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Abstract 
The aim of the study was to investigate the representation of women’s sports  and 
men’s sports, in the local newspaper Smålänningen. A study I conducted through 
examining how many articles on men’s sports and how many articles on women’s 
sports have been published over the last four years. I chose to investigate two 
months of every year; January and March. I also examined which sports were the 
most occurring ones. 
I used the method of quantitative content analysis to investigate the questions. 
Through the method I performed an overall analysis of how many articles were 
written about men’s sports, and how many articles were written about women’s 
sports in Smålänningen. The result of the quantitative content analysis showed that 
female athletes are misrepresented and that men’s sports dominates Smålänningens 
reporting. It also showed that there were more articles written by female journalists 
than articles based on performances achieved by female athletes. Further, my study 
showed that the reporting on women’s sports have become more regular in 
Smålänningen.  

Nyckelord 
Framing, Media, Sports, Feminism, Gender, Quantitative content analysis, 
Journalism 

Tack 
Under vårterminen 2018 har jag fördjupat mina kunskaper gällande representationen 
av könen i lokaljournalistiken. Jag har fått en större förståelse för hur mycket 
utrymme respektive kön får. Jag vill tacka lokaltidningen Smålänningen för att jag 
har fått ta del av deras artiklar till min studie. Jag vill även tacka min handledare 
Sara Hamqvist som under hela resans gång har stöttat mig och gjort mitt 
examensarbete möjligt att genomföra.  
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1. Inledning 
Jämställdhet mellan könen är ett hett ämne i dagens samhälle, där det bland annat 
diskuteras om könens plats medierna. Det är viktigt att förstå den bakomliggande 
orsaken till varför könen inte ska få gestaltas på rättvisa sätt. Om samhället ska 
utvecklas och göras bättre krävs förändring i alla tänkbara sammanhang, inte minst i 
sportsammanhang (Dahlén, 2008). En av de största inverkningarna på ett samhälles 
kultur är sport. I den här kvantitativa innehållsanalysen studeras hur mycket 
kvinnorna får ta plats i lokaltidningen Smålänningen till skillnad från männen i 
sportsammanhang. 
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2. Problembakgrund 

I samband med den internationella kvinnodagen upptäckte jag ett mönster i 
Smålänningen., De kvinnliga sportprofilerna fick ta mer plats än männen, vilket är 
logiskt, men det som fick igång min tankeprocess var att männen i vanliga fall får ta 
så mycket plats som kvinnorna fick under en dag. Jag ser en orättvisa mellan 
representation av könen främst i sportsammanhang som jag valt att fokusera på. Jag 
vill undersöka varför det är så och hur det kommer sig att kvinnorna endast ska 
hyllas på deras dag istället för att få det jämlikt gentemot männen. Dahlén skriver i 
sitt verk (2008) att det genom åren har skett en viss utveckling vad gäller mediala 
skildringar av manliga och kvinnliga idrottare. Något som fortfarande inte har 
förbättrats är mediernas synliggörande av kvinnor respektive flickors 
tävlingsidrottsliga aktiviteter gentemot män. Där männen fortfarande får ta mer plats 
än kvinnorna. När kvinnor väl får ta plats i medierna kommenteras deras utseende 
när det viktigaste är deras prestation (Dahlén, 2008).  

Sportsidorna har genom tiderna kritiserats på grund av att de innehåller alltför lite 
av vissa idrotter samt att kvinnorna inte fått ta lika mycket plats som männen. 
Wallin (1998) sammanfattar i sin studie att tidningarna numera gör snävare urval 
samt väljer att rapportera ett mindre antal idrotter. Respektive artikel får i snitt mer 
utrymme. En av anledningarna till att sportmaterialet har kunnat utöka beror på att 
tävlingar och matcher nu för tiden äger rum alla dagar i veckan. Detta tillför i sin tur 
ett jämnare flöde av sportnyheterna (Wallin, 1998).  

Idrotten har genom tiderna ansetts vara typisk manlig, då det för kvinnornas del 
ansågs vara okvinnligt och ansträngande. Det få antal kvinnliga idrottare som fick 
chans att utöva sporter deltog endast i sporter som exempelvis simning, gymnastik 
samt cykling. Dock arrangerades inga tävlingar i varken simning eller gymnastik för 
de kvinnliga idrottsprofilerna. Under en senare tid började kvinnorna att utöva fler 
sporter som friidrott, bandy, skridskor mer mera. De fick därmed ta lite mer plats i 
tidningarna, men inte alls lika mycket som de manliga idrottarna. Det är under de 
senaste decennierna som de kvinnliga idrottarna har fått ta mer plats i dagspressen, 
vilket har att göra med att fler kvinnor är aktiva i olika idrotter (Wallin, 1998).    

Wallin (1998) upptäckte ett mönster i sin studie mellan år 1935 till år 1955, då allt 
fler sportjournalister började skriva mer om de kvinnliga idrottarna på en mer seriös 
nivå. Något som däremot lades märke till var kvinnornas utseende, som spelade 
större roll än deras idrottsliga presentationer. Bilderna som publicerades i artiklarna 
var väl profilerade. Kvinnan skulle visa sin vackra sida, gärna genom att posera.  

Gällande lokaljournalistiken har de aktiva lokala idrottsprofilerna inte fått synas lika 
mycket som de nationella, detta gäller de större tidningarna. Under 1920-talet var 
sportsidorna allt mer lokala och nationella, således har det blivit mer och mer 
nationellt och det lokala materialet har inte fått ta lika mycket plats. Under senare år 
har de lokala idrottsprofilerna tagit mer plats. Något som också vuxit är 
tävlingsverksamheten, främst inom lagsporterna, seriesystemen har utvecklats och 
lagen möter varandra flera gånger om. Utvecklingen har lett till att allt fler 
journalister tvingas ut på resande fot, för att kunna rapportera om både lokala som 
nationella idrottsprofiler. Det som bland annat har bidragit till att tidningarna under 
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åren har gett mer utrymme till sport beror på att artiklarna är spridda under veckans 
alla dagar (Wallin, 1998).  

2.1 Internationella kvinnodagen 

Den internationella kvinnodagen har firats sedan 1977, den 8 mars på initiativ av 
FN och har firats samma dag sedan dess. Dagen har sitt ursprung i den tidiga 
kvinno- samt arbetarrörelsen. Till en början firades dagen av vänsterkvinnor från 
1911 fram till slutet av 1970-talet. I dag anses dagen inte ha någon politisk koppling 
utan firas för att lyfta de allmänna kvinnofrågorna i samhället (Nordiska Muséet, 
2018).   

Det råder ingen tvekan om att männen har fått ta mer plats än kvinnorna under de 
gångna åren i specifikt sportsammanhang. Frågan är om det har förbättrats och blivit 
mer jämställt i media, som i det här fallet i lokaljournalistiken. Kanske får 
kvinnorna enbart chans att synas och hyllas i mars månad då den internationella 
kvinnodagen äger rum, eller är det ingen skillnad alls. Detta ska studeras i den här 
kvantitativa innehållsanalysen. Något som också ska belysas är de sporter som får 
mest publicitet, artikeltyper med mera.  
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3. Syfte och Forskningsfråga  

3.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att finna mönster i hur presentationen av kvinnor 
respektive män i lokaljournalistik, med inriktning sport, i Smålänningen får ta plats. 
Jag har alltså valt att avgränsa arbetet till en lokaltidning, där fokus främst ligger på 
alla möjliga sporter, som hockey, fotboll, innebandy med mera. 

En liknande studie inom lokaljournalistikens framväxt är exempelvis Reporting and 
play av Walker (2006) som presenteras i avsnittet om tidigare forskning. Dock 
skiljer det sig åt från den här studien då fokus främst läggs på att ta reda på om 
kvinnorna är underrepresenterade gentemot männen. Om det är någon sport som får 
ta mer plats till skillnad från någon annan. Syftet är att se om det skiljer sig om 
männen får längre artiklar än kvinnorna och om det finns ett mönster med att det 
tillkommit fler kvinnliga journalister på Smålänningen. Det är möjligt att de 
kvinnliga sportjournalisterna prioriterar att skriva om kvinnliga idrottsprofiler. Detta 
kommer således att tas reda på i studien. Det har gjorts mängder med både 
kvalitativa som kvantitativa innehållsanalyser om kön i medierna och i sport men 
inte specifikt inom lokaljournalistik. Därför är studien relevant att undersöka för att 
se om de givna antaganden kan stämma. Studien kommer huvudsakligen att 
jämföras med Wallins studie (1998), där det analyseras liknande variabler som i 
hans studie. Precis som Entman (1993) uttrycker sig är det viktigt att bestämma den 
textuella meningen, genom att identifiera ramar. I det här fallet rör det sig om 
representation av kön i lokaljournalistik med tema sport. Om det finns en skillnad 
mellan könen i sportsammanhang när det exempelvis gäller artikeltyp, bilder eller 
kön på journalist.  

3.2 Forskningsfråga 

Forskningsfråga är utformad med inspiration från tidigare forskning, som har gjorts 
av liknande slag men som inte har lagt fokus på lokaljournalistik och representation 
av kön. Den forskningsfrågan studien främst är baserad på är följande:  

“Hur representeras kvinnor respektive män i lokaljournalistikens sportsida?” 

Utifrån forskningsfrågan som är relativt bred har ytterligare tre underfrågor 
operationaliserats som kommer gynna kodningsprocessen vid analys av variabler. 
Dessa underfrågor tar avstamp från tidigare studier och frågorna lyder: 

Q1. Vad handlar de olika artiklarna om? 

Q2. Hur mycket plats har kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler fått ta plats 
per årtal? 

Q3. Har lokaljournalistiken utvecklats under åren som studeras? 
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4. Tidigare forskning 

Det har gjorts en mängd tidigare studier där representation av kön inom sport har 
varit en del av dem. Ett flertal av de studier, som nämns i det här kapitlet, har fått 
fram ett resultat på ett icke-jämställt sätt mellan könen inom sport. Kvinnorna är de 
som är underrepresenterade och som i vissa fall, förr i tiden, ansågs oattraktiva 
genom att sporta samt att det kunde förminska deras fertilitet. 

4.1 Reporting Play 

I artikeln har de, med hjälp av exempelstudier från en mängd Lincolnshire-
tidningar, studerat uppkomsten av idrottsjournalistik på lokal nivå. Det var i slutet 
på 1800-talet som provinsiella tidningar allt mer började innehålla lokala nyheter. 
Anledningen till det berodde på att man försökte skilja sig från de billiga, populära 
nationella dagstidningarna. I samband med tillväxten av kommersialiserad fritids- 
och yrkes-sport ökade rapporteringen, inom lokalpressen, om sport. Studien 
undersöker huvudsakligen sportjournalistikens utveckling mellan år 1870 till år 
1914, som anses vara en betydande period för provinspressen. Det studeras även hur 
lokala sportrapporteringen konkurrerade med eller kompletterade det som framgick 
av den populära nationella pressen. Idrottshistoriker har framför allt varit 
intresserade av att rapportera om sport, främst fotboll samt cricket. Forskaren har 
granskat specialpedagogidtitlarna som Sporting Life (1895) och Atletic News 
(1875), samt uppmärksammat den ökande skrivandet om sport i dagstidningarna 
(Walker, 2006).  

4.1.1 Resultat av studien  

Tidningsraporteringen blev mer orienterad mot profilering av enskilda spelare. Detta 
reflekterade i sin tur utvecklingen i populär journalistik, rent allmänt, där fler 
intressanta historier uppmärksammades. Samtidigt växte lokalpressens möjlighet att 
öka läsarnas medvetenhet om de viktiga lokala idrottsfigurerna.  

I studien framgår det att kvinnorna är underrepresenterade i lokaltidningarna till 
skillnad från männen. Forskaren menar att en del av nyheterna är skräddarsydda för 
intressen hos en manlig läsare. Dock tas det inte upp vad som specifikt är 
skräddarsytt för en manlig läsare (Walker, 2006).  

Den lokala pressen av sporten ökade under perioden mellan år 1870-1914, i 
Lincolnshire. Både tillväxten av idrott i allmänhet och de ökande möjligheterna för 
människor att läsa om idrott under sin fritid. Däremot speglade inte, 
idrottstäckningen inom lokalpressen, direkt hur mycket sport som speglades i orten. 
Istället lades fokus på sportrapportering mot kraven av tidningsläsare, som den ena 
delen som mer riktade sig åt de med  jaktintresse och andra hälften till fotboll samt 
cricket. Alltså har lokaljournalistiken ett stort inflytande för den lokala 
befolkningen. Att kvinnorna är underrepresenterade är inget nyhet, men att de får ta 
mer plats är ett steg närmre ett mer jämställt samhälle. Precis som Walker (2006) 
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presenterar i sin studie ökar läsarnas medvetenhet om de viktiga lokala 
idrottsfigurerna. Det tror jag kan gälla detsamma för befolkningen som läser 
tidningen Smålänningen. De får en relation med de olika idrottsprofilerna, väcker 
deras intresse, de vill veta mer. Smålänningen har också vissa artiklar mer riktade åt 
en publik, nämligen hockey. Då Ljungbys hockeylag Troja betyder mycket för 
staden, likaså Trojas damlag som allt mer börjar synas i tidningen. Visst får vissa 
sporter ta mer plats än andra, men som han även nämner i sin studie ser de ett 
mönster att ena hälften mer uppskattar jakt och den andre fotboll samt cricket. Jag 
tror att det finns en liknande koppling i mitt fall, då det skrivs mer om exempelvis 
hockey, innebandy och fotboll. Om det stämmer får jag ta reda på via min kodning 
av de olika artiklarna, utifrån mina variabler som presenteras i ett annat stycke.  

4.2 AP Stylebook normalizes sports as a male space 

I innehållsanalysen (Bien-Aimé, 2016) undersöks genuspresentationen i 
sportavsnittet i Associated Press Stylebook från 2012. Där analysen visat att 
kvinnliga könsspecifika referenser inte får ta lika mycket plats som männen, då de 
förekommer i överflöd. I studien diskuteras sportens inverkningar på ett samhälles 
kultur där sporten är mer än en underhållning. Studien utfördes i USA, där 
författaren studerat idrottsevenemang och de plattformar där strider för kulturell 
dominans förekommer, som exempelvis vid reklam under Super Bowl. Under tidigt 
1900-tal ändrades de amerikanska tidningarna i samband med att utgivaren började 
lägga till sportavsnitt i sina tidningar. Efter amerikanska inbördeskriget började 
sporten kraftigt att växa fram, sporten växte och det gjorde även sportsidan. Allt 
efter som började tidningarna publicera mer sportnyheter, människor behövde inte 
längre en förstahandsupplevelse för att kunna njuta av sport. Tidningarna fångade 
deras uppmärksamhet och lockade allt fler läsare. Under 1920-talet då USA 
utvecklades fortsatte idrottens popularitet att växa. Tidningarna och antalet läsare 
växte från cirka sju procent år 1956 till tio procent år 1996. De mest dominerande 
och inflytelserika sporterna från det manliga perspektivet är fotboll, hockey, basket 
och baseboll. Även om kvinnor också kan delta i sport anses den som manlig, men 
forskning visar att sporten ses som att visa idealiska egenskaper hos maskulinitet så 
som makt, hastighet och styrka. Däremot anses de individuella sporterna, som 
värderas för sin estetiska skönhet och brist på våld, vara feminin sport. Alltså menar 
forskare att om sporten värderas för sin makt, våld och styrka anses den som 
maskulin och raka motsatsen som feminin (Bien-Aimé, 2016).  
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4.2.1 Resultat av innehållsanalysen 

Presentationerna i The Associated Press Stylebook förstärks tanken att utesluta 
kvinnor från de flesta sporter. Analysen visar att det verkar vara den manliga sidan 
som dominerar och normalisera, där feminina referenser sällan framträder. Manliga 
referenser som ”han” används för att representera alla idrotters individer och de 
kvinnliga vinsterna prioriteras ej. Resultat av första frågeställningen som rör 
behandling av maskulin samt feminin sport, fick fram ett resultat att kvinnor fick 
lite synlighet i stilboken. De tre sporter som kodades som kvinnliga var gymnastik, 
volleyboll och konståkning. Resultatet av den andra frågeställningen som handlade 
om kvinnors sport som individuella inlägg, att det enbart fanns en kvinnlig förening, 
Ladies Professional Golf Association. Dock ägnades inga anmälningar åt kvinnliga 
sportliga ligor, konferenser eller spel. Det var männen som istället fick 
uppmärksamheten. Gällande den sista frågeställningen om kvinnliga och manliga 
referenser fick de fram procentuella enheter av de totalt 63 kodade poster som 
könsbestämda komponenter: maskulin, feminin, neutral eller blandad. Majoriteten 
stod för männen med 74,6 %, medan 63,5 % innehöll neutrala referenser och endast 
20,6 % av kvinnliga referenser. Alltså en stor könsskillnad av representation av 
könen (Bien-Aimé, 2016).  

Jag ser den här studien som ytterst relevant för min studie, då den tar upp 
genusfrågor och gestaltandet av könen i sportmedierna. Även om studien utfördes i 
USA och har en annan bild än Sverige kan jag använda den som jämförelsepunkt för 
att studera eventuella skillnader. Jag tror att den kan gynna min studie, då jag 
kommer analysera och koda olika artiklar, gestaltande av kön och utformningen i 
den kommunicerande texten. Studien rör samma sporter som anses vara kvinnliga i 
både Wallin (1998) och Dahléns (2008) studier. Det finns alltså likheter mellan de 
olika studierna och hur pass underrepresenterade samt utstötta kvinnorna har varit 
genom åren. Därför kommer även den här studien att gynna min undersökning, som 
jag kan dra paralleller ifrån samt kunna besvara min forskningsfråga.  

4.3 Running on the spot: NZ’s record in new media gender equity 

I den här artikelns presenteras en kvalitativ och kvalitativ innehållsanalys som mätte 
Nya Zeelands presentation i senaste Global Media Monitoring Project (GMMP), 
som totalt täcker 108 länder. I analyserna studeras gestaltandet och deltagandet av 
kvinnor i nyhetsmedierna. Resultatet av undersökningen visar att det fortfarande är 
ojämlikhet mellan könen, som också är en avgörande egenskap för dagligt 
nyhetsinnehåll över hela världen. I sin studie frågar de varför kvinnor är så pass 
underrepresenterade i vanliga nyheter och granskar förslag på eventuella lösningar 
på denna underrepresentation. Av den data de samlat in ser de ett mönster i att 
antalet kvinnliga profiler så som journalister inte alls hörs lika mycket inom sport 
eller politik, gentemot männen (Comrie & McMillan, 2013).  
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4.3.1 Resultat av analysen  

De resultat de fick fram visade att GMMP från 2010 inte har förbättrats hur 
kvinnorna gjorde nyheterna i Nya Zeeland. Det diskuteras även nyheter, kön, deras 
yrken, reportrar och funktion i historien. Den data de fått in visar stora skillnader 
mellan könen, där männen är tre gånger så stora gentemot kvinnor. Under 2012 
presenterade den mänskliga rättighetskommisionen att Nya Zeeland har förlorat sin 
roll som internationell ledare för att utveckla jämställdhet när det gäller kvinnors 
representation, i främst företags- och offentligt styrning (Comrie & McMillan, 
2013).    

Eftersom jag upptäckte ett mönster i lokaljournalistiken i samband med den 
internationella kvinnodagen väcktes mina tankar att så mycket som kvinnorna fick 
synas under just den veckan får männen alla andra dagar på året. Jag tycker att det 
finns en viss ojämlikhet även om kvinnor också får ta plats i Smålänningens 
sportsida, men trots det ser jag ändå ett överflöd av manliga sportprofiler. Precis 
som i den här studien där de istället har analyserat kvinnliga respektive manliga 
sportprofiler i form av journalister och den representation av könen. Det är 
fortfarande en lång väg kvar tills samhället är jämlikt mellan könen och genus i 
medier generellt sätt. Jag har fått en mängd inspiration av den här studien till min 
egen som har väckt många tankar och aspekter hur jag kan utforma min. Jag ser den 
som mycket relevant och relaterbar till min studie som är av liknande form.  

4.4 Sporten i spalterna - Ulf  Wallin  
Författaren Ulf Wallin (1998) publicerade en genomgripande studie om 
sportjournalistikens framväxt och utveckling under en 100-årsperiod mellan år 1895 
till år 1995. I studien granskade han sju olika svenska tidningar och 26 000 artiklar 
som publicerats under åren. Där det bland annat skrivs om sportsidornas innehåll, 
manlig och kvinnlig idrott samt om lokal idrott. Genom en kvantitativ 
innehållsanalys, som teoretisk utgångspunkt, fick han fram ett brett resultat där han 
fann skillnader och de mest dominerande sporterna (Wallin, 1998).  

4.4.1 Resultat av Wallins studie  

Hans syfte var att beskriva hur sportjournalistiken har vuxit fram samt utvecklats i 
den svenska dagspressen. Där exempelvis fokus på hur innehållet på sportsidorna 
har förändrats i tiden, men också varför den har utvecklats som den har gjort. Vad 
som är den bakomliggande orsaken till varför den i dag ser ut som den gör. Något 
annat som också studerats är hur de journalistiska uttryckssätten har förändrats 
(Wallin, 1998).  

I sin studie har han fått fram, utifrån sina tabeller, de antal procentenheter som de 
olika sporterna tog plats i tidningarna. Det visade sig att det var ishockeyn som växt 
snabbast. Han hävdar att tendensen är tydlig, att storstadstidningarna gör en snävare 
bevakning medan lokaltidningarna försöker täcka den mesta idrotten inom sina 
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spridningsområden. Orsaken till att tidningarna innehåller mer sport nu för tiden 
beror på att idrottsvärlden har vuxit så pass mycket sedan andra världskrigets slut. 
Tack vare den förbättrade kommunikationen har det således öppnats nya möjligheter 
för idrottare att mötas och tävlas världen över. Han sammanfattar också att den 
snabbt växande kvinnoidrotten kräver mer plats och utrymme (Wallin, 1998).  

Eftersom jag själv utför en kvantitativ innehållsanalys, granskar artiklar inom sport 
från en viss period är hans studie ytterst relevant för min studie. Precis som Wallin 
(1998) studerar i sin studie kommer jag att göra på liknande sätt, men det som 
skiljer våra studier är att min är inriktad på lokaljournalistik samt att jag studerar 
under en kortare tidsintervall. Jag kommer enbart att studera två månader under fyra 
olika årtal. Detta på grund av att min studie är begränsad och att jag inte haft 
tillfället att göra en mer djupgående avancerad studie, då min tid är knapp.  

Wallin tar även upp om lokaljournalistiken i sitt verk (1998) där han beskriver att 
den för flera år sedan inte ansågs vara lika intressant som den nationella. Då allt fler 
nationella idrottsprofiler var de som rapporterades om i tidningar, om dess 
framgångar som bakslag. Under senare år har lokaljournalistiken utvecklats och 
tidningen Smålänningen är en av dem som prioriterat att skriva om lokala 
sportprofiler. Genom att studera lokaljournalistik kan jag därmed dra paralleller till 
Wallins studie och finna samband med lokaljournalistikens framväxt, men också hur 
mycket plats könen får ta.  

Jag kommer därmed att jämföra min studie med Wallins för att se hur det kan skilja 
sig på sportsidorna just vid representation av kön. Jag vill ta reda på om kvinnorna 
är underrepresenterade, om det skiljer sig beroende på kön av journalist och om de 
får ta lika mycket plats, beroende på artikeltyp, i lokaltidningen Smålänningen. Jag 
vill se om jag kan se likheter från hans studie gentemot min om exempelvis de mest 
dominerande sporterna han presenterar även stämmer in i min studie, eller om den 
manliga respektive kvinnliga idrotten. Jag kommer därför att huvudsakligen jämföra 
min studie med Wallins.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet beskriver jag mer ingående mitt val av teoretiska utgångspunkter 
samt varför de är relevanta för just min forskning.  

5.1 Framing 

Den här undersökningen har sin koppling till teorin Framing, som inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap utgår ifrån antagandet om att medierna väljer att lägga 
fokus på vissa händelser. De här händelserna placeras sedan in inom ett speciellt 
sammanhang för att skapa mening som kallas ”frames”. Medierapporteringen 
skapar olika föreställningar gällande verkligheten. Framing har också sin koppling 
till agenda-setting, alltså att lägga fokus på kärnan i de aktuella frågorna och inte på 
ett specifikt ämne. De här så kallade ”frames” eller händelser placeras sedan inom 
ett meningsfält (Entman, 1993). Teorin i sig har sin bakgrund i inom 
socialpsykologin, som därefter har vidareutvecklats inom medieforskningen. De så 
kallade “frames” eller “inramningar” som är den svenska översättningen på 
begreppet, kan uppstå både medvetet och omedvetet om de finns i olika delar av 
kommunikationsprocessen (Nord & Strömbäck, 2012).   

Teorin är en av de viktigaste inom medieforskningen. Från en första början utgick 
teorin från hur människor förstår och uppfattar omgivningen, samt hur de agerar 
utifrån kulturellt inlärda inramningar. Teorin är också vanligt förekommande i 
anknytning med den redaktionella processen, eftersom teorin i sig väcker frågor om 
påverkande faktorer. Likaså används teorin i kombination med bildjournalistik som 
innehåll, samt teorier om nyhetsvärde (Karlsson & Strömbäck, 2015).   

5.1.1 Hur “frames” fungerar  

De så kallade ”frames” eller ”ramar”, som är den svenska översättningen, markerar 
bitar av informationen om ett objekt som är ämnet av en kommunikation. Detta 
kommer i sin tur höja dem i salience, alltså en mer märkbar och minnesvärd 
information till publiken. Genom ökning av salience höjs sannolikheten för 
mottagaren att uppleva informationen, som i sin tur kan lagra och bearbeta den. För 
att förtydliga informationen kan texter göra bitar av den och genom att skapa en mer 
tydlig placering eller upprepning av olika symboler (Entman, 1993).  

Dessa ramar bidrar till att belysa många empiriska samt normativa tvister, eftersom 
inramningar riktar vår uppmärksamhet åt detaljerna hur en kommunicerande text 
utövar sin makt. Entman (1993) skriver om den journalistiska objektiviteten, att de 
kan följa de objektiva reglerna av rapportering men trots det kan ge en dominerande 
utformning av nyhetstexten, som i sin tur gör det svårare att ge publiken en 
bedömning av situationen.  
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När det gäller innehållsanalyser menar han att den viktigaste uppgiften är att 
bestämma dess textuella mening, genom att identifiera ramar. Annars finns risk för 
publiken att misstolka den information de tagit del av (Entman, 1993).  

Framing som under de senaste 10-15 åren har använts inom forskning av medie- och 
kommunikationsvetenskap har fått en stor uppmärksamhet vid studerandet av 
medieeffekter. Det har även diskuterats om teorin verkligen kan anses vara en 
samhällsvetenskaplig teori. Varför jag har valt specifikt framingteorin i min 
undersökning beror på att den till stor del berör mediernas inflytande. Exempelvis 
över hur människor uppfattar samt förstår samhällsfrågor (Nord & Strömbäck, 
2012. s.318). Framing kan i stora drag handla om hur en händelse eller fråga ramas 
in och den process som leder fram till förståelse. Det handlar alltså om att välja ut 
vissa aspekter av en uppfattad verklighet, som i sin tur görs framträdande i den 
kommunicerande texten. Detta kommer på så sätt att gagna en specifik 
problemdefinition eller som lösning på det beskrivna problemet. Alla händelser 
gestaltas på olika vis. De politiska aktörerna försöker, genom sina gestaltningar i 
massmedierna, till stor del att påverka sättet som medborgarna uppfattar 
verkligheten (Nord & Strömbäck, 2012).  

Jag anser att framingteorin till stor del relevant för min undersökning då jag 
specifikt lägger fokus på vissa händelser inom sport i lokaljournalistik. Där syftet är 
att få en förståelse av hur det kan skilja sig mellan gestaltning av kön i media. Hur 
könen framstår i den kommunicerande texten och hur mycket plats de får ta. Teorin 
i sig är väldigt tydlig med att det är viktigt att utforma inramningar som bildar en 
tydlig förståelse för de som tar del av informationen. Det är viktigt att vägleda de 
rätt, bilda en förståelse och ge dem möjlighet till delaktighet. Precis som i 
sportsammanhang lägger journalister extra vikt på de händelser som förmedlas i 
texten. Trots sin objektivitet vid utformning av texten kan det minska publikens 
uppfattning av den kommunicerande texten. Det är därför viktigt att rama in det 
viktigaste som i sin tur kan förmedla budskapet med texten. Eftersom Karlsson och 
Strömbäck skriver (2015) att agenda setting samt framing är centrala teorier inom 
journalistikforskningen, ser jag teorin som ytterst lämplig i min undersökning.  

5.2 Teorier inom feminism  
Jag har även utgått från vissa feministiska teorier som liberalfeminism. Teorin 
bygger på att om kvinnor och män ska ha samma möjligheter samt rättigheter 
kommer skillnaderna mellan dem att försvinna. Inom det här perspektivet ligger ett 
stort fokus på rösträtt, att de har lika rättigheter som männen samt att de ska få vara 
delaktiga till att påverka samhället rent politiskt. Eftersom min studie analyserar 
representation av kön i lokaljournalistik inom sport är den här teorin lämplig att dra 
paralleller ifrån i min undersökning (Kleberg, 2006).  

Jag har även utgått från radikalfeministiska teorin och hegemonisk maskulinitet. 
Den radikalfeministiska teorin handlar bland annat om att befolkningen har fått lära 
sig att det är fler män som håller på med idrott. Vilket anses vara anledningen till att 
medierna främst rapporterar om herridrott. Den hegemoniska maskuliniteten har 
bland annat sin grund i den maskulinitet som är dominerande, den som alla tvingas 
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förhålla sig till. Även de här två teorierna är aktuella för min analys av tabeller och 
de variabler jag valt att studera. Genom de här teorierna kan jag dra tydligare 
kopplingar som läsaren lättare kan förstå.  

5.3 Genus och medier 

Gestaltandet av kön i medierna har och är fortfarande väldigt skev. Vi går mot bättre 
tider men är inte ännu där, där könen gestaltas på rättvisa sätt. Gunilla Jarlbro 
(2013) tar upp viktiga frågor som rör mediebilden av kön, samhällsutvecklingen och 
att folk inom mediesfären upplever att genusfrågan är avklarad. Trots att vi ännu 
inte är där. I sitt verk tar hon även upp frågor som rör gestaltning av kvinnor 
respektive män i medierna. Hur det skiljer sig och hur gestaltningen kan se ut. Jag 
fann boken som intressant och passande i min studie, då den i stora drag handlar om 
gestaltning av kön i media. Frågor som rör könen och samhällsutvecklingen till ett 
mer rättvist samhälle. Min studie handlar i stort sätt endast om könens gestaltning i 
medier i sportsammanhang och jag tror den här boken är en bra jämförelsepunkt 
(Jarlbro, 2013).  

Jag kan se ett mönster mellan Bien-Aimés studie (2016) och Jarlbros (2013) verk 
angående presentation av könen i just medier. Där det rör sig om en manlig 
dominans och att kvinnorna är underrepresenterade. Likaså ser jag en koppling 
utifrån Comrie och McMillans studie (2013) där de vill besvara frågor som rör 
varför kvinnor är så pass underrepresenterade gentemot män. Jarlbro (2013)är ute 
efter liknande där hon vill få frågor besvarade om kvinnor respektive manlig 
gestaltning i media. Varför det är en sådan pass stor skillnad och hur vi inte har 
hunnit komma längre med jämställdheten i samhället. Dessa frågor rör inte enbart 
Sverige utan är ytterst aktuella runt om i världen.  

Peter Dahlén skriver i “Sport och medier” (2008) att den moderna tävlingsidrotten 
redan från första början var mansdominerad. Det har till viss del skett en stor 
förändring under de senaste åren till ett mer jämställt samhälle mellan könen. I dag 
får vissa av de kvinnliga sportprofilerna ta större plats i medierna, men det är 
fortfarande männen som ta mer plats.  

5.4  Kvinnor inom idrottens historiska rötter 

Under de första olympiska spelen i Athen 1896 deltog inga kvinnor. Kvinnligt 
tävlingsidrottande ansågs inte relevant utan det var männens plats att dominera. De 
styrande männen ansåg att kvinnor var mer fragila än män och att deras fertilitet 
kunde sjunka. Om kvinnor deltog skulle så småningom deras kvinnlighet gå 
förlorad i samband med utövandet av fysisk tävlingsidrott. Sporter som ansågs passa 
kvinnor var simning, gymnastik och friluftsliv. Det var inte förrän i sommar-OS i 
Sydney som kvinnliga idrottsprofiler fick ta plats då de utgjorde 38 procent av de 
tävlande. Det är en stor förändring sedan sommar-OS i Mexiko år 1968 då 
procentenheterna var nere på 14 procent. Däremot fanns det inte lika stor möjlighet 
för kvinnorna att ta medalj under sommar-OS i Sydney, på grund av att det 
arrangerades fler tävlingar för männen än för kvinnorna (Dahlén, 2008).  
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I Wallins studie (1998) tar han upp hur de kvinnliga idrottarna, under 1800-talet, 
fick ta plats dock under begränsad omfattning. De flesta kvinnliga profilerna gick 
med i manliga föreningar, men i vissa fall grundade kvinnorna egna föreningar. 
Under åren tvingades kvinnorna att söka sig till ett begränsat antal idrottsgrenar. På 
grund av att vissa grenar ansågs opassande samt vara fysiskt ansträngande, då det 
krävdes kraft och uthållighet. De sporter som var aktuella för kvinnliga sportprofiler 
var gymnastik, simning, skridskor samt tennis. Dessa grenar är i princip de samma 
som Dahlén (2008) tar upp i sin studie. Alltså har kvinnorna ansetts vara en svagare 
individ i sportsammanhang, då enbart vissa sporter vara passande för dem. Kvinnan 
har i sin tur ansetts vara fysiskt underläggen, till skillnad från mannen, att hon 
kunde ta skada av att idrotta (Wallin, 1998).  
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6. Metod 

I det här kapitlet motiveras samtliga metodval jag valt att använda i min studie. I 
följande kapitel kommer jag förklara mina metodval, de avgränsningar jag gjort 
samt hur jag har samlat in och bearbetat mitt material. För att kunna besvara min 
frågeställning samt de underfrågor använder jag mig av innehållsanalys av 
sportsidan. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersöks det hur stor plats 
kvinnorna får ta gentemot männen. Om de är underrepresenterade och inte alls får ta 
lika mycket plats.  

6.1 Empiriskt material 
Mitt empiriska material är hämtat från tidningen Smålänningen. Där jag totalt har 
analyserat 968 antal artiklar och kodat dem utifrån de variabler jag kategoriserat i 
mitt kodschema. Jag valde specifikt Smålänningen eftersom det är en liten 
lokaltidning som rör Ljungby, Älmhult, Markaryd och Strömsnäsbruk. Jag fann ett 
mönster i samband med den internationella kvinnodagen tidigare i år att kvinnliga 
idrottsprofiler fick ta mer plats. Det som däremot väckte mitt intresse var att ta reda 
på varför kvinnorna är så underrepresenterade gentemot männen, när de får ta så 
stor plats som kvinnorna fick under en viss vecka i vanliga fall. Jag tror att 
kvinnorna till viss del är underrepresenterade i lokaltidningen Smålänningen och jag 
vill ta reda på om min hypotes stämmer. Om det är jämlikt eller om manliga 
sportprofiler får mer utrymme och längre artiklar om sig.  

Artiklarna är hämtade från Smålänningens mediearkiv. Där jag avgränsat min 
sökning via specifika alternativ som “sport”, “månad” och “årtal” där jag fick fram 
relevanta artiklar till min undersökning. Jag började från mars år 2018 och fann 
artiklar bak i arkivet från januari år 2014. De artiklar jag har kommit åt är de som 
finns publicerade i Smålänningens webbarkiv. Jag har dock inte koll på om det finns 
eventuella artiklar som tagits bort och kan därmed inte avgöra om det finns ett 
bortfall här. Alla artiklarna är plockade från Smålänningens mediearkiv via deras 
webbsida, där alla artiklar handlar om sport. Jag kommer sedan att sammanställa all 
data i excel, eftersom det är ett effektivt program att räkna ut variabler samt skapa 
tabeller i.  

6.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Jag har valt att använda en kvantitativ innehållsanalys i min studie, eftersom den 
rymmer en mängd fördelar som att den är en ”öppen” forskningsmetod. Den 
kvantitativa innehållsanalysen kan beskrivas som en objektiv analysmetod. Det är 
enkelt att tydligt kunna beskriva sitt val av metod, val av urval samt utformat 
kodningsschema. Detta kommer i sin tur göra det enklare att göra replikationer av 
studien. I samband med denna form av analys är det relativt enkelt att göra en 
longitudinell analys, där man studerar förändringar och samlar in data vid olika 
tillfällen. En stor fördel med den här analysmetoden är att den kan ge information 
om sociala grupper som är svåra att få direkt kontakt med. Den kvantitativa 
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innehållsanalysen anses även vara lämplig som analysmetod vid studerandet av 
medier samt inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) (Bryman, 2011). 

Den kvantitativa innehållsanalysen består av två komponenter som kvantitativ samt 
innehållsanalys. Det kvantitativa handlar om att undersökningen är baserad på 
jämförbara uppgifter, att det rör sig om så många analysenheter som i sin tur kan 
analyseras i form av siffror. Innehållsanalysen handlar om undersökningens innehåll 
som på något sätt är framställt via ett muntligt, skriftligt eller bildmässigt sätt 
(Essaiasson et. al., 2012). Precis som Bryman (2011) skriver i sitt verk är den 
kvantitativa metoden användbar till forskning av medier, som jag, i detta fall, valt 
att studera. Den är även ett lämpligt verktyg när man vill ha svar på frågor som 
bland annat rör hur stort utrymme i tid och rum som olika kategorier får, samt hur 
frekvent kategorierna förekommer. Eftersom jag vill ta reda på hur pass frekvent 
kvinnliga sportprofiler gestaltas i lokaltidningen Smålänningen, är den kvantitativa 
metoden mest lämpad för min studie. Det är en fördel vid kodning av data då man 
snabbt kan få svar, på relativt kort tid, på exempelvis hur ofta ord som jämlikhet, 
politik eller hur mycket  respektive kön får ta plats, förekommer. Med sportprofiler 
menar jag lokala idrottare som utför någon av de sporter som presenteras i 
kodschemat, se bilaga A. 

6.3 Underfrågor  
De underfrågor som även studeras i undersökningen har givit en mer specifik bild 
på respektive fråga, samt varit till stor hjälp för att kunna besvara forskningsfrågan.  

Q1. Vad handlar de olika artiklarna om? 

1a) Vilken är den mest förekommande sporten som dokumenteras? 

2a) Vilken sport har fått flest kvinnlig respektive manlig publicitet? 

Q2. Hur mycket plats har kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler fått ta plats 
per årtal? 

Q3. Har lokaljournalistiken utvecklats under åren som studeras? 

6.4 Kodschema 

I den här delen kommer jag presentera mina val av variabler och den utformning av 
kodschemat jag valt att använda i min undersökning. Jag fann kodschemat som en 
bra metod då det är enkelt att koda insamling av numerisk data och kategorisera 
dem utifrån respektive variabel. I kapitlet bilagor presenterar jag mitt kodschema 
och de variabler jag valt att analysera. Kodscheman bör hålla en viss struktur där all 
information man avser att mäta finns. Genom att använda ett kodschema gynnar det 
arbetsprocessen och det är ett enkelt verktyg för att bearbeta data. Man kan ta del av 
information från en kodningsmanual för de riktlinjer hur man på bästa sätt 
exempelvis väljer relevanta variabler till analysen. En kodningsmanual skapar också 
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en större förståelse för läsaren samt underlättar till kommande arbete (Bryman, 
2011).  

För att kunna få ett resultat på min undersökning, samt kunna besvara min 
forskningsfråga har jag använt mig av ett kodschema som består av åtta olika 
variabler. Dessa variabler kommer i sin tur att besvara en mängd av de underfrågor, 
till forskningsfrågan, jag valt att operationalisera. Variablerna är följande:  

                  

                       ! !  

6.5 Urval och Avgränsningar 

I boken ”Sociologisk metodik” (2002) skriver författarna Karl Erik Rosengren och 
Peter Arvidsson att i all empirisk forskning är valet av undersökningsenheten 
grundläggande. De val av urval beror på utformning av undersökningens syfte och 
forskningsintresse. Det gäller att använda enheter som är informationsrika och som 
är lämpade för undersökningen. Vid val av urval är det mycket viktigt att finna 
individer eller enheter som har mest att bidra med, alltså de som anses vara de mest 
informationsrika. Genom att således först välja den som tros bär på mest 
information, därefter samlas all information in (Arvidsson & Rosengren, 2002).  

Det finns två tekniker för val av slumpmässiga stickprov som är obundet 
slumpmässigt urval (OSU) samt systematiskt urval. Beroende på val av teknik kan 
urvalet utföras utifrån stratifiering eller klusterurval (Arvidsson & Rosengren, 
2002). 

Jag har totalt studerat två månader som januari och mars, där jag valt att analysera 
hur totalt 968 antal artiklar skiljer sig från 2014 och i dag 2018. Hur mycket 
kvinnorna fick synas i sportbilagan för fyra år sedan till skillnad från i dag. Tanken 
är att analysera hur det skiljer sig från fyra år tillbaka och i dag. Jag har därför 
analyserat de fyra åren, genom att fokusera på månaderna januari och mars. 
Anledningen till att jag valt just de månaderna beror på att internationella 
kvinnodagen äger rum i mars månad. Mitt val av januari månad beror mest på att se 
hur det kan skilja sig från en vanlig månad. Jag valde specifikt januari  månad 
eftersom det januari och mars har gemensamt är antalet dagar, samt för att februari 
månad inte är relevant eftersom den endast består av tjugoåtta dagar. På grund av att 
april månad ännu inte har passerat kunde jag heller inte inkludera den i min studie. 
Där jag, via Smålänningens arkiv, valt ut artiklar som representerar varje dag. Jag 
valde alla artiklar för respektive dag, även om det var fler publicerade vid samma 
datum.   

V1. Tidning                     
V2. År 
V3. Månad 
V4. Idrottsgren

V5. Bildplats 
V6. Vilket kön artikeln handlar om 
V7. Artikeltyp 
V8. Kön på journalist
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Till en början tänkte jag att analysera januari samt mars månad under en 
femårsperiod. Där jag ville se om det fanns skillnader från fem år tillbaka fram till i 
dag. På grund av att jag inte kom längre bak i Smålänningens arkiv än fram till 
januari 2014, fick jag begränsa det till fyra år, där jag undersöker två månader per 
år. Totalt har jag analyserat 968 artiklar som sammanlagt rör alla årtalen.                             
Vid urvalet krävs det att man väljer de urvalsenheter som är optimala för att kunna 
besvara ens forskningsfråga. Jag gjorde därmed ett strategiskt urval och begränsat 
från tidningen Smålänningen, där jag enbart analyserat sportsidan. Precis som 
Arvidsson och Rosengren (2002) skriver gäller det att använda de enheter som är 
informationsrika och som är lämpade för undersökningen. Eftersom jag valt att 
studera representation av kön inom sport kommer det röra sig om båda könen. 
Därför har jag begränsat min undersökning och enbart studerat sportprofiler för att 
få ett så bra resultat som möjligt. Då min tid är begränsad och för att göra kodningen 
så effektiv som möjligt (Arvidsson & Rosengren, 2002).  

Jag har gjort ett strategiskt och begränsat urval i min studie, där jag lagt fokus på 
sportdelen i lokaltidningen. På grund av begränsat tid hade jag inte möjlighet att 
studera hela årtal utan valde istället att dela upp studien genom att studera två 
månader, januari och mars, under åren. Eftersom jag påbörjade min studie innan 
april månad hade passerat var månaderna efter mars inte relevanta, då jag inte kunde 
få tag på den data jag behövt. Därmed begränsade jag det till två månader för att 
göra min studie genomförbar och få en rättvis bild genom åren. Studien omfattar 
vintersäsongen inom sporten, därav är det en del sporter som inte alls nämns, 
eftersom de är aktuella under sommarhalvåret.  

6.6 Bortfall 
Jag är medveten om att första januari är en röd dag då det inte publiceras något 
inom sport i tidningen. Jag har ändå valt att förbise detta bortfall då januari månad 
är en månad då en mängd sporter drar igång en ny säsong. Jag har inte lagt en sådan 
stor vikt på det eftersom jag vet att det i längden inte kommer påverka mitt resultat 
negativt. Jag har så pass mycket data att jag kan få ett representativt resultat.  

6.7 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningen har under åren fått en hel del kritik, främst av de som 
förespråkar den kvalitativa forskningen. Däremot är det svårt att skilja olika former 
av synpunkter, beroende på hur kritiken formuleras. Några exempel är; kritik av 
kvantitativ forskning som metodval samt kritik på val av forskningsdesign. 
Innehållsanalysen kan enbart vara så bra som det den bygger på (Bryman, 2011). 
Anledningen till att jag valde ett strategiskt och begränsat urval beror på att det var 
den urvalsmetod jag fann relevant till min studie. Jag läste in mig på en mängd olika 
urvalsmetoder som systematiskt urval samt obundet slumpmässigt urval. De passade 
dock inte in i min studie då det systematiska rör när man direkt väljer enheter ur 
urvalsramen, som exempelvis var 10:e eller 30:e av de artiklar som publicerats 
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under varje månad. Medan ett obundet slumpmässigt urval handlar om att alla 
individer i populationen har samma chans att bli valda. På grund av att jag valt att 
begränsa min studie till två månader per år är strategiskt och begränsat urval mest 
relevant. Hade jag studerat ett helt år eller alla årtal inklusive alla tolv månader hade 
någon av de andra urvalsmetoderna varit lämpliga.  

6.8 Forskningsetik enligt Vetenskapsrådets rekommendationer  
Enligt boken God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) presenteras en 
sammanställd lista som består av åtta olika punkter. Dessa punkter är viktiga att ta 
hänsyn till när man utför en undersökning. Punkterna är följande:  

1. Du ska tala sanning om din forskning. 
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering.  
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.12).  

De här punkterna är jag noga med att utgå ifrån när jag genomför min studie. Jag 
vill att min forskning ska bli rätt och sann. Genom att noga analysera varje artikel 
och att inte peka ut någon eller några personer. Eftersom jag har analyserat varje 
artikel utifrån mina variabler har jag således fått ett trovärdigt resultat.  

6.9 Validitet och reliabilitet  
Trovärdighet, om undersökningen anses vara trovärdig eller inte. När den variabel 
eller de variabler vi mäter gäller det vi från första början avsett. Det gäller att det 
teoretiska begreppet har operationaliserats på ett bra och tillämpligt sätt. Vid 
utformning av mätinstrument är det viktigt att fundera på om det vi mäter är det vi 
vill ska mätas (Arvidsson & Rosengren, 2002).  

I mitt fall anser jag att både validiteten samt reliabiliteten är hög, eftersom jag har 
undersökt det som jag från första början avsett att undersöka. Jag ville se om det 
fanns någon skillnad mellan representationen mellan kvinnliga samt manliga 
idrottprofiler, men också hur det är ställt mellan kvinnliga och manliga journalister. 
Jag ville även analysera de mest dokumenterade sporterna i tidningen Smålänningen 
samt lokaljournalistikens utveckling. 

Smålänningens sportredaktion består av en manlig och en kvinnlig journalist. Ibland 
skrivs artiklarna av frilansande journalister. Även i dessa fall rör det sig om en 
manlig och en kvinnlig journalist. Den mest frekvent förekommande manlige 
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sportjournalisten har emellertid skrivit majoriteten av de artiklar som jag har 
analyserat. Således kan det tänkas påverka resultatet, eftersom den kvinnliga 
sportjournalisten kan prioritera annorlunda än vad den manliga gör.  

7. Resultat och Analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen. 
Resultaten kommer att redovisas i form av tabeller med en kort sammanfattad text 
till respektive tabell och dess resultat.  

Anledningen till att resultaten presenterar i form av tabeller beror på att det är enkelt 
att utläsa resultaten av undersökningen. Det presenteras totalt 7 olika tabeller, där 
det redovisas både antalet artiklar sam de procentuella andelarna. Detta för att göra 
det så enkelt som möjligt för läsaren att kunna ta del av resultaten på ett tydligt sätt, 
men också för att kunna förstå undersökningen. Resultaten är hämtade från en 
lokaltidning med totalt 968 undersökta artiklar.  

7.1 Resultatredovisning  
I det här kapitlet redovisas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen samt de 
procentuella andelarna per variabel. Resultaten redovisas i form av tabeller där 
respektive tabell har en kort sammanfattande text om dess resultat.  

7.1.1 Könsfördelning  

Q2. Hur mycket plats har kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler fått ta plats 
per årtal? 

I tabell 1 och 2 presenteras antalet kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler som 
tas upp i tidningen genom de olika årtalen. Resultaten presenteras i årtalen från det 
äldsta fram till i dag. Varje årtal visar den procentuella andelen per variabelvärde, 
alltså hur många kvinnor kontra män som får ta plats i lokaljournalistiken i 
sportdelen.  

     !  

!  

Tabell 1
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                              !  

                              !                    

Resultatet från tabell 2 visar en tydlig skillnad mellan representationen av könen. 
Majoriteten av artiklarna handlar alltså om de manliga sportprofilerna, men man kan 
se att det har skett en stor skillnad under de här fyra åren, fem årtalen. De kvinnliga 
idrottsprofilerna har fått ta mer plats i dagens media, men det är fortfarande en stor 
könsskillnad. Vad gäller de tillfällen då det varit blandat med båda könen har inget 
större skillnad skett. Inte heller vid artiklar där det inte var definierbart vilket kön 
artikeln handlade om. Jag förväntade mig inte att det skulle vara en sådan här stor 
skillnad från 2014 till 2018. Jag anade att kvinnorna var gravt underrepresenterade 
men inte på den här nivån. Från studien av Bien-Aimé (2016) stod 74,6 procent av 
män och 20,6 procent av kvinnor. I det här fallet rör det sig om 76,3 procent män 
och 16,1 procent kvinnor. Relativt lika resultat dock är kvinnorna färre i min studie.  

Tabell 2
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7.1.2 De populäraste sporterna  

Q1. Vad handlar de olika artiklarna om?  

1a. Vilken är den mest förekommande sporten som dokumenteras? 

I tabell 3 presenteras de procentuella andelarna av de mest populära sporterna som 
det skrivs om. Det rör sig totalt om 24 olika idrottsaktiviteter. Dessa har presenterats 
i en ordning där den mest populära är högst upp och minst populära längst ner. 

                   !  

!   

Det råder ingen tvekan om att det är hockey med 55,7 procent som är den mest 
populära idrotten det dokumenteras om i Smålänningen. Därefter kommer 
innebandy med 15,6 procent som också har en stor procentuell andel och den tredje 
största är fotboll med 8,4 procent. De resterande idrottsaktiviteterna får ta en 
minimal plats, om man ser rent procentuellt-mässigt, till skillnad från de tre största. 
För att avläsa vilka resterande sporter är se kodschema i bilaga A. De sporter som 
tas upp är alla de jag funnit i Smålänningen. Inga övriga sporter har funnits.  

Tabell 3
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7.1.3 Idrotter och kön 

2a) Vilken sport har fått flest kvinnlig respektive manlig publicitet? 

I tabell 4 redovisas det resultat på de undersökta artiklarna om vilka sporter som tar 
upp flest kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler. Alla sportaktiviteter redovisas 
i samma ordning som de står i kodningsschemat, se bilaga A. Under varje sport 
redovisas den procentuella andelen hur många kvinnor samt män som utövar den. 
Om det är någon sport som sticker ut mer bland respektive kön.  

             !  

               !        !   

Resultatet visar att de tre mest omskrivna idrotterna, bland kvinnorna, är ishockey, 
innebandy samt volleyboll. Där 25,8 procent av de kvinnliga idrottsprofilerna 
handlar om ishockey, 21,3 procent om innebandy och 16,8 procent om volleyboll. 
Se tabellen till vänster. Till skillnad från de manliga idrottsprofilerna är det de tre 
följande sporterna som är mest omskrivna, nämligen ishockey, innebandy och 
fotboll. Där ishockey står för 65,9 procent, innebandy för 15,4 procent och fotboll 
för 9,2 procent. Se tabellen till höger. De manliga idrottarna är dominerande i de 
flesta idrotterna och kvinnorna får inte alls ta lika stor plats. Detta kan man se i 
summan på antalet artiklar utifrån respektive kön där 155 artiklar handlar om 
kvinnor samt 739 om män under de undersökta åren. 

Tabell 4
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7.1.4 Kön på journalist 

Q3. Har lokaljournalistiken utvecklats under åren som studeras? 

I tabell 5 presenteras antalet kvinnliga kontra manliga journalister samt de sporter 
som respektive kön mest dokumenterar. 

                         !  

                       !  

Det finns en viss skillnad mellan kvinnliga och manliga sportjournalister när det 
kommer till dokumentation om de aktuella idrottsaktiviteterna. Det är även en stor 
procentuell andel mellan hur mycket de kvinnliga journalisterna får dokumentera 
gentemot de manliga. Även i detta fall är kvinnorna underrepresenterade. Däremot 
har det skett en stor förändring under de fyra åren och de kvinnliga journalisterna 
har fått mer att dokumentera.          

Madeleine Kleberg (2006) beskriver olika inriktningar inom feminism som 
exempelvis liberalfeminism. Det har gjorts antaganden utifrån dessa inriktningar om 

Tabell 5
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varför medierna gestaltar kvinnor på det sätt som sker, samt vilken betydelse 
beskrivningarna har för samhällssynen på kvinnor.  

Det liberalfeministiska perspektivet bygger på att om kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter samt rättigheter kommer skillnaderna mellan dem att försvinna. 
Inom det här perspektivet har ett stort fokus legat på just rösträtt, att kvinnor ska få 
arbeta med det de vill, ha rätt till utbildning samt att ha samma chans som männen 
vara med och påverka samhället rent politiskt. Enligt detta perspektiv ska kvinnorna 
ha lika rätt som männen, men resultatet visar att kvinnorna får ta plats men inte i 
lika stor utsträckning som männen. Eftersom kvinnorna ska få ha samma 
arbetsmöjligheter som männen borde de kvinnliga journalisterna få ta mer plats. 

7.1.5 Lokaljournalistikens utveckling  

I tabell 6 presenteras ett stapeldiagram där staplarna har ett speciellt utseende 
beroende på vilket årtal de representerar. Diagrammet visar utvecklingen av 
lokaljournalistiken samt representationen av könen och dess utveckling från år 2014 
till år 2018, alltså fem årtal. De fyra variabelvärden som redovisas är kvinnligt, 
manligt, blandat samt ej urskiljbart.  

!  

!  

Diagrammet visar att det är männen som dominerar i tidningen, men att det har skett 
en förändring under de fyra åren. Antalet artiklar om män ökade år 2015 men 
därefter sjönk det jämnt fram tills i år. Medan kvinnorna istället sjönk under år 
2015, men att de istället ökade under åren efter det. Alltså har de kvinnliga 
idrottsprofilerna fått ta mer plats i lokaljournalistiken, i sportdelen, under de senaste 
åren och att antalet artiklar om män har sjunkit. Dock är det fortfarande 
mansdominerande där männen tar upp mer än hälften av alla artiklar som 

Tabell 6
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publiceras. Vad gäller artiklar där det rör sig om båda könen har ingen större 
förändring skett, inte heller vad gäller de artiklar där det inte var urskiljbart om 
vilket kön det handlade om. Enligt liberalfeminismen anses det, i det här fallet, 
tolkas resultatet som att män och kvinnor inte har lika rättigheter i det offentliga 
rummet. Då sportjournalisterna inte anser att kvinnor och män är lika mycket värda 
(Gemzöe, 2002).  

Enligt den radikalfeministiska teorin har befolkningen lärt sig att det är fler män 
som håller på med idrott, att det därför ska rapporteras mer om herridrott i 
medierna. Alltså kan detta, utifrån detta perspektiv, tolkas som att 
sportjournalisterna ser det som en större självklarhet att rapportera mer om 
herridrott. Vilket förklarar den stora skillnaden mellan representationen av könen 
(Gemzöe, 2002).  

Hegemonisk maskulinitet grundar sig bland annat av den typ av maskulinitet som är 
dominerande, den maskulinitetstyp som alla tvingas förhålla sig till. Detta antingen 
genom att försöka bli en del av den eller genom att bjuda motstånd mot den. En 
fördel med detta perspektiv är att den uppmärksammar relationen mellan män, samt 
mellan män och kvinnor samtidigt (Jönsson, 2015).   

Kutte Jönsson nämner i sitt verk Idrott, Maskulinitet och Feminism (2015) där han 
nämner filosofen Iris Marion Young. Hon anser det inte tillräckligt att bara 
inkludera kvinnor i idrotten, hon menar att idrottsvärlden måste göra upp om 
könsnormer som format. Samtidigt har idrottens maskulinitet länge fått kritik 
(Jönsson, 2015). Alltså kan det här ses, från ett hegemoniska maskulint perspektiv, 
som att kvinnorna inte är lika delaktiga som männen, med tanke på det antal artiklar 
respektive kön har fått ta plats i. Utifrån de båda perspektiven ses kvinnan som 
underrepresenterad gentemot männen. Om det nu är så att kvinnorna ska behöva 
förhålla sig till männen och visa var de går för bara för att kunna få synas i 
tidningen, är orättvist. Det behöver givetvis inte vara så, i det här fallet, men det är 
något som kan studeras vidare på i framtiden. Om kvinnorna behöver anpassa sig 
enligt vissa kriterier för att uppnå en viss gräns där de anses som intressanta 
idrottsprofiler värda att dokumenteras.  
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7.1.6 Mest förekommande sporter bland kvinnliga som manliga journalister  

I tabell 7 redovisas den procentuella andelen kvinnor och män samt artiklar där 
information saknas om journalist, vilken sport som respektive kön mest 
dokumenterar om. Det rör sig om V4 samt V8, se kodschema för mer information i 
bilaga A.  

                        !  

!  

De sporter som flest kvinnliga journalister dokumenterar är ishockey, innebandy 
samt fotboll. Där ishockey står för 45,7 procent, innebandy av 30,2 procent samt 
fotboll 7,3 procent. Bland männen rör det sig om samma sporter, även där 
information saknas. Alltså kan man även här konstatera att det är de mest omskrivna 
sporterna som får ta mest plats i just Smålänningen. Bland manliga journalister står 
65,6 procent för ishockey, 10,5 procent för innebandy samt 8,6 procent för fotboll. 
Det som är intressant att utläsa utifrån de här tabellerna är att de kvinnliga 
journalisterna har fått publicera fler artiklar än vad kvinnliga idrottsprofiler har fått 
vara med i. Det är alltså nästan dubbelt så många publicerade artiklar av kvinnliga 
journalister än vad det är artiklar som handlar om kvinnliga idrottsprofiler. Därmed 
kan man fastställa att lokaljournalistiken har utvecklats under de senaste åren då 
kvinnliga journalister få ta mer plats. Dock som nämndes i tabell 5, får de inte alls ta 
lika mycket utrymme som de manliga journalisterna. Det är fortfarande dåligt 
fördelat mellan könen men förhoppningsvis får kvinnorna ta mer plats i framtiden 
om utvecklingen fortsätter som den gör.  

Vid val av bildplats från varje artikel märkte jag inget speciellt mönster av hur 
kvinnorna porträtterades. Det var relativt lika, se bilaga B. Jag har därmed valt att 
inte utveckla det mer då jag inte fann något speciellt som jag kunnat diskutera. Det 
rör sig om samma typer av bilder som tas när det gäller både kvinnor och män. 

Tabell 7
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7.2 Resultatanalys   
I kapitlet analyseras resultaten från de teoretiska utgångspunkterna, samt drar 
paralleller till tidigare forskning. De olika delarna är indelade i tematiska kategorier 
där varje del har en sammanfattande redovisning.  

Utifrån framingteorin läggs i det här fallet fokus på händelser inom 
lokaljournalistikens sportsida, om representation av könen i tidningen 
Smålänningen. Eftersom framingteorin har sin koppling till agenda-setting, att lägga 
fokus på kärnan i de aktuella frågorna och inte enbart ett ämne, har jag utifrån mina 
forskningsfrågor fått fram ett tydligt resultat (Entman, 1993). Då teorin associeras 
mer med den redaktionella processen och rör frågor om bland annat 
bildjournalistikens innehåll har den varit relevant i min studie. Dessa så kallade 
inramningar, som i det här fallet rör representationen av könen, skapar 
undersökningen i sin tur en konkret bild hur det ser ut i just tidningen 
Smålänningen. Jag har också kopplat studien till genusteori, som är en samling på 
olika samhällsvetenskapliga teorier där kvinnligt och manligt tolkas som 
sociokulturella kategorier som är föränderliga i tid och rum (NE, 2018). I det här 
fallet är teorier som radikalfeminism, liberalfeminism samt hegemonisk 
maskulinitet kopplade. Då de tar upp delar som lättare kan förtydliga de resultat från 
respektive variabler som redovisas i tabellerna.   

7.2.1 Könsfördelning och könen i idrotter 

Precis som både Dahlén (2008) och Wallin (1998) tar upp att kvinnorna inte har fått 
ta lika stor plats som männen, vilket jag kan se att de inte heller i dag får göra. De 
har rätt till lika mycket plats som de manliga idrottsprofilerna och även om 
kvinnorna, under de årtal jag studerat i specifikt Smålänningen, har fått ta mer plats 
får de inte lika stort utrymme som männen. Kvinnorna har länge varit begränsade, 
vad gäller sporter att få delta i, vilket Wallin (1998) bland annat tog upp i sin studie. 
Där kvinnorna själva fick söka sig till ett begränsat antal idrottsgrenar, då en mängd 
av dem ansågs opassande samt vara fysiskt angränsande för dem. De hade inte 
kraften eller uthålligheten, detta är män som konstaterat. De sporter som var 
aktuella för kvinnor var gymnastik, simning, skridskor samt tennis. Nu har jag gjort 
min studie flera år efter Wallin (1998) och det har hunnit hända mycket under de här 
åren, men utifrån de sporter som varit aktuella för kvinnor att delta i ser jag att 
kvinnorna i dagens lokaljournalistik deltar främst i dem. Där hockey är den största 
sporten som idrottsprofiler i Smålänningen dokumenterats i .Där det har varit stort 
fokus på Trojas damlag som vill satsa mer på damhockey. Eftersom hockey har en 
stor plats i Smålänningen förvånar det mig inte att det är den mest dokumenterade 
sporten. Likaså beror det till stor del på att jag har utfört min studie då 
vintersäsongen varit igång. Hade jag utfört studien senare under året tror jag att 
fotbollen hade tagit mer plats bland båda könen. I Wallins studie handlade 13 
procent av artiklarna om damidrott och i min studie 16,1 procent om damidrott. 
Våra studier är relativt lika angående representation av kvinnan. Även om hans 
studie inte har riktat in sig specifikt på lokaljournalistik kan jag se vissa likheter 
mellan resultaten av våra studier (Wallin, 1998).  
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7.2.2 De populäraste sporterna 

Sammanfattning av tabell 3. Under en lång tid har ishockey samt fotboll varit de 
sporter som tagit mest plats i de svenska tidningarna (Wallin, 1998). Detta stämmer 
även i min studie där ishockey är den största sporten som dokumenteras och därefter 
kommer fotboll, men i det här fallet är innebandy också en sport som får ta plats. 
Under de år som studerats har ishockey alltid varit den mest dokumenterade sporten, 
då den tagit upp mer än en tredjedel, i vissa fall, av artiklarna. Detta kan i och för 
sig bero på att undersökningen har utförts under månader då vintersporter är mest 
aktiva. Hade studien utförts under sommarhalvåret tror jag att fotboll hade varit den 
mest dominerande sporten. Då min tid var knapp hann jag inte undersöka hela årtal, 
vilket forskare kan göra i framtida studier. Hockeylaget Troja i Ljungby betyder 
mycket för staden och får därmed ta mycket plats, men samtidigt får man inte 
glömma de andra sporterna som bara står för några enstaka procentandelar av alla 
artiklar.  

7.2.3 Utvecklingen av lokaljournalistik  

Wallin (1998) nämner i sin studie att lokaltidningarna försöker täcka den mesta 
idrotten inom sina spridningsområden. En av orsakerna till att tidningarna innehåller 
en stor mängd sport nu för tiden beror på att idrottsvärlden har vuxit så pass mycket 
sedan andra världskriget slut. Lokaljournalisten har utvecklats en hel del sedan hans 
studie, vilket jag kan avläsa från mina resultat i tabellerna, där lokaljournalistiken 
tidigare inte setts lika intressant som den nationella. Eftersom tidningen 
Smålänningen lägger stor fokus på lokala sportprofiler kan jag se ett mönster där 
kvinnliga idrottare får allt mer utrymme, likaså de kvinnliga journalisterna. Genom 
att avläsa tabell 5 och 6 som berör specifikt journalistiken, kan man se att det har 
skett stora förändringar under de här fem årtalen som studeras. Om det fortsätter i 
samma takt kommer kvinnorna förhoppningsvis att få lika mycket utrymme som 
männen. 

7.2.4 Sammanfattning av resultatanalys  

Min studie har fått påminnande resultat från tidigare forskning, som Wallins (1998), 
där även han presenterar de stora skillnaderna mellan könen. Hur mycket plats 
kvinnor kontra män får ta samt de största sporterna som tar mest plats. Det enda 
som stack ut extra i min studie var resultatet på antalet kvinnliga journalister som 
var mycket högre än det antal kvinnliga idrottsprofiler som rapporterats. Alltså har 
fler kvinnliga journalister fått mer utrymme än vad kvinnliga idrottsprofiler har fått. 
De största sporterna är även här hockey och fotboll som även Wallin (1998) fick 
fram i sin studie. Det som skiljer våra studier åt och att våra resultat på sätt och vis 
blev så olika beror på att jag har lagt fokus på lokaljournalistik, medan han har gjort 
en mer omfattad undersökning på tidningar under en hundraårsperiod. Mitt resultat 
visar att 16,1 procent står för kvinnor medan 76,3 procent för män. Alltså är det en 
stor skillnad mellan könen. Däremot kan jag se, utifrån mina tabeller, att det har 
skett en utveckling under de årtalen som studeras, dock ingen stor. Angående 
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variabel 7 om artikeltyp, var det inga större skillnader mellan könen som jag 
upptäckte under kodningen. Jag valde därmed att räkna bort den variabeln och 
utgick från resterande variabler.  
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8. Sammanfattning och Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att finna mönster i hur 
representationen av kvinnor respektive män i lokaltidningen Smålänningen, får ta 
plats. Jag har valt att enbart studera lokaltidningen Smålänningen som täcker 
Ljungby, Älmhult, Markaryd och Strömsnäsbruk. De frågor som studien avses att 
besvara är följande:  

Forskningsfråga :  

“Hur representeras kvinnor respektive män i lokaljournalistikens sportsida?” 

Underfrågor:  

Q1. Vad handlar de olika sportartiklarna om? 

1a) Vilken är den mest förekommande sporten som dokumenteras? 

2a) Vilken sport har fått flest kvinnlig respektive manlig publicitet? 

Q2. Hur mycket plats har kvinnliga respektive manliga idrottsprofiler fått ta plats 
per årtal? 

Q3. Har lokaljournalistiken utvecklats under åren som studeras? 

För att kunna besvara min forskningsfråga analyserade jag de olika variablerna och 
dess variabelvärden utifrån respektive artikel. Där jag sedan kodade den data jag fått 
in i excel där jag kunde skapa en viss ordning utifrån de variabler jag avsåg att 
analysera. Jag använde liknade variabler som de Wallin hade i sin studie, dock en 
mer begränsad version samt en med mer fokus på lokaljournalistik. De kvinnliga 
idrottsprofilerna representeras inte i lika stor utsträckning som de manliga 
idrottsprofilerna. De är fortfarande underrepresenterade både var gäller 
dokumentation av kvinnliga idrottsprofiler samt kvinnliga sportjournalister. Då 
endast 16,1 procent handlade om kvinnliga idrottsprofiler och 76,3 procent om 
manliga idrottsprofiler. Dahlén uttrycker sig följande “Idrottens köns- eller 
genusordning karakteriseras alltså generellt av en påfallande ojämlik fördelning av 
makt, resurser, status och prestige mellan män och kvinnor” (Dahlén, 2008, s. 707). 
Han förklarar historiska delar som att det är genusrelationerna som konstituerar ett 
sammanhängande kunskapsobjekt. Alltså där kunskap om maskulinitet samt 
femininitet växer fram ur det projekt som bygger på kunskap om genusrelationer 
(Dahlén, 2008). 

Som jag skrev i metoddelen i kapitel 6 har jag utifrån forskningsfrågan, som är 
relativt bred, operationaliserat tre underfrågor för att få fram följande resultat. För 
att kunna ta reda på medieinnehållet i respektive artikel, om den sporten som 
rapporterades, utgick jag ifrån mitt kodschema där jag bockade av de sporter utifrån 
sitt variabelvärde som nämndes i artikeln. Som jag nämnde i resultatredovisningen 
fann jag inget mönster vid val av bildplats per artikel. Om det fanns någon skillnad 
mellan hur män och kvinnor gestaltas i artiklarna. Det var relativt lika resultat och 
rörde sig om samma bildtyper som togs. Därför har jag valt att inte ta med den 
variabeln i mitt resultat, eftersom den inte gav något.  
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Den sport som tog första plats bland båda könen är hockey. Dock fanns det en 
skillnad mellan de tre största sporterna bland respektive kön, där ishockey, 
volleyboll samt innebandy var de tre sporter som var störst bland kvinnliga 
idrottsprofiler. När det gäller de manliga idrottsprofilerna var hockey, innebandy 
och fotboll de största bland dem. De båda könen har alltså både ishockey samt 
innebandy som mest omskrivna sporter. De sporter som fått flest publicitet bland 
respektive kön rör sig om ishockey, som är störst bland båda könen.                       
De kvinnliga idrottsprofilerna är än i dag gravt underrepresenterade som de både 
varit i Wallin (1998), Dahléns (2008) samt de andra nämnda tidigare studierna i 
avsnittet om tidigare forskning. Jag är inte förvånad att de är det än i dag, men det 
jag däremot kan avläsa utifrån mina tabeller är att kvinnorna har fått ta mer plats. 
Något förvånade var att det skiljde sig så mycket per antalet publicerade artiklar om 
idrottsprofiler kontra artiklar skrivna av kvinnliga journalister. Där 155 artiklar 
handlade om kvinnliga idrottsprofiler och att 245 artiklar var skrivna av kvinnliga 
journalister. Det som är intressant är att se att de kvinnliga journalisterna får ta mer 
plats än de kvinnliga idrottsprofilerna, något som jag inte väntade mig att upptäcka. 
Av studien framgår det att kvinnorna successivt ges mer utrymme. Hur det kommer 
sig att det är fler artiklar publicerade av kvinnor än var det finns publicerade artiklar 
om idrottsprofiler är något som kan studeras i framtida forskning. Där man tar reda 
på den bakomliggande orsaken till varför männen fortfarande ska prioriteras. 
Kanske beror det på att kvinnorna fortfarande anses som svaga individer som inte 
borde hålla på med sport, som nämns i avsnittet tidigare forskning. Det kan också 
bero på att kvinnorna ska förhålla sig till maskuliniteten, som i teorin hegemonisk 
maskulinitet. Där de måste försöka bli en del av den eller genom att bjuda motstånd.  

Hade jag valt att mäta någon annan tidning hade jag uppnått en större mängd data. 
Dock tror jag att resultatet hade blivit liknande, då jag medvetet valt att välja 
specifikt Smålänningen har jag därmed gjort vissa generaliseringsanspråk.  

8.1 Tabeller   

Av min studie, precis som Wallin (1998) fick ut av sin, är kvinnorna än i dag 
underrepresenterade till skillnad från männen. I just lokaltidningen Smålänningen 
har kvinnorna under årtalen som studerats fått ta mer plats, men de är fortfarande 
extremt underrepresenterade. Precis som jag nämnde i början av uppsatsen att jag 
upptäckte ett mönster under mars månad i år, i samband med den internationella 
kvinnodagen, att kvinnorna då fick ta mer plats har jag inte kunnat se att de har fått 
göra under tidigare år. Jag kan inte se något mönster som hänger ihop med den 
internationella kvinnodagen. På grund av att jag inte kunnat utläsa från tabellerna 
genom åren att det har publicerats fler artiklar under dagen då internationella 
kvinnodagen är. Jag har därmed valt att inte diskutera detta vidare. Anledningen till 
att jag tog upp internationella kvinnodagen från första början var att jag i år 
upptäckte att kvinnorna fick ta mer plats, men det var enbart under 2018. Eftersom 
jag inte funnit något mönster från tidigare år är det inte relevant i min studie. Det 
var mest en fundering jag hade i början av studien som sedan inte längre var aktuell 
och har därmed räknats bort. Jag har alltså inte funnit någon konkret koppling till 
den internationella kvinnodagen.  
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Vad gäller de mest dokumenterade sporter har det i princip rört sig om de samma 
som både Wallin (1998) och Dahlén (2008) tagit upp i sina studier. De båda skriver 
att hockey och fotboll är bland de största, precis som i mitt fall. Dock gäller det 
enbart de manliga idrottsprofilerna då fotboll var den fjärde största sporten bland 
kvinnorna. De sporter som får ta mindre plats behöver i sin tur inte betyda att det 
inte är något som publiken vill ha. Det finns en möjlighet att de sporterna som får ta 
mindre plats har en publik som önskar mer dokumentation om dem. Det är något 
man kan studera i framtida studier, om vissa sporter är underrepresenterade till 
skillnad från andra istället för att mäta könsfördelningen.  

Gällande skillnaden mellan kvinnliga kontra manliga journalister och hur mycket 
respektive kön får dokumentera är det en stor skillnad. Kvinnorna är 
underrepresenterade, men det har skett en stor förändring och de får allt mer plats i 
dag. De är möjligt att det under senare år anställts fler kvinnliga sportjournalister för 
att få en mer jämställd könsfördelning. Detta är också något som kan studeras i 
framtida studier, om hur mycket plats de kvinnliga journalisterna får ta i media och 
om det har skett en utveckling under de senaste åren.  

8.2 Förslag till vidare forskning 

I min studie har jag således kunnat ge en mer konkret bild på hur representationen 
av kön inom sport i lokaljournalistiken ser ut. Även om jag inte har studerat hela 
årtal utan bara en del av dem, finns möjligheter för andra forskare att utveckla 
studien och samla data från en längre tidsintervall. Studien går att ta till en helt ny 
nivå där man går ännu längre bak i arkivet för att se lokaljournalistikens utveckling. 
Eftersom det finns en mängd lokaltidningar runt om i landet är möjligheten stor. 
Framtida studier kan därmed göras med liknande syfte att utgå ifrån.  

Jag har analyserat en lokaltidning och om jag hade haft mer tid hade jag jämfört 
respektive lokaltidningar med varandra, genom att exempelvis rikta in mig på ett 
visst län. Utifrån det analysera och se hur de skiljer sig då det finns möjlighet att 
mindre lokaltidningar mer prioriterar lokala sportprofiler, medan större inte gör det 
eller vice versa. Det finns en mängd andra variabler som kan studeras samt forska 
vidare på representationen av könen, om det går mot bättre tider eller om det står 
still i utvecklingen 
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10. Bilagor 

Bilaga A. Kodinstruktioner och variabelvärde 

V1. Tidning 

Kod från den tidning artikeln är publicerad i. Då studien rör en lokaltidning har det i 
vissa fall refererats från andra tidningar som Smålänningen själva inte skrivit.  

1. Smålänningen  

2. Referens från annan tidning  

V2. Årtal 

Vilket årtal som artikeln har publicerats.  

1. 2014 

2. 2015 

3. 2016 

4. 2017 

5. 2018 

V3. Månad 

Vilken månad respektive artikel har publicerats i.  

1. Januari 

2. Mars  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V4. Idrottsgren 

Vilken idrottsgren som har dokumenterats i artikeln.  

1. Hockey  

2. Fotboll 

3. Innebandy  

4. Häst- eller ridsport  

5. Friidrott 

6. Basket 

7. Tennis  

8. Handboll 

9. Volleyboll 

10. Skidor 

11. Bordtennis  

12. Badminton  

13. Brottning  

14. Kampsport: som exempelvis judo  

15. Fäktning  

16. Boxning  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17. Golf  

18. Simning  

19. Motorsport: som exempelvis rally  

20. Bowling  

21. Skytte 

22. Gymnastik  

23. Boule 

24. Rugby 

V5. Bildplats 

Var bilden som används i artikeln har tagits.  

1. I träningshall 

2. I hemmet 

3. I grupp  

4. Porträtt 

5. Från match eller tävling  

6. Tabell 

7. Bild saknas  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V6. Vilket kön artikeln handlar om  

Det kön på idrottsprofilen som artikeln handlar om.  

1. Kvinnligt 

2. Manligt 

3. Blandat 

4. Ej urskiljbart  

V7. Artikeltyp 

Vilken typ av artikel som publicerats. 

1. Nyhetsartikel  

2. Krönika 

3. Reportage 

4. Intervju  

5. Personporträtt 

6. Livesändning eller livechatt  

7. Resultatslista  

V8. Kön på journalist 

Vilket kön journalisten som skrivit artikeln har.  
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1. Kvinna 

2. Man 

3. Information saknas  

Bilaga B. Val av bildplats  
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