefodbolden. Man 

må gøre opmærksom på at dette gælder for fodbold for mænd.  Dansk fodbold  

havde 2 hold med i Champions League for  dansk fodbold kan godt klare sig i 

international fodbold på kvindesiden. 

 

Et andet eksempel: den 1. December har dr.dk/sporten/ har en nyhed om hvem der er 

nominerede til titlen som verdens bedste mandlige fodboldspiller og her bliver også nævnt 

der nomineret til titlen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, som man kan se her: 

Kopi af del af artikel fra dr.dk/sporten/ fra 1.dec. 2014 

01. DEC. 2014 KL. 17:4 

Det er landstrænere og landsholdsanførere samt en gruppe journalister, som 
skal stemme om, hvem der er verdens bedste fodboldspiller i 2014. 
Nadine Kessler fra Tyskland, Marta fra Brasilien og amerikanske 
Abby Wambach er de nominerede til kvindernes pris. 
Alle priserne bliver uddelt til et stort gallashow den 12. januar i Zürich i 
Schweiz. 
/ritzau/ 

Det meget mærkelige er så, at når vi når frem til kåringen af de bedste fodboldspillere d. 12 

Januar så nævner dr.dk/sporten/ kun hvem der er blevet valgt til den bedste mandlige 

fodboldspillere, men ikke at hvem der er blevet udvalgt til den bedste kvindelige 

fodboldspiller.   
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Hvorfor måtte vi ikke får at vide at verdens bedste kvindelige fodboldspiller er Nadine 

Kessler: 

FIFA WOMEN'S WORLD PLAYER OF THE YEAR: The winner is Nadine 
Kessler 
http://fifa.to/Zhwyck 

 
 · · Del · 23.942242874 

Mangelfuld resultatliste inden for kvindefodbold  

Dr.dk/sporten/ har heller ikke øjnene op for kvindefodbolden i deres resultatliste.  

Da der blev spillet VM-kvalifikationskampe til VM i Canada 2015 ville jeg gerne kigge på 

resultaterne i Danmarks og de andre gruppers resultater, men der var ikke nogen 

resultatliste. Ved at kontakte dr.dk/sporten/’s sportsredaktion var de da også enige med mig i 

at der var en mangel i deres resultatliste og resultatlisten over kvindernes VM kvalifikation 

kom på. Jeg synes jo sådan set bare at det var noget sportsredaktion selv skulle have øjnene 

åbne for. Når kvindernes EM kvalifikation til EM i 2017 starter er jeg jo så spændt på om 

resultatlisten over  kvalifikationskampene kommer på resultatsiden denne gang  

Derudover synes jeg også at resultaterne fra kvindernes Champions League bør komme på 

resultatsiden eftersom Danmark altid klarer sig så godt i Champions League og det er meget 

spændende at følge med i fodbold på højt internationalt niveau. 

• Dr.dk/sporten/ bedes venligst huske af sætte resultatlisten fra kvindernes VM- 

og EM kvalifikationskampe, samt VM og EM på resultatsiden, og meget gerne 

snart også resultater fra kvindernes Champions League. 
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Andre kvindesportsgrene 

Nu har jeg her lagt vægt på kvindefodbolden som et eksempel på en kvindesport der burde 

dækkes meget bedre fordi det er en meget stor kvindesport, der klarer sig rigtigt godt 

internationalt, men alligevel dækkes meget ringe. Men der er selvfølgelig også andre 

kvindesportsgrene der burde dækkes bedre. Der kan f.eks. nævnes kvindecykling, som også  

kunne også dækkes bedre. Nu har vi jo fået en stor kvindelig cykelstjerne, Amalie Dideriksen, 

og det undrer mig at man ikke dækker hendes debut på hendes nye professionelle hold i 

Ladies Tour de Qatar, men kun dækker mændenes Tour de Qatar. Her ville være en rigtig fin 

anledning til at komme i gang med at dække kvindernes cykelløb bedre. Jeg håber da virkelig 

at vi får lov til at følge vores store kvindelige cykelstjerne fremover. 

Desværre er der ikke så mange kvindecykelløb der bliver Tv-transmitteret endnu, men når 

det sker, synes jeg også at dr.dk/sporten/ bør være med. Når kvindecyklingen for første gang i 

historien får lov at køre en etape ved Tour de France som vises på direkte TV i mange lande og 

også på TV 2,  så skriver kvindecyklingen historie og vi kan alle sammen se med, og her burde 

dr.dk/sporten/ også have været med. 

 

Her ser vi kvinderne på Champs-Élysées  i juli 2014, løbet køres igen d. 26 juli 2015, måske 

kan vi endda få vores ”shining star” Amalie Dideriksen at se, det bliver spændende. 
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• Hvad er løsningen på disse problemer på dr.dk/sporten/ 

 

Det virker som om at der mangler en journalist på dr.dk/sporten/ med specifik interesse for 

forskellige kvindesportsgrene som kvindefodbold, kvindecykling og andre. Så måske var det 

en ide at ansætte en journalist, som simpelthen interesserer sig for kvindesport, og for de 

gode historier der er i kvindesporten. På den måde vil vi få dækket kvindesporten bedre og 

formentlig undgå de helt åbenlyse mangler i dækning af kvindesport, som f.eks. at glemme at 

nævne den bedste kvindelige fodboldspiller, eller skrive at dansk fodbold ikke har nogen hold 

med i Champions League, når dansk fodbold lige præcis har 2 hold med i Champions League. 

 

Eller også må man lave en fast plan over ting der skal på programmet i forhold til 

kvindesport. Men det der ofte mangler er jo også lige præcis de gode historier inden for 

kvindesporten, og de gode historier  indgår jo ikke i en fast plan. 

 

Til inspiration kan jeg  f.eks. nævne hvad jeg savner inden for kvindefodbolden: 

Dækning af 3 F ligaen, i det mindste den øverste del 

Dækning af de danske holds deltagelse i Champions League fra start til slut 

Dækning af afslutningen af kvindernes Champions League, dvs. semifinaler og finale uanset  

om der er dansk deltagelse. 

Tæt dækning af kvindernes EM og VM kvalifikationskampe og EM og VM  

Det hele krydret med ”de gode historier”. 

 

Klage til kulturministeriet 

Samme dag som jeg indgiver denne klage over dr.dk/sporten/ indgiver jeg også en klage til 

kulturministeriet, som jo udstikker rammerne for DR og public service. Kulturministeriet har 

derfor også et ansvar for at DR overholder public service aftalen og ligestillingsloven. Og 

kulturministeriet har også et ansvar for at implementere ministerrådets anbefalinger om 

public service mediernes helt specielle ansvar for at være frontløber inden for ligestillingen. 

 

Underskriftindsamling 

Jeg vil godt understrege at dette ikke bare er en personlig klage, men er en klage som 

vedkommer hundredetusindvis af sportsudøvende og sportsglade kvinder som også gerne vil 
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se og høre om deres sportsbegivenheder. Og i sidste ende er det en sag for hele befolkningen 

som ikke kan være tjent med en så skæv fordeling af nyhedsdækning af kvindesport og 

mandesport. Jeg har derfor også startet en underskriftindsamling således at der er flere 

medunderskrivere på denne klage som bakker op om klagen. Også efter afleveringen 

fortsætter jeg indsamling af underskrifter. 

 

Offentliggørelse af klagen over dr.dk/sporten/ 

Når jeg har afleveret denne klage til dr.dk/sporten/ vil den blive offentliggjort overalt hvor jeg 

kan finde en vej til at offentliggøre denne klage. Det ligger mig meget på sinde at dette 

spørgsmål kommer frem i lyset. Dækningen af kvindesport er på dr.dk/sporten , som jeg har 

dokumenteret, alt for ringe, og bør forbedres snarrest. Men det er en sag der også gælder for 

andre medier og det er derfor vigtigt at sagen kommer frem i lyset, så også andre medier får 

øjnene op for at det vil være en god ide at forbedre deres dækning af kvindesport. Det er 

derfor vigtigt at så mange som muligt får kendskab til denne sag så der kan blive størst mulig 

opbakning til en forbedring af dækning af kvindesporten, så vi snart kan få meget mere at se 

til vores skønne kvindelige atleter. 

 
Min klage gælder dr.dk./sporten/ fordi  det er en god måde at blive nyhedsopdateret på, fordi 

man kan gå ind på siden når man har tid. Og jeg her har haft mulighed for præcist at lave 

statistik over nyhedsfordelingen og dermed dokumentere den store skævvridning af dækning 

af henholdsvis kvindesport og mandesport.  

 
Hvad angår sendefladen på DR har jeg desværre ikke tidsmæssigt haft mulighed for på 

sammen måde at sidde og tjekke sportsnyhederne, men jeg vil at opfordre DR til at lave en 

egenkontrol og se om sportsnyhederne på sendefladen er tilsvarende skæve, og så også gøre 

noget ved problemet på sendefladen. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Silberbauer 

Kringholmen 11, 2730 Herlev 

Tlf.: 41569672 

Mail: silberbauer@hotmail.com 


