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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I avhandlingen jämförs sportnyhetssändningarna i finsk och svensk public service-tv – Rundradion (Yle) och Sveriges Television (SVT). Målet
var att genom både kvantitativ och kvalitativ analys komma fram till vad sportnyheterna handlar om och hur de förmedlas. En central avsikt var
också att jämföra sändningarna med varandra för att hitta eventuella skillnader mellan tv-bolagen och länderna.
För att få svar på frågan om vad sportnyheterna består av utsattes en veckas sportnyhetssändningar från oktober 2001 utsatts för kvantitativ
innehållsanalys. Nyheternas narrativa struktur, hur de berättas, studerades kvalitativt i tio inslag som valdes ut bland det totala materialet och
transkriberats.
Det visade sig att televisionens sportnyheter domineras av manlig elitidrott inom några få grenar, i synnerhet fotboll och ishockey. Damidrott får
lite plats medan juniorers eller de stora massornas idrottsutövande knappt platsar alls. De överlägset största delen av nyheterna härstammar från
det egna landet, Europa och Nordamerika. På alla dessa punkter var sportnyheterna i Finland och Sverige mycket lika varandra.
Däremot fanns stora skillnader i hur inslagen var uppbyggda. I synnerhet bildberättandet var bättre i de svenska sportnyheterna, liksom också den
dramatiska strukturen både i enskilda inslag och i sändningar som helheter. Den finska tv-sporten uppvisade mycket mindre variation i
presentationen av nyheterna och utnyttjade inte tv-mediets möjligheter lika väl som SVT.
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